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True translation filed with the post-mastor at ChfcAgo, III., Dec. 18, 1920 kontrolė turėjo bllt įvesta tuo- $202 LietUVOS 0^1111111 
bs required by tho net of Oct* 6, 191 < • a v i x. i* • m ' » •

Lietuva kaltina
Tautu lyga

Atmeta Vilniaus plebiscitą
Lenkai grūmoja Vilniaus žydams

jau. Aš pabrėžiu žodį “tuojau.' 
Originalo tekste buvo' pavar

totą dar stipresnis pasakymas: 
ten pasakyta: “nuo šios die 
nos.” 
Askcrazui,

■žodžiai buvo pakeisti truputį udvokatai' K. (ingis, Bračiulis 
minkštesniu ir ne taip griežtai h. K jurgelionis. Taipjau dąi- 

' navo F. Jakuti:! ir Briedukai, 
o Grušiute griežė ant smuiko ir 
korneto.

Nors žmonių delei tūlų pr e- 
žasčių buvo neperdaugiailsiai, 
vienok aukų Lietuvos gynimui 
surinkta $202.25. Už įžangą įp
laukė $23,50.

Komitetas žada neužilgo su
rengti šios kolonijos lietuviams 
ir didesnes vaišes 
koncertą? ir tai daug patoges-

CHICAGO. — Vakau Bend
ro Lietuvos Gynimi) Komiteto 
buvo surengtos prakalbos Dte- 

Tečiaus lenkų delegatui, vo Apveizdos parop. svet., 18 
, reikalaujant, tie ga(yya apielinkėje. Kalbėjo

apribotos prasmes
“Tuo budu,” 

nota, “priemonių 
ligovskiui gauti daiktų ir pa
ramos iš Lenkijos butų buvę 
pradėta vartot tik po patvirti
nimo musų sutarties, vadinas, 
tik po kokių dešimties dienų.”

Kaltina dėl nepildymo 
prižadėjimų.

Apie tai, kaip Tautų Lyga

žodžiu.” 
sako toliau 
neleisti ^Že-

Amerikos nusistatymas neprileido Lietuvos 
priėmimą į tautų lygą

True translation filed wfth the post-1 True translation filed with the post- 
master at Chicago, Iii., Dec. 18, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Albanija priimta tautu 
lygon.

Rumunija nori internacionali
nės armijos ginti Armėniją.

maste? at Chicago, III., Dec. 18, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Vokietija atnaujisianti* 
pirklybą su Rusija.

_____ i ——
Anglija siekiasi, pagelba Vo

kietijos, užgriebti Rusijos 
pirklybą. ‘ .

Priešinasi streikų' 
uždraudimui.

Senatoriai reikalauja išnaujo 
apsvarstyti bilių.

BERLINAS, gr. 17. 
ritetingai pasakyta, 
maliniai Vokietijos 
linkui tuojautinio 
mo oficialiniu ir p

— Auto- 
kad for- 
žingsniai 

atpaujini-

WASHINGTON, gr. '17.
Vakar, dalyvaujant tik sauja- 
lei senatorių, senatui priėmus 
bilių, uždraudžiantį geležinke
lių darbininkams streikuoti, , 
tarp senatorių kįlo suįrutė. Se
natorius LaFollette, kuris įėjo 
į senatą tuoj po priėmimui bi- 
liljus ir patyręs apie tai. tuo- 
jaus pareikalavo ‘išnaujo aps
varstyti tą bilių. šiandie darbi
ninkams prielankesni senato
riai laikė konferencijų ir tarė
si kųf reikia daryt; kad panašus 
dalykai daugiau nebeatsikarto- 
tų.. ’ >

Mat senate yra paprotis pri
iminėti bilius ii* nesant kvoru
mui, jei prieš tai niekas ne
protestuoja. Atlikę visus ryt
metinius reikalus didžiuma se
natorių išsiskirstė, ar į komi
tetų posėdžius, ar į savo raš
tines atlikti savo reikalus. Se
nate bepaliko tik keli senato
riai, kurie irgi nekreipė domos 
j svarstomus dalykus, nes arba 
skaitė laikraščius, arba šiaip 
sau snaudė. Tik poras senato
rių ką klausėsi skaitomų bilių 
ir atidėliojo juos tolimesniems 
svarstymams? Kada perskaity
ta antgalvį Po:ndexterio bi- 
liaus prieš streikus, niekas ne
atkreipė domos ir nereikalavo 
atidėti, nes klausiusieji senato
riai buvo aršiausi darbininkų 
priešai. Niekam nepasiprieši
nus, perskaityta patį bilių ir 
visiems tylint, jį jiaskaityta 
priimtu be jokio balsavimo. 
Net buvę senate senatoriai ne
žinojo kas atsitiko, nes nė jie 
neklausė. Ir tik Poindexteris 
su dviem savo draugais link
smai nusišipsojo, kad jiems čia 
taip 'lengvai pavyko pervaryti 
bilių,' kurį pernai senatas po 
smarkios kovos atmetė.

GENEVA, gr. 17^ Rumu
nijos delegatas Take Jonescu 
popietiniame posėdyje, vardu 
savo valdžios, įnešė pasiūlymą 
padaryti intcvenciją Armėnijo
je, pąsiunčiant internacionali
nę armiją iš 14,000 iki 18,000 ryšių su Rusija, 
kareivių, komanduojamų n- j paskelbti reichstage 
tcrne.ęionalinio t 
kad Rumunija yra pasirengusi 

dideli parūpinti savo kvotą.
Susirinkimas šiandie priėmė 

nėj vietoj. O čia koncertų ir i huitV Albaniją. Anglijos 
vakarų, delei stokos«tinkamos dyk'gatas, lordas Cecil pasiprie- 
vietos, būna labai retai. į.jin.) komiteto nuospiendžiui 

nepriimti Albaniją ir paprašė 
Ry(o Geležinio Vilko koncertas. Albaniją priimti nariu. Ir jo 

Ryto vakare Aryan Temple, nil()’nj)nč laimėjo, 
prie 8 ir Wabash gatvių, Bęh-; 
<lras Lietuvos Gynimo Komite
tas rengia milžinišką koncertą, 
kurio visas pelnas eis narsiai 
kovojantiems už Lietuvą “mir- 
tieš rateManis” —T Geležiniam 
Vilkui. Programą koncertui 
rūpina p. A. Pociaus vedama 
Beethoveno konservatorija ir 

tuojau. |)US nepaprastai puikus, kadan
gi jame dalyvaus netik savo
sios geriausios spfkos, bet taip.

Lenkų valdžia ir jan jr svetimtaučių. Todėl vi- 
<^.4)a.1. VlSa’ ne~ si Chicagos lietuviai — ryto į 

savo santy-. Aryan Grotto Temple — į ^Ge
ležinio Vilko” koncertą! 

kad Vilniun

.. , j.......--.------ ....
štabo. Jis sake, > pradžioj ateinančios 

Sakoma, 
socialdemokratų 
rėmimą 
laujantį

galbut bus 
x/lo ar 

savaitės.
kad atsakymui į

paklausimą, 
kitų radikalų, 1 reika- 
atnaujinimo diploma- 
pirklybinių ryšių su 
valdžia paskelbs pas- 
konsulo Staehler iš

mus, nota sako:
“Pasiūlymai, kurie buvo Bru- 

sselės konferencijos duoti, bu
vo abiejų valdžių (Lenkijos ir 
Lietuvos) priimti ir . patvirtin
ti. Nuo to laiko, kaip šitas pa
siūlymas buvo priimtas, pras
linko daugiau ne mėnuo, o bet
gi Želigovskio avantiūra dar 
tebėra nelikviduota. Be to, ne
žiūrint padarytų sutarčių, nei 
pirštu dar nepajudinta, kad 
Lyga paimtų savo kontrolei!

.'r geležinkelius, — kas

aš Brusselėj neprotestavęs, 
kad daugiau Taryba nebesiun- 
tinėtų savo notų, kadangi mat 
aš labai mokąs protestuoti ne 
tik prieš praeitus Lygos Tary
bos darbus — jeigu tieji pasi
rodė priešingi Lietuvių intere
sams — bet ir prieš busimus 
jos žingsnius, kurių ji suma
nytų daryti.”

Apie dokumentus dėl 
plebiscito.

Apie dokumentą dėl plebis
cito Lietuvių nota sako:

“Jus, pons prezidente, pasa
kėte man, kad Lietuva per 
Londoną pranešus, jogei Vil
niaus klausimą ji sutinkanti 
pavesti išrišti plebiscito keliu,' 
jeigu tasai plebiscitas bus da
romas Tautų Lygos priežiūra. 
Toks jusų pareiškimas . mane 
labai nustebino, dėlto kad aš 
neturėjau -nė jokių žinių, ku
rios butų pranešusios man 
apie tokį klausimo išrišimą. Į 
Bet aš neturėjau nei pamato , 
abejoti dėl teisingumo 4 jūsų i 
pareiškimo. 1---- - — -------- ,
ir apsiribojau vien nurodymais, Į »'°‘erlskes. dirbančios prie 
kad Lietuvos valdžia visados. Amerikos šelpiamosios orgam- 

del plebiscito visa' nesutikus, troško ginčo klausinius pabaig- 
Dokumentas yra vienas tų, apie 
kuriuos nfanyta, kad bus Ly
gos viešai paskelbti.

*
Lietuviai kaltina Lygą, kad 

ginčuose dėl Viln'aus ji ‘stip
riai įkišo savo nagus, ir savo 
žygių -nedrįsta viešai pasauliui 
skelbti. Koks jausmas verda 
lietuviuose, ką jie mano apie 
Lygą, galima 
naujos notos, 
maras šiandie 
gos Tarybai, 
šiais žodžiai:

“Tautų Lygos Tarybos su-

Lyga nepildo prižado 
sustabdyti Želigowskio 

avanturą,
kad
ViL

Lyga neteisingai tvirtina, 
buk Lietuva sutikusi su 
niaus plebiscitu. Lietuva reika

lauja tai prirodyti.

cialė N. Y. Tribūne korespon
dento Ralph Courtney kableg- 
rama). — Lietuvos valdžios 
atstovas, ]>. Valdemaras, įtei
kė Tautų Lygos Tarybai nau
ją notą, kuria Tautų Lyga kal
tinto kaltinama dėl jos abejo
tino elgimosi. Notoj reikalau
jama, kad Lygos Taryba pas-, 
kelbtų gi viešai tą dokumentą, 
kurį Lygos viršininkai tikrin
dami sakė p. Valdemarui, kad 
jie turį savo rankose.

Ginče tarp Lietuvos ir Tautų 
Lygos tasai dokumentas yra 
labai svarbus, kadangi jis buk 
parodąs, jogei Lietuvos valdžia 
sutikus, kad butų padarytas 
plebiscitas Viniuj ir jo srityj; Į 
tuo * tarpu gi p. Valdemaras 
tikrina, kad Lietuvos valdžia

numanyti iš tos 
kurią p. Valde- 
įteike Tautų Ly-

kelius

Matydami gi, kad Lyga nieko 
nedaro Želigovskio avantiūrai 
likviduoti.

besistengia 
kiu.”

Lietuviai sako,
atvyko vėl du nauji Lenkų ka- traunlation fi)M with the post*
riuomenės regimentai. Jie 
ko, kad Želigovskis, kurs 
ėmė Vilnių turėdamas 
1(),(MX) kareivių, dabar turi jau 
devynias Lenkų divizijas. Tos 
divizijos nesą pilnos, bet vis 
dėlto, Lietuvių apskaitymu, 
Želigovskio armija dabar susi
dedanti iš 60,000 kariuomenės.

Lietuviai turi laišką, gautą 
Beito "a?' tuomet'1>ri, A .kel.e,« <1i.cn,i 01,0 vien?s

sa
už
tik Lenkija teisinasi prieš

maste? at Chicago, III., Dec. 18, 1920 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917

(Albanija yra nedidelė val- 
; stybė Balkanuose, palei Adria- 
tiką, apgyventa kuone pus
laukinių žmonių, daugiausia 
mahometonu. Ji dabar neturi 
pripažin tos valdžios).

Aplikacijos priėmimui j ly
gą Azerbaidžano (Kaukazo 
respublika), Ukrainos ir Li- 
chtenstcin (visai 
styhė 
•jos 
mestos.

Susirinkimas priėmė komi
teto rekomendavimą, kad prie
dų komitetas taip permainytų 
santarvę, kad galima butų pri- 

garbės nariais tas valsty- 
korios vra perdaug ma- 

ly-

Ukrainos 
mažylė val- 

— valsčius tarp Austri- 
ir Šveicarijos) tapo n t-

Rusiją
Tvirtina, kad delei Žeilgowskio 
veikimo nėra Rusijai pavojaus 
ir kad lenkai nenorį sulaužyti 

sutarties su Ęusija.

imti 
bes, 
žos, 
gos

Maskva, 
kirimą 
užrubežinių reikalų ministeri- 

specialisto Rusijos 
ir pirklyboje,

jos, — i. x -
ekonomijoje ir pirklyboje, 
kaipo Vokietijos pirmo pirkly- 
binio komisionieriaus prie so
vietų valdžios. Staehler išva
žiuos j Maskvą dar šį mėnesį.

Augštieji Vokietijos virši
ninkai sakosi gavę konfiden
cialių žinių, kurios juos įtiki
na, jog Anglija siekiasi pasi
gauti dominuojančią poziciją 
pirklyboje su Rusija ir tam 
tikslui nori pasinaudoti Vokie
tijos pagelba.

True translation filed with the post- 
master at ęhieago, III., Dec. 18, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Suėmė tris norvegus.

‘zacijos; laiške ji pasakoja apie 
ti taikos keliu. Tuo tarpu gi aš ’C!lk,J ^'U'1^08 traukinius, 
siunčiau telegramą į Londoną kurl« ’1 mačlus c,llnn' 

:ir į ------ T, ----------------
man kuogre čiausiai praneštų ; 
žinių, kurios patvirtintų tai, ■ 
kas jūsų buvo man pareikšta. I 
Laukdamas atsakymo, aš krei-1 ... .v • I

į Kauną, prašydamas, kad 'linkl,i- i lu

LONDONAS, gr. 17. —Len
kija atsakydama į nesenai pri
siųstą Rusijos notą, protes
tuojančią prieš siuntimą karei
vių i Vilnių, ir kaltinančią, 
kad sovietų valdžia turi “aiš-

Lenkai grūmoja 
Vilniaus žydams.

piausi dar į Lygos generalinį ■ Visi žydai busią baisiausiai per-

mų, jog Lenkija aprūpina gen. 
Želigowskį kareiviais ir amu
nicija, kuris kitaip negalėtų 
išlaikyti Vilniaus,” paliečia tris 
svarbiausius pakeltus dalykus

sekretorių, p. Drummandą; jis sekiojami, jei jie balsuosią už Ur užbaigia:• V.t 1 V« — •• _ .1_ 1 ••išblaškė visai mano abejioji- 
nius, nes patvirtino tai, kas 
jūsų buvo pareikšta, sakyda- i 
nias, kad sekretoriatas ištik- 
tųjų turįs dokumentą su tokiu (jienraščiui Forvartsj 

Į Lietuvos valdžios pareiškimu, j gaufa žinių iš Vilnį“

dėjimąsi prie Lietuvos. “Lenkijos valdžia 
sovietų valdžios 

gruodžio 17. kud niea jieškome 1 1 Y __

atmeta 
tivrtinimą, 

pretekstų 
pasirašytų

BREMENAS,
(kablcgrama Chicagos žydų sulaužymui musų

I   £įa sutarčių.”
u_______ v _.!aus, kadi Londone

.... ... „ .. . i Bet tuojau po to aš gavau iš t’enaj gyventojai žydai atsidu-1notos kol,iin
s.nnkune gruodžio 6 dieną, ka-,Londono ; Kauno alsaky.; bajsiaiIsiaInJe paJ?jime. , ’ ’ ' ’
da buvo diskusuojania mano j mus> km. nian prane§a, kad
nota, |įteikta Tarybai gruodžio , Lietuvos valdžia niekados to- j a uz ___ ____ *
3 Aheną’ buvo išreikšta labai, kiy I)areiškimų nedarius. Tatai {ai> k{J Vilnius turi priklau- teritorijų gyventojų; kad talki,
ruščių savo pribudzju niiomo-;inan rod()S, kad jejgU me8 no-' syti Lietuvai; nes jeigu jie bal- n.inkl? kareiviai į Vilnių yra

U va i - rime spręsti apie .Lietuvos vai- suosią už atidavimą Vilniaus siunčiami tik apsaugai, ir kad
s iu simo Imk rautu Lygos. |(|^j08 pasielgimą, tai geriausia Lietuvai jie susilauksią di- buvimas Vilniuje gen. Želi-

oficialinė 
tvirtina, kad

‘» rę baisiausiame padėjime. j klausimas kam tos ginčijamos 
kur man praneša, kad, Lenkai baugina žydus, kad teritorijos turi priklausyti pa- 

saug()tŲs .r nebalsuo’ty už liekamas yra nuosprendžiui tų

s nešimo link lauui Lygos. Į (jžjos pasielgimą, tai geriausia Lietuvai, jie susilauksią di- buvimas Vilniuje gen. Želi-
Buvo daroma tam tikrų prie- ynitų imti ir paskelbti tą j°s džiausiu keršto: ne tik čia, Vii- g°wskio kareivių nesudaro pa
kuistų, į kuriuos.aš tuomet at- dokumentą, kurs visiems aiš- n;ujCj į>et visoj Lenkijoj žydai vo.iaus Rusijai, delei jų atstu-
sakinėjau. Buvo daroma prie- kil} ajškjausini parodys, taip ar busj ’ to( persekiojami, kad 1,10 11,10 J08 rubežiaus.
kaištų Lietuvos valdžiai, kad ne vadinas, ar Lietuvos vai-. --------------------------------ne, vadinas, t jie nei ant svieto gyventi

nių politiką tuo tikslu, kad iš- Butų išspręstas plebiscitu, ar 
sisukiiM nuo «avo priedermių ! .... »• •
Lygai. Ji (Lietuvos valdžia) 
ėmus priešintis Žmonų nusis-
prendimui, arba reikalavus į «os Tarybą, kad ji nepildę duo- 
bent jj atidėti, po to, kaip ji i _ sayo Į 
pirmiau pati to reikalavus. Į _ -

“Dagi nųin pačiam asmenis- i 
kai buvo prikaišiojama, kodėl Lenkijos m* jokių

buk ji permainius savo užsie- (lžia reikalavo, kad klausimas
* 1 • £ • I £ 4*1 | 1 1 • V |

nebe-

SOCIALDEMOKRATAS.

iš

Oal deportuos
Lietuva taipjau kaltina Ly- MartenSft.

................- WASHINGTON, gr. 16. — 
t prižadėjimo žiūrėti, Sprendžiama, kad darbo sek- 

I kad užgrobęs Vilnių lenkų ge- retorius Wilsonas nutarė de- 
j nerolas Želigovskis negautų iš portuoti Rusijos sovietų atsto

vą Ludwig C. A. K. Martens. 
nei amunicijos............................(’Wilsonas tą klausimą svarsto

Lietuvių notoj dcl to sako- jau visą savaitę. Manoma, kad 
ma: tokį nuosprendį yra remiama

“Lygos Taryba turėjo kon- tuo, kad Martens, kaipo sve- 
troliuoti visus į Lenkiją einan-1 timšalis, priklausė tokiai par- 

s!okiasi nuversti

4 žmonės žuvo.
SOUTO RENI), Wash, gr. 

17.— Trjs žmonSs ir mergaite 
liko užmušti ir 1 sunkiai su
žeistas ekspliozijoje ant kasi
mo laivo North upėje.

reikmenų

Musų draugų laikraštis
Kaimo. Kiekvienas darbininkas1 čills geležinkelius, idant tuo (tijai, kuri s okiasi nuversti 
privalėtu jį perskaityti. Num.neleidus Želigovskio ka- šios šalies valdžią. Martens de- 
25, 26, 27, 28 ir 29 i v buvo'1

lų ir amunicijos, o t.aipgi ir taipjau svarstomas vakar ka- 
sustiprinimų iš Lenkijos, šita bineto susirinkime.

- Kaina 5c. riuomenei gauti maisto, gink- portavimo klausimas 
ienų ofis 

. u-». •• i'v i

Ryto
Didysis Koncertas Ge
ležiniam. Vilkui Ary- 
an Grotto Svetainėj, 
Wabash ir 8 St. Pra
džia 8:15. Bukite vi
si. visi, visi!

kad buvus tikraisiais 
nariaia. > v

Kodėl LietuvA nepriimta 
lygon.

Naujų narių priėmimo ko
mitetas rekomendavo atmesti 
aplikacijas Pa'baltijos šalių ir 
Gruzijos daugiausia delei vei
kusios šiame dalyke Jungt. 
Valstijų įtakos. Komitetas tu
rėjo prieš save dokumentą, už- 
veriantį Amerikos valstybės 
sekretoriaus Golby pasiųstą 
rugp. 10 d. notą Italijos am
basadoriui, kurioj sakoma, jog 
Jungt. Valstijos laikosi tos po
litikos, kad nuosprendis apie 
atsiskyrusias nuo Rusijos im
perijos naujas valstybes turi 
būti atidėtas tolimesniam lai
kui.

Tas pats Amerikos priešini
masis atidavimui kontrolės ant 
Albanijos kokiai nors kitai val
stybei daug prisidėjo prie jos 
priėmimo į lygą.

LONDONAS, gr. 17 — Pre
mjeras Lloyd George paskelbė 
atstovų bute, kad trįs žmonės 
tapo areštuoti už atgabenimą 
iš Norvegijos į Angliją kur
stančios literatūros. Jis pridū
rė, kad vienas iš sąlygų dabar 
svarstomos pirklybinės sutar
ties su sovietų Rusija yra, kad 
vedimas propagandos Anglijo
je apsistos.

Rasinės riaušės.
Nauja ministerija Vengrijoje.

BUDAPEŠTAS, gr. 17. — 
Premierui Paul Teleky, kurio 

17. — Vienas baltas* vaikas ir: kobinetas rezignavo gruoilžio 
vienas negras liko užmušti ir 2 d., šiandie pasisekė sudaryti 
4 baltieji galbūt mirtingai su-1 naują ministeriją. Teleky laiku, 

rasinėse nai bus ir užrubežinių reikalų 
ininisteriu.

INIJEPENDENCE, Kas

žeisti čia ištikusiose 
riaušėse, kįlusiose po negro už
mušimui balto sankrovos sa
vininko. Pašers bied n uosius.

True tranelution filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 18, 1920 
as requir«d by the act of Oct. 6, 1917

200 komunistų 
areštuota.

Iš ’LONDONAS, gr. 17. — 
Karsbad pranešama; kad če- 
cho-Slovakijos valdžia Pragojo 
paskelbė, jog pilnai kontro
liuoja visą padėtį jr kad komu
nistų bandymas įsteigti sovie
tų valdžią visiškai nepavyko.

Daugiau kaip 200 sukilimo

PINIGŲ KURSAS.

$10,000 Kalėdų dovanoms.
Vakar viešosios tarnystes ko- 

misionierius , Henry A. Zender 
paskelbė, kad Cook pavietas 
per Kalėdas išdalysiąs $10,000 
vertės miesto biednuomenci, 
kuri randasi šiame paviete.

Chicagos krikščionių Pra
moninė Lyga vakar paskelbė, 
kad ji yra prisirengus duoti 
penkiems šimtams žmonių 
pietus kūčių vakare, gruodžio 
24 d. Pietus bus duodami tik
tai biedniems. Vieta: Popular

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuvą

Vakar, gruod. 17 d., užsienio pihigų 
kaina, perkant įų ne mažiau kaip už 
2,6,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $3.54
Austrijos 100 kronų .......  $0.31
Belgijos, 100 frankų už .... . $6.50
Danijos 100 kronų .... ........ $15.19
Finų 100 markių ........... . $2.40
Francijos 100 frankų ....... $6.14
Italijos 100 lirų ..................  $«^62*
Lietuvos 100 auksinų .... ......  $1.45
Lenkų 100 markių .... .......... $0,17
Olandų 100 guldenų ........... $81.40
Norvegų 100 kronnų........... $14.93
Šveicarų 100 frankų ........... $15.45
švedų 100 kronų ...I........... $19.95
Vokiečių 100 markių ......  $1.45

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 suvargusienjs Lietuvos žmonėms.

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted Si Chicago, m.

-r
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MarataM MMM
Subata, Gruodžio 18, 1920

d6lis Koncertas
naudai

KONCERTAS PRIVAČIŲ MOKINIŲ
TAMULIUNIENĖS SVETAINĖJE

1447 W. 49th Avė, Kampas 15th St., Cicero, III.

Nedėlioję, Gruodžio 26, 1920
Pradžio 5 vai. vakare.

Vakarėlis parengtas su programėlių. Nuoširdžiai kviečiame atsilankyti 
į Šį vakarėli, nes bus labai dailus programas. Prie to dar bus šokiai iki vė
lumai. Muzika bus geriausia. Rengia G. LIEBONAS.ELEžINlAM VILKUI

r

Kardo VakarasRengia Bendras Lietuvos Gynimo Komitetas

4

Pradžia 8:15 v. v.

ONA POCIUS.

Kalba, Adv. K. P. GUGIS.

*Ecstasy

gruodžio 21 d. ir būtinai reng-

h

Nedelioj, Gruodžio 19,1920

Ashland - Carmen’s-Auditorium
Kamp. S. Ashland Blvd. ir W. Van Buren St,

*
i

a

“Ar revoliucijinis judėjimas Eu-TĖMOJE

ropoj nurodo, kad žmonija vykdo pašto

vy progresą?”

H

Ateikite anksti, kad vengus susigrūdimo.

Įžanga 45 c. Karės Taksų 5c. Viso 50c.KOMITETAS

Steffens stovės “Už” — Darrow “PRIEŠ”

lygiai 2:30

■ ■

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

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

11037 Michlgan Avė. (tarp lllth ir
llOth St.) Roseland, III. (apatinėje sVe

> tainėje. Pradžia 7:30 vai. vak.
šitos prakalbos bus vienos iš ypa

tingiausių kokiąs kada galėjo matyti 
šitos apielinkės publika. Šitie pa
veikslai, kurie bus Čia rodomi per kun, 
Mockų, yra surinkti — Ryme, Madri
de, Paryžiuje ,Ęerline, Londone, 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 rodoma 
paveikslais ir pasakojama gy^u žo
džiu, tas ko niekas nėra matęs nė gir- 
.dėjęs. ' ? <

Kviečia 1 kp. L. L. R. Komitetas.

Dr. J. Šliupas
CHICAGOJE |

Kalbės: • /i

1) Raymond Chapcl,
816 Wcst 31-st St.,

Nedėlioję, Gruod. 19, 2 po pietų

2) Norh Side, —Liuosykes svet.,
1822 VVabansia Avė.

Nedėlioję, Gruodžio 19, 7:30 v..v.

3) Town of Lake, Elijošiaus svet. 
4600.South Wood St., 

Panedėlyje, Gruod. 20, 7:30 v. v.

4) West Side — Meldažio svet.,
2242-44 West 23rd Place,

Utarninke, Gruod. 21, 7:30 v. v.

5) Roselande, Brolių Strumilų 
svetainėj,

158 East 107-th St.,
Seredoje, .Gruod. 22, 7:30 v. v.

Tėmytiaa: šitos prakalbos 
bus vientik šiandieniniams rei
kalams pašvęstos, kurias priva
lo išgirsti kiekvienas lietuvis ir 
lietuve. — Įžanga 25 c. ypatai.

J. P. WAITCHES
LAWYER

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vai.: 7 iki 9 vakarais. Ned.: 11—1. 

4509 So. Ashland Avė.
Tel. Yards 1053.

Nedelioj, Gruodžio 19 dianą, 1920 
ARVAN GROTfO TEMPLE SVETAINĖJ 

741 S. Wabash Avė. ir 8 St

SUKATOJE, GRUODŽIO-DEC. 18, 1920. 
MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2244 W. 23rd PI. 

Pradžia 7:30.
šitame Kardo vakare bus lošiamas geriausias ir juokingiausias 

veikalas lietuvių kalboje da pirmu sykiu pas Lietuvius— 
ŠVENTO ANTANO STEBUKLAI”

(b)
(c)

Chaminp.de 
.. Schubert

McDovvell

Prelude
Musical momentą 
Polonaise.............

ANTANAS S. POCIUS.

A. Walter Kramer 
................... Kreisler 
.................Schubert 
................. Burleigh 
...................Burleigh

Elegy................................................ ....
Liebesfreud...................................... ....
The Bee .............................................. .
Idyl................. ...... ......................... ..?...
Indian Snake Dance.........................

MISS HELEN FRAZER.

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

9

(b)

Dwight Ėdrus Cook 
Dainininkas

(a) Leiskit į Tėvynę......
Kam šeriai žirgelį? 
Naktis ................. ......

(b)
(c)

(a)
(b)

Fantaste Impromptu ......................
Rigoletto Paraphrase.....................

ANTANAS S. POCIUS.

Girometta............................................(a)
(b) Twilight Dreanis
(c)

Ddv. K. P. Gugis 
Kalbėtojas

......... ......Pocius
............... Pocius
.Tschaikowsky

......... Chopin
Verdi-Liszt

.. Sibella

.. Sibella
Rummel

ONA POCIUS.

Let Her Believe—From the opera “Giri
of the golden West” ............................................ Puccihi
Morning ................................................................... . Speaks

DWIGHT ĖDRUS COOK.

Ona Pocius Damininkė

P-lė Helen Frazei* 
Smuikininkė

Būtinai ateikite visi Chicagos ir apiolinkių miestelių lietuviai! Koncerto rengimo Komisi. 
ja tikrina, kad busite užganėdinti. ' Koncerto Rengimo Komisija

Kas bus Kalčdų vakare?

Skaitykite • musę skelbimų

kitės į Meldažio svetainę—Ka-

ledu vakare, gruodžio 25.

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

Nedėlioj, 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 publiką atsilankyti ant baliaus ir pamatyt tur
tingą programą.

Inžangą su viskuom 50c. 
Po programui šokiai iki vėlumos 

KOMITETAS.

.L;

Lietuvių Moterų PašeL 
pinis Kliubas

——11 ■  ■■■m■   —— II* > m W ■ ■ I ■ ■! > H « ■  - 

aro stebuklus.

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

Kviečiami visi Šv. Antano Stebuklų pažiūrėti — KOMITETAS.
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Jideli Debatai
Lincoln Steffens Clarence Dorrow

iš New York iš* Chicago

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšies paveikslus, su- 

tyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai padarytus tegu 
kreipiasi į manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.
3130 SO. HALSTED STREET

Drover 6369.
bĮJm- '.2 . _

Turės
RANKDARBIŲ BAZARĄ 

Gruodžio 19 dieną, 1920
MILDOS SVETAINĖJ

Prasidės 3-čią vai., po pietų

Gerbiamieji, meldžiame atsilankyti ir pa 
matyti dailę rankų darbo, kuriuos galėsite nu 
sipirkti dėl Kalėdų dovanas. Taipgi galėsi
te pasišokti, fe®®''

Su pagarba,

Ar nyli nmz!k|7
BEETHOVENO muzikos kon

servatorijoje mokinamai Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muz. istorija ir 
harmonija. Baigusiems išduoda
mi diplomai; įstoti galima vi
suomet.
ANTANAS S. POCIUS, Vedėjas 

3259 S. Halsted Str.
Tol.: Boulevard 9244

Dr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas. 11- 

’gas gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Nedėliomis nuo 9 iki 3 po pietų. 
1407 Mihvaukee Avė., Chicago, III.

Phnn«! Humboldt 5849

Chaminp.de


NAUJIENOS, Chicago, III
'anom*

KORESPONDENCIJOS
GRAND RAPIDS, MICH

Skirianties Partneriams

ima' 

U* ŠAMAM »

Look inside the lid! Moterims satyno bhimeriai

M

ČEVERYKAI
Didelio įvairumo vyrams,

moterims ir vaikam

Tel. Randolph 2898

Chicago, III

KALĖDOMS
DOVANOS

Chicago, III

KALĖDŲ

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

Rnsilkm ir Turkiškos Vmm

Pirk Kalėdų Dovanas

MMMB

Deimantai, 
Laikrodžiai,

KO’/j^lAN

JEVVELRY 
STORE

prižlu 
i ir kudi 
goo.

Ruatta & Serenelli 
817 Blue Island Avė.

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

Vai. 1

visokių splavų 
kaina

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

tyta rinlępn, kaipo nepaprastam partnerių išsiskirimo — išparda
vime, slidinama publikai didžiausias taupumas, kurio nebuvo per 
metų eiles. Šimtai ir tūkstančiai susišelps pirkdami žiemines reik 
menis šiame laike. Mes norime padėkavot savo rėmėjams už jų nuo
širdų rėmimą praeityje ir turime vilti, kad parems ir ateityje.

ALEX R. JUNIEVICZ
3317 S. Halsted St.

R. URBONAS, 
LIETUVYS FOTOGRAFAS 

1721 W. 47th St., Chicago, III 
Phone Drover 3473

DR. JOHN N. THORPE 
, Gydytojas ir Chirurgas 

1637 W. 51 st. kamp. Marshfield av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki • 

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

EAGLE MUSIC CO.
3236 So. Halsted S t.,

UŽKLODALAI
Kaldros, blanketai ir ki 

tokios smulkmenos —labai pi 
giai.

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

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

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

Nedaliomis ofisas uždarytas.

Auksinių ir paauksuotų laikrodėlių, deimanto 
ir aukso žiedų, špilkų, kolonikų, bronzalietų, auksi
nių rašomų plunksnų, sidabrinių šaukštų.

Užtikrintai kainos numuštos nuo kiekvieno pir
kinio.

DOVANOS
Geriausia vieta pirkti Kalėdoms Dovanas pas

Alex R. Junievicz . 3317 S. Halsted St.

Moterims kvartukai —švie 
saus ir tamsaus perkelio gra 
žiai padaryti, su 89c 
diržais

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, I

dauginu kaip 20,000 
Išsiunčiame, kas tik duoda užsakymų ir (juodame 
ių be jokių nuošimčių: Victrolas, Kimball Playe- 

pianus, vargonus, lietuviškus tolius ir taip visokius muzikališ- 
rumentus.

i turime didelę krautuvę ir dirbtuvę; naujus išdirbame ir se- 
gramaphonus vi-

Phone Cana) 257

DR. P. 2. ZALATORIS 
Lietuviu 

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

piet. 6 iki 9 vakaro 
Nedėliojus nuo 9 iki 18 ryto.

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

Apsilankykite musę drabužių skyriuje. Didelis, pasisky- 
rimas vaikams siutų ir overkotų — ypatingai numažintos 
kainos. .

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

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

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M,

Auksybi, Colum- 
bijos Grafonolas ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

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

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

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

Ir augščiau
Taipgi mes turime daugybę mažai 

dėvėtų siutų ir overkotų $10.00 ir 
augščiau

Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. 
vakare. Sub’atomis iki 10 vai. rak., 
Nedėliomis iki 6 vai. vak.

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago 
Telephbne Van Buren 294

DR. A.A.ROTH
HUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų^
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chictgą
Telephone Fr vtr 9693 

Valandos: 10—11 ij'j; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlioys 10—12 dienų

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas 
3804 S'o. Kedzie Avė., Chicago, III.

Arti 38-th Street

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. Strikol’is

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

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

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 263

TIKIME, kad kiekvie
nas jsitėmys, ant šito 
paveikslo ir galės su
prasti kokis yra skir
tumas tarp Victrolos ir 
kitokių, imituotų talk- 
ing mašinų. Jei pa
tys lietuviai nesupran
tat, tai tėmykit ką la
biau svetimtaučiai per
ka. Jie geriau supran
ta kas yra tikrai Vic- 
trola; tai yra geriau
sias ir gražiausias in
strumentas Jūsų na
muose, per kurį galite 
išgirsti prigimtos ša
lies muziką, dainas, šo
kius, deklamacijas ge
riausių artistų, kaipo:

Phone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC

Paprastas Šaltis Ž^iiM 
sutelkti svarbos Ilgas, bet ant

SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLETS 
(Severos Plyskelel nuo Saldo ir Gripo*) 
salima pasilikot! jos palengvina Baldų 1 
truiflpo laiko ir per tai apsaugos nuo svar
biu Ilgu, praSalinant Gripą arba Influen- 
tą. Pardavinėti kožnol aplietai. Kainos 
30 centu.

Atsilankius čia smuikininkui 
J. Strofai, SLA. 60 kuopa .su 
pugelba vietos dainininkų ant 
greitųjų surengė koncertų, kurs 
įvyko gruodžio 12 d. Lietuvos 
Simų Draugijos salėj. Progva
rne, be p. Strolos, kurs p. S. Vai
teliui akompanuojant pijanu 
dailiai sugriežė ant smuikos ke
letą muzikos gabalėlių, dalyvavo 
dar solistės p-lės O. Bernotukė 
ir B. Raibutė, taipjau M. Alek- 
siunas ir J. Antanaitis. Kon
certas pavyko neblogai, gaila, 
tik, kad publikos atsilanko ne- 
perdaugiau*siai. Priežastie žmo
nių nesilankymo gal būt yra ir 
ta, kad iki šiol nebuvo tinkamų 
jlegų, kurie butų galėję publikų 
patenkinti vakaruose. Bet da
bar, apsigyvenus čia keliems 
darbštesniems dailininkams,* y- 
pač S. Vaiteliui, gal būt publiką 
bus vėl labiau suinteresuota ir 
pradės lankytis. — Aš.

į Tel. Boulevard 2160

» Dr.A.J.KARALIUS J
Gydytojas ir Chirurgas *

J VALANDOS: 9—12 ryto " 
, 2—9 vakaro.

u 3303 So. Morgan Street,'* D 
L Chicago, III.

tt /A A 4* A M jraa M

Jei gyveni
me C. O. D.
WESTERN FURNITURE

STORAGE,
2810 W? Harrison St., Chicago

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

3641-3643-3645 SOUTH HALSTED STREET
Phone Yards 1322

K. PIKELIS
So. Halsted St., Chicago, III

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS:

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

po piet.
Telephone Yards 687

Geriausią auksą krautuvėj
Pas N. GIRDWAIN,

3203 S. Halsted StChicago, III

Balsam
MC*HM t MM

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas Drexel 2880

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

J. VVENCKUS
3327 S. Halsted St

T. Pullman 5488

AKUSEHKA 
P < ! A, SHUSHO

Turiu patyrime 
'.'i ' ■ 1/11 moterų ligose; ru-

•„..F : I pMtin ..
| d i*1“ i

7 * 10 ’29 S. State Str.
Chicago, 111.

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

Akušeras
8208 So. HalHted St., Chicago. 
Valandos: 10 12 v. r. 1-2, 6-8 
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

u oukas

JI w P » W ® E W O » » ® 351 ■ • * ■ M
■ Telephone Yards 1532

■ DR. J. KULIS J
LIETUVIS

fe GYDYTOJAS IR CHIRURGAS «

K Gydo visokias ligas motei-ų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

m 3259 So. Halsted St., Chicago. tfl
7 km w

If it hasn’t this trademark 
it isn’t a Victrola

M. Petrai:: ką, Sodeiką, Pundzevičių, Butėną, Jurgeliutę, Kauno kape 
lij.-; ir tam panašių garsiausių artistų.

Pa« jiius galite gauti visokiu lietuviškų rekordų dideliame pasi
rinkime. Mes užlaikome 32 kalbose rekordu 
naujausios mado 
ant lengvų išino 
rius 
kus inst

Mes 
nūs taisome visokius rnųzikali^kus instrumentus 
šokio išdirbimo.

Meldžiame kreipties pas mus, o busite užganėdinti puikiausiais 
intaisymais lietuvių krautuvęj. w

Duodame dideles Kalėdų dovanas, kuris tik atsilankys musų 
krautuvėj.

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

SEVERA’S

Cough Balsam
(pirmiau žinomo kaipo Severos Balzamas 
Plaučiams). Jis atneš greita paselpą, pa- 
darls lengvą Ir naturallfika kvepavlma ir 
apsorges nuo plotlmo Ilgu. Dvle mieras, 
W ir Mcentai.

Tel.: Roosevelt 753£

S. M. SKUBĄS
1911 Canalport Avė.

Graborius ir balsamuotojas. Patarnauju laidotuvė
se kuogeriausiai ir pasamdau automobilius visokiems 
reikalams.

Kreipkitės prie manęs, mano patarnavimu busit už
ganėdinti.

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewicz

AKUSERKA
i Baigusi Aku-

Šerijos kolegi-
' Wilgai prak‘ 

l'k!lvusi i'pnn-
F*silvanijos lios- 

P’hdėse. I’a-
'' m sėkmingai pa- 

0w • fagiĮ tarnauja prie 
gimdymo. Duo

; (*a ro<^ v,so" 
kiose ligose 
moterims ir 

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

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

jeigu imtas beatidėliojimo, prašalis ne
dorus pasekmes šalčio, palingvins kosulę, 
nustabdys erzinimo ir prašalint daug 
kentėjimu.
Priimnas dėl vartojimo vaikams ir auk- 
gusems. Užlaikykite sava komodoi po 
rankų laikie ateinančiu žimos mėnesiu. 
Pardavinėtas aptickose visur.

Dvi mieras: 25 ir 50 centu.
Severo naujas KALENDORIUS 1921 meta 

yra isliaistas.
Gaug vieną musu naujų Kalendorių nuo sava 
aptiekoriaus. Yra duodamas dykai tiems, 
kurie paklaus. Jeigu negaletumite gauti sava 
vietoi, rašykite pas mus ir {dekite 2 c. paštos 
ženklą. ____________

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS IOWA

Vaikai myli jį! Jie prašo daugiaus!
Jis užlaiko vidurius geroj tvarkoj. Jis vaikus padaro linksmais ji 

sveikais! Susideda iš tyriausių sudėtinių ir neturi savyj nuodingų dalių 
Saugus, užtikhnas, vidurius paliuosuojantis vaistas! Veikia greitai— 
maloniai.

Pirm negu pirksi, žiūrėk, kad “Bambino Lėlės” 
paveikslas butų ant pokelio.

50c. vaistinyčiose arba 60c. su persiuntimu, užsisakant nuo išdirbs jų:
F. AD. R1CHTER & CO., Bush Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

PALIKTA STORAGE’Y
Dykai deimanto adata 
Ir 24 parinktiniai re
kordai. Gražus dide
lis Victrola, kaip nau
jas, vertas $185, už 
$35. Gvarantuotas ant 
10 motų. Taipgi kar- 
petai ir kiti dalykai 

I pigiai parduodama.
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 

I (parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 
Bonsai. Veltui prista
toma.

ne mieste, mes pasiųsi- 
daleisdami egzaminuoti.

VARGINGAS KASULYS
Kimumas, gerklės kutenimas ir daug yvairiu ligų paeinančiu 
nuo šalčio ir erzinimas gerkliniu issisakojimu, turi būti 
sustabdyti ūmai, kad prašalinti svarbus susikrovimus ligų. 

Severo Kosulio Balzamas 
(pirmiau Severo Balsamas nuo Plaučiu)

Sankrova. Įvairumy
Iprėdalų. Ni\/odžių-laikrodėKų.

žieiiu ir Hiikfdnhj dulktų; gramofonų. įkv \ 
r J“ rdę visose kftlhose} armonikų ir (\ F*jj| ^1 
ki.okiu m’izikullų Instrumentų; brllvų, 
(teiliŲ ir ki onią naudingų daiktų..

Cin sui.ūsoma viskiis, kas reikia, o ypač muzika-
r>ai i r Aliu ii) entui, •

: Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos .sveikatą.

W » SEVERA CO. 
CEDAR RAPIDS IOWA

j---- -f<1

'3 7

Yards 6666
Drover 8448
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Bditor P. Grigaiti*

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS,

Telephone Canal 1506 
Canal 576

Subacription Rateei
|8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.
Entered as Second Clasa Matter 

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedildienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1789 So. Halsted SL, Chicago, 
I1L — Du Telefonai: Canal 1506 ir 
Canal 576.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paltui

Metanu ........................ $8.00
Pusei metų —........ 4.50
Trims minėdama... ................— 2.25
Dviem minesiams --------- -------- 1.75
Vienam mineaiui 1.00

Chicagoje — per nešioto jus:
Viena kopija , )TI ,........■ 03
Savaitei........... ......................... 18
Mineaiui . llllUkii. m -------- 75

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paltu:

Metams............ ................... . —$7.00
Pusei metų— 4.00
Trims mėnesiams-------------- - 2.00
Dviem mėnesiams.......... .— 1.50
Vienam mėnesiui ................. .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams------------------------------$8.00
I*usei metų--------------------------4.50
Trims mėnesiams--------------— 2.25

Orderiu, kartu su užsakymu.

Republikonų 
‘ ‘gerumas ’ ’.

Prieš prezidento rinkimus 
daug žmonių Amerikoje ma
nė, kad, pavedus valdžią į 
republikonų partijos rankas, 
visi dalykai šioje šalyje pa
gerės.

Tokią mintį skleidė stam
biojo kapitalo agentai, pasi- 
jjauįodumi tųp, kad Wilsono 
administracija savo netiku
sia politika buvo labai įky
rėjusi žmonėms. Visi atsi
mena, kaip mūsiškių kleri
kalų “Draugas” diena iš 
dienos rašė straipsnius, gir
damas republikonus ir ra
gindamas lietuvius balsuoti 
už Hardingą.

Ką-gi dabar mes mato
me?

Republikonai laimėjo rin
kimus, bet ar dalykai šioje 
šalyje bent kokiu žvilgsniu 
pagerėjo? Visai ne. Be
darbė tolyn darosi vis dides
nė. Kompanijos muša dar
bininkų algas. Darbininkų 
organizacijoms tapo pas
kelbta atvira karė.

O ar republikonai bent 
mėgina sustabdyt šituos blo
gumus? Priešingai, jie ne 
tiktai nestabdo tos reakci
jos, o dar stengiasi padrą
sinti ją. Republikonų parti
jos bosas, senatorius Pen
iose (kuris nusprendė Har- 
dingo kandidatūrą į prezi
dentus), šiomis dienomis pa
reiškė: darbininkų algos tu
ri eiti žemyn, nes jos karės 
laiku buvo peraugštai iški
lusios.

Štai ką <mes dabar girdi
me iš republikonų partijos. 
Darbininkai, kurie balsavo 
už republikonus, pasirodo, 
balsavo už savo nevidonus. 
Tie laikraščiai ir agitatoriai, 
kurie ragino darbininkus 
rinkti republikonus, buvo 
darbininkų apgavikai.

VVashington. — Nacionalini 
vaikų darbui tyrinėti komisi
ja praneša, kad samdytojai 
stropiai naudojasi vaikų dar
bu.

Pamoka 
socialistams.

Šiais metais Socialistų 
Partijos kandidatas į prezi
dentus gavo daugiaus, kaip 
900,000 balsų. 1916 metais 
už socialistų kandidatą buvo 
paduota mažiaus kaip 600- 
000 balsų. Reiškia, per ke
turis metus socialistiškų bal
sų skaičius padidėjo kokiais 
35 nuošimčiais.

Tai butų neblogas pasise
kimas. Bet reikia atsimin
ti, kad šįmet visų balsuoto
jų skaičius buvo kokiais tris
dešimt nuošimčių didesnis, 
kadangi balsavo moters. Tu
rint tatai omehėje, reikia 
pripažinti, kad socialistai 
nedaug tepažengė pirmyn.

Kuo tatai išaiškint?
Nėra abejonės, kad socia

listai gavo labai mažai mo
terų balsų. Nors socialistai 
pirmutiniai ėmė kovot už mo 
terų teises ir daugiausia pri
sidėjo prie to, kad jos įgijo 
teisę balsuot, bet jos to ne
suprato. Ačiū moterų nepa
tyrimui, kapitalistinėms 
partijoms pavyko pakreipti 
jas į savo pusę. Savo bal
sais moters padidino visų 
balsuotojų skaičių, bet ne 
socialistų.

Antra, dar svarbesnė prie
žastis to, kad socialistai pa
darė palyginamai mažą pro
gresą, yra socialistų organi
zacijos nusilpnėjimas. Nuo 
to laiko, kada ją suskaldė 
komunistai ir pasamdyti val
džios agentai, ji dar nesus
pėjo atsigriebti. Be stip- 
rios-gi organizacijos laimėt 
rinkimus negalima. šitą 
dalyką socialistai turėtų 
drūčiai įsidėt į galvą.

Iki šiol socialistams ge
riausia pavyko rinkimuose 
1912 metais; jie tuomet ga
vo daug-maž tiek pat balsų, 
kaip šįmet. Bet tais metais 
ir socialistų organizacija 
buvo stipriausia; ji turėjo 
100,000 suviršum narių!

Politikoje stebuklų nesti. 
Kaip karėje, taip ir politi- 
nėjp kovojo “dievas visuo
met eina su skaitlingiausiais 
pulkais”. Keno armija di
desnė, tas laimi.

Taigi ir socialistams rei
kia’ didinti savo armiją — 
didinti ir lavinti. Tiktai ap- 
šviesdami darbininkų minias 
ir stipriai susiorganizuoda
mi, socialistai gali pasitikėt 
pergalės.

Tie protiški bankrotai, 
kurie vadina save “komunis
tais”, šiandie džiaugiasi, 
kaip geležęlę radę, kad So
cialistų Partijai nepasisekė. 
Kartu su jais džiaugiasi ir 
klerikalai bei kitokį atžaga
reiviai. Tame nėra nieko 
nuostabaus. Bet “komunis
tai” mėgina iš tų rinkimų re
zultatų padaryt tokią išva
dą, kad socialistų taktika 
esanti klaidinga, ir sako: 
“Matote, kad balsavimais 
negalima nieko' atsiekti.” 
Bet ką-gi jie siūlo vieton 
balsavimų ? Ginkluotą su
kilimą?

Ir mažas kūdikis tečiaus 
gali suprasti, kad, jeigu dar
bininkų minios dar šiandie 
duodasi apgauti kapitalistų 
agentams ir balsuoja už re
publikonus, tai aišku, kad 
joms nė sapne neateina į

NAUJIENOS, Chicago, m.
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galvą kilti su ginklais prieš 
kapitalistus. Turint faktus, 
rodančius, kad darbininkų 
minios da yra visiškai po 
kapitalistinių partijų įtaka, 
kalbėt apie “ginkluotus su
kilimus” gali tiktai idiotas.

Tie rinkimų rezultatai su
muša ne socialistus, o komu
nistus. Nes juk komunistai 
sakė, bąlsavimus ir kitokius 
“senus” kovos budus reikia 
atmesti, kadangi jau atėjo 
laikas daryt revoliuciją, jau 
darbininkų minios tiktai lau
kia, kad jas kas pašauktų 
prie ginklų. O socialistai 
sakė, kad tai yra tuščios pa
sakos. Ir dabar mes mato
me, kas turėjo tiesą.

Komunistai pasirodė žio
plais pleperiais, visai nesu
gebančiais įvertinti visuo
menės santykius. Ta-gi tak
tika, kurią vartojo socialis
tai, buvo ir tebėra teisinga. 
Todėl reikia ir toliaus eiti 
tuo pačiu keliu: šviesti ir or
ganizuoti darbininkų mi
nias.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas
VOKIETIJA.

Klerikalų įtekme smunka.
Berlinas. — Praeitų lapkričio 

mėnesį čia buvo sušaukta ypa- 
tingus “kongresas”. .Sušaukė jį 
Nacionalinė Profesinių Sąjungų 
Asociacija. “Kongresui” pirmi
ninkavo parlamento narys Geiss- 
ler, kuris priklauso Liaudies 
Partijai, Vokietijos Rockefelle- 
rio Stinne’o kontroliuojamai.

Kasgi yra toji Nacionalinė 
Profesinių Sąjungų Asociacija? 
Tai Vokietijos klerikalų padari
nys, likučiai baigiančių irti “gel
tonųjų sąjungų”. Naujas var
das joms duota tik tuo tikslu, 
kad apdumus lengvatikius ir tuo 
budu išgelbėjus jas nuo galuti
no susmukimo. Nors patys aso
ciacijos gaivintojai ir sako, kad 
jų “Asociacija” turinti pusant
ro šimto tūkstančių narių, bet 
Vokietijos darbininkai iš to pa
skelbimo tik tyčiojasi. Tas kle
rikalų padarinys turįs nedau
giau kaip penkiasdešimts tūks
tančių narių. Darbininkų judė
jime todėl “geltonosios sąjun
gos” nič nieko nebereiškia.

Kaizerio laikais tos sąjungos 
kartais stipriai pakenkdavo Vo
kietijos darbininkams. Jos bu
vo “profesionalių streiklaužių 
sąjungos” — kunigų ir pastorių 
vadovaujamos.)

VENGRIJA.
Reikalauja pagalbos. ,s

Vienna. — Vengrijos komuni
stų partija čia atsiuntė kopiją 
savo atsišaukimo į organizuotuo
sius viso pasaulio darbininkus. 
Atsišaukime prašoma, kad dar
bininkai darytų visa, ką gali, 
idant suvaldžius Harthyro rėži
mą,' kuris šimtais skerdžia ko
munistus, socialistus ir šiaip žy
mesnius profesinių sąjungų dar
buotojus. “Paliaukite rašę re
zoliucijas” — sakoma atsišauki
me. “Vietoj to darykite ką nors 
tokia, kas musų kentėjimus pa
lengvintų”. ,

NAUJOJI ZELANDIJA. 
Nebepersekios savo priešų.

IIŠ Federuotosios Presos]
Welhngton. -- Su lapkričio 

11 diena valdžia panaikino vi
sas tas bylas, kurios buvo pra-

PrIe$ sūrinius karo prie
šininkus. Apie tai praneša 
pats ministerių pirmininkas.

ITALIJA.
Socialistų Partijos organas tu

ri du milionu skaitytojų.
Uš Federuotosios Presos]

Milanas. - - Ofieialinis Ita
lijos Socialistų Partijos orga
nas Avonti jau turi daugiau 
kaip du milionu skaitytojų.

Didžiausios įtekmes minio
se, o kartu ir jų paramos 
Avonti įsigijo karo metu ir ki
lus didžiam jam streikui meta
lo industrijoj.

VENGRIJA.
Baltasai te r ro ras siaučia.

(Iš Federuotosios Presos]

Vieniui. — Regento Horthyo 
režimas daro visa, kad galu
tinai sutriuškinus darbininkų 
organizacijas ir jų darbuoto
jus. Baltieji tcrroristai perse
kioja ir tuos, kurie šelpia nu
žudytųjų žmonių gimines — 
jų tėvus, moteris ir kūdikius.

Šiakitc jums vienas pavyz
dėlis. šiomis dienomis iš 
Viennos grįžo Budapeštan Ven
grijos geležinkeliečių darbuo
tojas, buvusia pečkurių unijos 
sekretorius Glatter. Su savim 
jisai išsivežė tūlą sumų pini
gų, sudėtų Amerikos darbinin
kų. Pinigai skirta nužudytųjų 
socialistų Vengrijos socialistų 
giminėms šelpti. *

Kada Glatter sugrįžo, jis, 
kartu su tulu viešbučių darbi
ninkų darbuotoju, Luihvig Szi- 
ta, tapo areštuoti ir apkaltinti 
kaipo šalies išdavikai. Girdi, 
jie rinke pinigus revoliucinei 
propagandai vesti. Bet šito 
valdžia prlparodyti negalėjo. 
Tuomet padaryta taip. Szita 
buvo biauriai sumuštas ir iš
mestas pro langą — iš polici
jos departamento. Jisai ant 
vietos mirė. Patį Glatterį im
ta nežmoniškai kankinti. Kan
kino tol, kol jisai “prisipaži
no” dalyvavęs komunistinia
me sumoksią. Gavę tokį “pri
sipažinimą” Horthyo .bernai 
Glatterį atidavė karo teismui. 
Čia Glatter išparodė prie ko
kių aplinkybių tasai prisipaži
nimas išgauta. Bet karo teis
mas to nebepaisė. Glatter nu
teistas miriop.

Vengrijos socialistai specia
liu atsišaukimu kreipėsi į An
glijos ir Amerikos darbinin
kus, ypačiai geležinkeliečius, 
kad jie darytų atatinkamų žing
snių — išvadavimui Glatter’io.

.....

ANGLIJA.
Siųs specialų komisiją Airijon.

(Iš Federuotosios Presosl
Londonas. •— Darbo Parti

jos atstovai atstovų bute griež
tai nusistatę prieš valdžios žy
gius Airijoj. Reikalauja, kad 
valdžia tučtuojaus ištrauktų 
kariuomenę.

Reto, Darbo Partija nutarė 
pasiųsti Airijon specialinę ko
misiją, kuri tyrinės valdžios 
žygius ir apie tai praneš An
glijos gyventojams. 

»

JUNGTINĖS VALSTIJOS, 
Meta Berger vyks Rusijon.

[Iš Ffeęlcruotosios Presos]

Chicago. — Socialistų Par
tijos ofisas praneša, kad par
tijos pildo masai komitetas, prie 
tos komisijos, kuri yra paskir
ta vykti Rusijon, paskyrė dar 
vieną narį. Tai Viktoro Ber
gerio moterį, Metą Berger. Vi
sa tai pildomasis komitetas pa
darė todėl, kad daugelis parti
jos narių buvo nepatenkinti; 
nepatenkinti tuo, kad koauisi- 
jon nepaskirta nė viena mo
teris.

Taigi, Rusijon dabar vyks 
keturi Socialistų Partijos na
riai: Algernon Lee, James 
Oneal, Joseph Cohen ir Meta 
Bergen Jų misijos tikslas — 
tyrinėti ekonominę bei politi
nę padėtį Rusijoj. Komisija 
šią šalį apleis kovo mėnesy, 
sekamais metais. Rusijoj už
truks du ar tris mėnesius.

Nedarbas Michigan valstijoj.
[Iš Federuotosios Presos]

Detroit, — Gautomis iš įvai
rių valstijos dalių žiniomis, 
nedarbas jaučiama netik dides
niuose industrijos centruose*. o 
ir fanuose. Ūkininkai, negatv 
darni tinkamo atlyginimo už 
savo produktus, nebedrįsta 
samdytis darbininkų. Kiek ir 
ką gali — atlieka patys. Ko 
nepaveikia — lieka laukuose ir 
žūva.

Manoma, kad iki sekamo 
kovo mėnesio bedarbių armija 
“dar žymiai padidės”.

Atsisakė didinti algas.

[IŠ Federuotosion Presos]
Chicago. — Valdžios arbi- 

ratorius, teisėjas Alschuler, 
ainiais atsisakė išpildyti sker
dyklų darbininkų reikalavimus 

• padidinti algas. Tatai pa
lečių apie du šimtu tūkstan

čių darbininkų. Pasak teisėjo 
Alschuler, pragyvenimas jau 
)inga, o todėl didinti algas ne

galima.
Vis dėlto, kud nesukėlus or

ganizuotuosius darbininkus, 
nutarta suteikti “laikiną padi
dinimų algų”. Už laikotarpį 
nuo liepos 5 iki gruodžio 5 
dd.’ šių metų, darbininkai gaus 
“penkių nuošimtį”. Vidutiniai 
mant, kiekvienas darbininkas 

gaus po 30 dol. — “Kalėdų do
vanėlę”.

Tai visa.

Skaitytoju Balsai
. .

[174 tiretkitaa itama ukortujo 
nuomom* Rodakctju n*ut*ako.\

AUKLfiJIMAS VAIKŲ.

Del tinkamo išauklėjimo vai
kų atsakomybė puola ant pa
čių tėvų. Juk ir lietuvių patar
lė sako: obuolys nuo obels to
li nekrinta. Trumpai sakant, 
tai reiškia tiek, kad kokie 'yra 
tėvai, tokie ir jų vaikai. Del 
visa ko, reikia pasakyti, jogei 
gyvenime nevisuomet taip es
ti, kad vaikai butinąi turi būti 
tokie, kaip kad jų tėvai buvo. 
Vis dėlto, didžiumoj atsitikimų 
taip esti.

Noriu todėl tarti keliatą žod
žių tiems tėvams, kurie turi 
mažus vaikus. Auklėkite sa
vo kūdikius I Blogai auklėja
mi kūdikiai tėvams teikia ne 
džiaugsmo, bet širdperšlte. Tik 
prisižiūrėkite į tuos kuškius, 
kurie laksto gatvėmis^ ir ka
binėjasi j gatvekarius bei au
tomobilius, o gana dažnai ir 
į praeivius. Iš tokių kūdikių 
tėvams tikrai nebus jokio 
džiaugsmo. Jie bus vėjagau
dės,o gal ir kriminalistai. Vie
toj naudos, tėvai turės naujo 
vargo ir širdperšų.

Suprantama, kad nei vienas 
tėvas nei motina nenori, kad 
jų kūdikiai užaugę butų blogi 
žmones. Tad kas čia kaltas? 
Kaltas yra musų pačių nežino
jimas. Nežinojimas kaip auk
lėti kūdikius. Visi juk žino, 
kad augantis kūdikis jieško ko 
nors nauja, kad jis be užsi
ėmimo negali būti. Jeigu kū
dikis neturi gero, pavyzdingo

PRADĖKIT NAUJĄ META tuoj atnešdami savo pi
nigus pasidėjimui šin tvirtan Valstijinin Bankam

Jeigu norite perkelti savo pinigus čionai, atneškite 
savo knygeles pas mus. Mes padarysime likusią darbo

v dalį ir nesugadinsite nuošimčių.

Pinigai Siunčiami į Lietuvą 
ir visas dalis pasaulio.

Laivakortes ant
visų Linijų

DIDŽIAUSIS BANKAS APIELINKĖJ

Central Manufacturing District Bank
1112 West 35-th Street

Turtas virš $6,000,000.00A? A STATE BANK
Atdara: Panedėlių, Seredų ir Subatų vakarais.

f
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užsiėmimo, jis susiranda sau 
blogą.

Čia pačių tėvų kaltė. Kiek
vienas tėvas ir motina privalo 
daboti savo kūdikius. Nuo jų 
tatai priklauso. Jie. privalomi 
žiūrėti, kad jų kūdikiai visuo
met laiku grįžtų iš mokyklos [ 
ir kad sugrįžę .turėtų naudin
go užsiėmimo. Tėvai vėl ir vėl 
turi atsiminti, kad be užsiėmi
mo kūdikis nieku budu nega
li apsieiti. Jeigu suaugusieji 
žmonės jieško pasilinksminimo 
bei šiaip įvairių pramogų-pra- 
mogelių, tai ką jau bekalbėti 
apie kūdikius, čia tėvų perei
ga surasti jiems tinkamo už
siėmimo — jei ne kur kitur, 
ne atatinkamoj viešoj įstaigoj, 
tai nors savo namuose.

Chicagiečiai tuo žvilgsniu 
yra laimingesni. Pav., ant 
Bridgeporto randas net dvi vai
kų draugijėlės. Viena jų At
eities Žiedo vaikų draugijėlė, 
antra Jaunoji Birutė. Pir
mojoj mokytojauja p-lė V. Bi- 
geliutė, antrojoj — p-lė Salio, 
me Staniuliute. Todėl tos ko
lonijos lietuviai turi ko pasi
rinkti — siųsti savo vaikučius 
ton draugijėlėm kur jiems ge
riau patinka. Čia kūdikiai ras 
sau užsiėmimo, naudingo už
siėmimo. O iš to patiems tė
vams bus daug naudos.

Dar karty: auklėkime savo 
kūdikius! — F. Tverijonas.

Matome reikalą nuoširdžiai linkėti 
visiems savo draugams

■j .j —■!
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Linksmu Kalėdų ir
Laimingu Nauju Metu

PEŪPLES1 BANK 
u I H 1 L *

Didelis Balius
ANT KAMPO

47th St. ir Ashland Avė.

Chicago.

Subata, Gruodžio 18, 1920

A. Petruliu Sv Fabijonas’

A. PETRATIS & CO.
Mortgage BankREAL ESTATE-INSURANCE

European American Bureau
Siunčia Pinigus. Parduoda 

Laivakortes.
NOTARU USA S.

809 West 35th St., Chicago, Iii.
Kampas Halsted St.

Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas (
25 East Washington St.

Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

X-Spinduliai. Phone Apnitage 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710

4------------------------------- >------------------
r—"............ .............. ...................

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS 

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka- 
ie. Nedėliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Ilalsted St., Chicago, Iii.
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PATOGIOS

VALANDOSChicago
Subatoj 9 vai. rytoŠvie

iki 8 vai. vakare

Utarnjnke 9 vai, ry

Utarnininko vaka

rais 6 iki 8 vai. vakare

Kitomis dienomis 9
VISO

Christmas Club
Account No,

West Side Trust & Saving Bank

Name

Address

Chicago

T urit Padėt!

T. J. KUČINSKAS

P. K. BRUCHAS
Chicago, III

jW

Chicago, 111

Kapitalas ir 
surplus 

$225,000.00

Parduodame namus, sko 
liname pinigus.

Stokite musų Kalėdiniu Taupymo Kliuban 
ŠIANDIEN.

Kitą metą turėsi $63.75 pridedant 3 nuošimtį pa 
lukio.

Siunčiame pinigus Lie
tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.

Warren, 
no dirbtuvėse darbo laikas su 
mažinta 50 nuoš.

* ■'■A

Graičunas, 
Centr. Sekr

Mes turime parduoti už neužmokėjimą ren- 
dos palaikymui dvidešimts augštos rųšies Victro- 
lų (kalbamųjų mašinų) už kurią reikėtų mokėti 
net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui 
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma 
mašinų naujos ir užtikrintos, ant dešimties metų. 
Reikia jas pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk 
šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame 
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk 
pats, tik už $35 augštos rųšies gvarantuotą kalba
mąją mašiną. Taipgi, mes turime parduoti dešim
tį augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų 
ir karpetų. Šie setai yra visai nauji ir vėliausio 
išdirbimo. Mes parduosime už pirmą pasiūlymą, 
nes norime padaryt daugiau vietos. Tai apsimokės 
ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui 
į visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame 
C. O. D. ir daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti 
aplaikęs siuntinį. Atdara kiekvieną dieną iki 9 
vai. vak. Nedėldieniais ir kitomis šventėmis nuo 
10 iki 4 po pietų. Liberty Bondsai priimami.
WESTERN FURNITURE STORAGE, 

2810 W. Harrison St, Chicago, III.

Ateikite šiandien su pinigų pasidėjimui rašteliu, 
kuris tilpsta žemiau. Geras 5 centus pasidėji
mui į Kalėdinį Taupymo Kliubo bile accountą 
atsidarant jį pirm gruodžio 25 d.

Inšuruojame nuo ugnies, 
namus, rakandus ir auto
mobilius.

5 Centai Pradės T amstai

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

kaipAmerikos taip Lietuvos
Naujienų Ofise

1739 South Halsted Street,

DYKAI DOVANOS VISIEMS
. J. M. Kibortas

3356 So. Halsted St.
Drapanų krautuvė

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

Su godone,
J. M. Kibartas

Mes turime dešimtį būdų, kurie sutaupius tamis- 
tai. Po pameiginimui vieną sykį, tikrai nusiste
bėsite kaip smarkiai penai, nikeliai, dešimtukai 
ir kvoteriai susibėga vienon vieton.

Dabar kada Lietuvos žmonės kariauja prieš lenkų plėšikus, kad 
palaikius Lietuvos žmonių moralę ir vienybę, Jūsų, Amerikiečių lietu
vių pareiga, padęt savo broliams kariaut su užpuolikais. Kad tą pra
kilnų darbą atlikus, jus turit siųsti pinigų savo giminėms. Mes siunčia
me pinigus į Lietuvą greitai per paštą, ir per telegramą.

Dabar musų atstovas tvarko susinešimą bankų Lietuvoj; kaip tai: 
Kaune, Panevėžyj, Mariampolej, VilkaviŠkyj, šakiuose, Raseinuose ir 
kituose miestuose. Taip kad per musų banką siųsti pinigai yra greitai 
išmokami.

Parduodam laivakortes ant geriausių linijų: Baltic American Line, 
Cunard Line, per Hamburgą, Paryžių į Antverpą, ir į Liepojų.

Mes parūpinant pašportus į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Musų laivakorčių ofisai randasi: Kaune, Rygoj ir Liepojuj.
Dabar musų bankoj dirba T. J. Kučinskas. Turinti reikalus su 

savo giminėmis Lietuvoj, kreipkitės ypatiškai arba laiškais. Patarimai 
dykai. i

Bankos valandos dienomis: nuo 8:30 ryto iki 5:00 vai. vakare.
Atdara utaraininkais ir subatomis iki 8:00 valandai. 1

Perviršis $3,500,000.00

KALĖDŲ^IŠPARDAVIMAS
Pirkit Kalėdų dovanas (Christmas Pre- 

sent) dabar. Dabai* yra geras pasiskyrimas. 
Musų krautuvė yra pripildyta naujausios ma
dos tavorais. Deimantų ir aukso žiedų, auk
so ir paauksuotų laikrodėlių, lenciūgėlių, spil 
kų, kolonekų, bronzalietų ir visokių sidabri
nių dalykų . i

Musų tavorai gvarantuoti ir kaina že
mesnė kaip kitur. ’ • ,

Šimtine nedaug tepagelbesi, 
reikia būtinai tūkstantinių.

Siųskit kolektorius po siu
tas ir bcatideliojimo veikit.

Centras pas save pinigų ne
laiko; kaip tik surenka tūk
stantinę, tuojau ir pasiunčia 
Liet. Raud. Kryžiui per Lietu
vos Misiją. KRAUSE SAVINGS E

1341 MILWAUKEE AVĖ - NEAR

Kaune, Liet. Rauti. Kryžiaus 
ligoninėj tik vienų kareivių 
kasdien apžiūrima arti '700; o 
kur dar civiliai ir našlaičiai!

Gcrb. Skyriai L. G. D-jos, 
skubėkit su rinkinių aukų ir 
nevilkinant prisiųskit Centran

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

TOWN OF LAKE 
sos žvaigžde Draugijos susirin
kime gruodžio 12 d. Lietuvos 
gynimo reikalui aukojo: Drau
gija iš kasos $25; atskiri na
riai: po $2: A. Petraitis, C. S. 
Pavietas, .T. Jucius, C. Zator- 
skis, J. Kuizinas, S. Kuizinas; 
po $1: P. Mikszis, P. Laukže
mis, J. Balčėtis, J. Vaitkevičių, 
J. Skricka, A. Gurskis, A. Sar- 
geda, C. Sluzevičia, M. Ptajac- 
kunas, M. Bredclis, V. Zopelis, 
P. Misevičia, P. Bredclis, L. 
Nutautas, V. Lukoševičia, M. 
Toleika, P. Pikturna, V. Star
ką; J. Vasilkevičia 50c 
kartu $55.50. Pinigai nutarta 
siųst Lietuvos Gynimo Komi
tetui per Lietuvos Misiją.

— Kom.: P. Bredelis, 
C. Pavietas.

Chicagos lietuvių aukos Lie
tuvos gynimo reikalui.
Chicagos Bendro Lietuvos 

Gynimo Komiteto kasierius, J. 
.1. Elias, gavo iš Lietuvos Mi
sijos šitokį laišką:

New York, Dec.
Gerbiamas Tamsta:- 
kį nuo $4,577.20 aukų apgyni
mui Lietuvos gavome.

širdingai dėkojame visiems 
aukotojams ir darbuotojams. 
Iš prisiųstų aukų matyt, kad 
jus visi darbuojatės labai smar
kiai ir atjaučiate dabartinę pa
dėtį musų tėvynes, Lietuvos.

Taip, mes ik’šiol aukų esa
me gavę per jumis iš viso 
$5,400.00.

Linkėdami jums kuogeriau- 
sių pasekmių ir toliau darbuo
tis, pasiliekame, Su pagarba,

LIETUVOS MISIJA. 
Jonas žilius, iždiniu.

JOHN KUCHINSKAS 
Lawye r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephono Central 3634 

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

VEDU VISOKIAS BYJ.AS 
VISUOSE TEISMUOSE.

Egzaminuoju Abstraktus 
perkant

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

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

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

T I. Canal 2552.
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Lietuviai Amerikiečiai 
f

Jei norite rasti saugumu sunkiai uždirbtiems dole
riams.
siųsti pinigus į Lietuvą.
investuoti pinigus, kad jie uždirbtų di

desnį nuošimtį
— ATEIKITE VISI ČIA—

Saugumą ir Užtikrinimą rasite šiame Banke 
UNIVERSAL STATE BANK’O

Turtas virš

$2,725,000.00
DABAR YRA LAIKAS NESUGADINUS NUOŠIMČIO PERKEL

TI SAVO PINIGUS I ŠIĄ DIDŽIAUSIĄ IR TVIRČIAUSIA LIETU
VIŲ VALSTIJINĘ BANKĄ.

Priduokite savo Bankine knygutę bile kurios CHICAGOS arba 
kito miesto BANKOS, KURI JUS NEUŽGANĖDINA ARBA NĖRA 
PARANKI — Mes sukolektuosime ir perkelsime VISUS PINIGUS SU 
NUOŠIMČIU I ŠIĄ

UNIVERSAL STATE BANK
Čia Jūsų pinigai bus saugioje vietoje, bes tą saugumą užtikri

na Suv. Vai. Valdžia, kuri irgi dali savo pinigų laiko šiame Banke 
su tūkstančiais Chicagos ir kitų miestų lietuviais.

“VISI LIETUVIAI Į LIETUVIŲ VALSTIJINI BANKĄ” — lai 
būna musų obalsiu.

Remkite patys save, o ne svetimtaučius.
Čia padėtus pinigus galima atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo 

su 3-čiu nuošimčiu.
Musų Bankas yra atdaras VISĄ DIENĄ UTARNINKAIS IR 

SUBATOMIS IKI 8:30 vai. VAKARE, o kitoipis dienomis iki 5 vai.

840 W. 33rd St.,
i Yards 2790 ■
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kitornis dienomis iki 5 vai.

Dabar siunčiami pinigai 
Per musy Banką

pristatomi Lietuvon į 25 DIENAS — 
pristatymą gvarantuc^ame.

PARDUODAME LAIVAKORTES, DRAFTUS, ir “CASH” MAR
KES, pagal DIENOS KURSĄ

Iš kitų miestų prisiųstus dolerius pasiiinčiame Lietuvon auksinais.

"■ Valdyba: " ts -.“.ss
Joseph J. Elias, Pres., J. J. Krasowski, Vice-Pres.,
Wm. M. Antonisen, Vice-Pres. S. V. Valanchauskas, Ass’t.

& Cashler, Cashier. .

UNIVERSAL STATE BANK
3252 South Halsted Street, Chicago, Illinois.

NAUJIENOS, Chicago, IR
■ I —■■■— ■ U .r- .r,  

Amerikos Lietuviu Dar 
bai Lietuvos Gynimo

i Reikalu.

F
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DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuria 

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

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

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

DR R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra chroniš

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

1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Avė.

Dollras Cente
•

.05

Phone Drover 9660

Kaip Jūsų Akįs
Ar esi nervuotu, kenti galvos 

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

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

Tėmykite mano 'parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedėjiomis nuo 9 ryto iki 12 dien.-- - -----.—J
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Serganti vy

rai ir moterįs, 
kodėl kenčia
te ? Kam tai 
eikvot laiką ir 
pinigus be jo
kios naudos?

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

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

Dearborn St., 2 flioras, Delawarc
Bldg., Roomai 200-201. ’ 

Chicago, Ilk
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.

Nedaliomis: 10 A. M. iki 1 P. M.
BBBBBBBBBBBBBBBBI|BBi
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Stebėtinai atitaisė 

žvairas akis

Dr. F. 0. Barter
Esu lietuvė ir maloniai 

paaiškinsiu kiekvienam pri
gimtoj kalboj apie Dr. Car- 
terio stebėtiną gydymą, ku- 
ris atitaisė mano sunaus I
žvairas akis. Labai buvo 
jauslus kūdikis, o draugai 
juokėsi iš jo kad žvairas ir 
darė daug nesmagumų ma
no kūdikiui. Mielai paaiš
kinsiu kiekvienam, kuris* tik 

atsišauks po 5 vai. vak. kas 
diena.

MRS. EZERSKI, 
815 W. 34th PI. 
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Jūsų Vaiku Laimė
Prigulės nuo gero tėvų pavyzdžio
Geriausis pavyzdis, pinigus taupyti—
Patariant vaikams taupyti Kalėdiniame skyriuj.
Su pirmutiniu didžiausiu Lietuvių Valstijiniu 

Banku Amerikoje.
• ■ ' 'i

Metropolitan State Bank
2201 W. 22rtd & Leavitt Sts.

Visų miestų Lietuviai gali taupyti savo pinigus 
šiame Banke, prisiunčiant doleriais, checkj, arba Mo- 
ney Order, parašant pilnų savo vardų ir antrašų.

Valandos kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų. 
Utaminkais ir Subatoinis iki 8:30 vakare.
■n—i—■■IMI 11 iMinu ii wi

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue

Raportas gale dienos, Lapkr. 15, 1920, paduotas Auditoriui publiškų 
atskaitų Illinois Valstijos.

TURTAS
Paskolos ir atrokavi- 

mai........................ $1,740,364.96
Perdėtis .......................... 325.90

U. S. Bonai ir certifi- 
katai...... .........$167,617.83

Municipal ir korp. bonai $813,283.08
karės tapimo stimpos ......   832.00

Rakandai ir {taisos $152,869.88
Revenue stemps ........... • $98.35

Cash ir kitų bankų sko
los ...............   $575,535.38

Viso turto .... $3,450,927.48
Sausio 2, 1918 depozitui..........

Lapkr. 15, 1920 — depozitai

SKOLOS
Capital stock Įmokėta $200,000.00
Perviršis............................$40,000.00 *
Neišmokėtas uždarbis .... $37,631.38
Neišmokėti dividendai ....... $50.50
Palikta taksams ir procen

tams ......   $24,943.05
Depositų ................... $3,053,302.55
Bilos išmokėjimui ....... $95,000.00

Viso atsakomybfcs $3,450,927.48

......... 1................ $1,112,666.48
.........................  $3,053,302.55

Užaugo depozitai............................................... $1,940,636.07
VIRŠININKAI

ASA WIEBSEMA. Prezidentas NICHOLAS W. WIERSEMA, Kas.
GEORGE DALENBERG, Vic-pret.FREDERICK J. W1ERSEMA, p.-k.

Direktorių ir Patarėjų Komitetas
Cha s. H. Brandt Asą VVierseina
llerama -L, Catrines DeHaan
Theophilus Sclimid Nicholas VV. Wiersema
George Daletiberg Chas. E. Rcading Frederick J.Wiersema

VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS

CITIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba- 
tomis nuo 8 ryto iki l po piet ir nuo 7 vakaie iki 9 vakare.

Apsauga Padėtiems Pin'
SECUR1TY Ba.,„

OF CHICAOO MMHM1
Mjhvaukee Avė. cor. Carpenter St

NARIAI FEDFRAL RESERVE SYSTEM
H PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ

Saugios Depozitu Dėžės
Mainomą Svetimšaliu įPinigai

Atdara panedellais ir subatomis iki 8 vai. vak.

BANKAS PATARNAV
Capital & Surplius 250,000.00 

THE ROSELAND STATE SAV™ 
114-th Place ir Michigan

VIRŠININKAI:
WALTER E. SCHMIDT, President 

DAVID J. HARRIS, Vice-President and Cashier 
PAUL C. GLASHAGEN, Assistant Cashier

Marcus A. Aurelius 
Kmil G. Seip 
Walter E. Schmidt 
Herman Teninga 
Domenico Basso 
William H. Weber

DIREKTORIAI:
Fred M. Carter 
David J. Harris 
James H. Gately 
Fred Farr
Jose p h T. Spiker

Atidarą Seredos Vakarais Tek Monroę 2804

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

NORTHSIDE
PAKVIETIMAS.

Northsidiečių žiniai pranešu, 
kad šiandie, gruodžio 18 die
ną, kaip 7:30 vai. vakaro, 
L1 uosybes salėj, 1822 Waban- 
sia avė., įvyks šios kolonijos 
lietuviu susirinkimas reikalu • 
suorganizuoti vietos Bendrojo 
Lietuvos Gynimo Komiteto 
Skyrių, kaip kad buvo nutar
ta Chieagos Lietuvių Darbinin
kų Tarybos konferencijoj,1 
Tuomet buvo išrinkti ir nariui ■ 
Vietos gynimo komitetan, bet Į 
darbas ikišiol pasiliko nesut-

(Tąsa ant 7 pusi.)

NAUJIENOS, Chicago, 111.
i ibi ■ —....... Ii m ■■■■>*»■ —»

Lietuviu Rateliuose
.■i _ -^Ir|- ___  - --f - i

DIREKCIJOS POSfiDIS.
Naujienų Bendroves Direkci

jos posėdis bus nedėlioję, 
gruodžio 19, kaip 10 vai. ryto 
Naujienų name. Visi direkto
riai prašomi susirinkti laiku.

J. Šmotelis, sek r.

Pirkite Kalėdines 
Dovanas

, Pas

Mokykloje.
L. S. S. Aštunto Bajono pro- 

pogandos mokykloje, Aušros 
j svetainėje, trecioj lekcijoj v:e 
ims, turbūt naujas mokinys, 

. užmetė: skaitęs Naujienose ap
garsinimų: ‘“propagandos mo
kykla” — o čia ne kokios pro
pagandos, v’en tik socializmas 
aišk namas. Tiek, ir dar ge- 
r.'au, — sako, — galima iš kny
gų žinoti.

Kokias knygas skaitęs pa
klaustas, sakėsi gals nuo ga
lo perskaitęs Markso bibliją.

Mokytojas paaiškino, jog ir 
propagandai varyti reikia pa
čiam pasimokinti ir gerai su
prasti socializmo mokslą: ne
suprasdamas pats gerai, klai
dinsi tik kitus nesuprantanč:us 

’ darbininkus. Geriau pažinti 
‘ sėcializino mokslą ir ta mo
kykla įsteigta.

Aiškina mokytojas, išdėsto: 
kokiose aplinkybėse galima so
cializmo tvarka įvykinti, o ko
kiose negalima; kaip vienu 
šauksmu prie revoliuejos, jos 
nesukelsi, o susidėjus tam tik
roms aplinkybėms ir nenorint 
revoliucija kįla. Aiškiai, su
prantamai klosto, dažnai už
duodamas mokiniams klaus- 
mų apie kokį svarbesnį daly
ką; niekam neatsakant, vėl 
pats aiškina. Mokinys, ko ne
suprasdamas, irgi pasiklausia. 
Taip pasikalbėjimo ir diskusi
jų formoje, aškinama moki
niams socializmas.

Gaila tik, kad žmonės ne
nori gera proga pasinaudoti, 
mažai telanko mokyklą. Ypač 
moterų tik viena kita. Gaila, 
kad nenori prasilavinti. Nors 
ir pačios nusimano apie savo 
nemoksią. Aminis susirinkit- 
m c, kilus ginčams, viena išsi
tarė: “Apie menševizmą ar bol
ševizmą mes visos tiek teiš- 

i manom, kiek veršis apie as
tronomiją”.

Ntįsijaučia nieko neišmanan
čios, o pa&lavinti, pasimokin
ti, suprasti nesistengia.

— žemaitė. •

Stebėtiniausias bargėnas ant moteriškų 
jakučių. "

Vyriškų šilkinių marškinių,
Vyriškų šilkinių kaklaraikščių $1.00 ir 

daugiau.
Moteriškų ant kaklo dėvėjimui, Boudoir 

kepurės.
Miegkambarię ir dienoms dėvėjimui 

šliurių. '
Žaislų, žodžiu visko, ko tik gali jums rei

kėti, kad palinksminus draugus.
Ypatingai vaikams siutai $7.48

p°
Vaikams pliušinės ke- $1.00

purės

SKANDINAVIJOS-AMERIKOS LINIJA
Yra žinoma kaipo viena iš geriausiu linijų 

keliauti per Uepoju

I LIETUVA
Visi garlaiviai turi puikius kambarius dė
lei trečios klasos keleiviu su dviems ir ke
turioms lovoms. ' Reikalaukite laivakortes 

2>nuo jos agentu ant Skandinavijos Linijos 
ar kreipkitės prie jos Ccntraliniu Ofisų

SKANDINAVIAN-AMERICAN LINE
*48 Washington St., Boston
ii? N. Dearbom St., Chicago, III.
ia3 S. 3-rd St., Minneapolis, Minn.

^3

___ WEST SIDE
Dr. Vinco Kudirkos Drau

gijos narių domei.

Šiandie, kaip 8 vai. vakare, 
p. Meldažio svetainėj įvyks 
Draugijos susirinkimas. Susi
rinkimas atkelta iš paskufnio 
stiba t vakario (gruodžio 25) 
todėl, kad tą vakarą pripuola 
Kalėdų šventė. Visi draugijos 
nariai prašomi atvykti laiku, 
nes yra labai svarbių reikalų, 
jų tarpe ir naujos valdybos 
rinkimas. — Pirm.

— o —
Laisvamanių vakaras.

šiandie, gruodžio 18, p. Mel
dažio svetainėj rengiama lais
vamanių organo “Kardo” va
karas. Dramatiško Batelio 
nariai-mylėtojai vaidins Mae- 
terlinko komediją “švento An
tano Stebuklai”. Busią ir šiaip 
įvairių pamarginimų. Pradžia 
kaip 7:30 vai. vakare.

— Taškas.

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

TAIPGI IR |
NT .. v iŠ Lietuvos New Yorkan PaNaujienų ofise galima gau

ti į Lietuvą ir įš Lietuvos nedelyj, Lapkričio 29 d. 
Scandinavian-American Ii- “Scandinavian-American Li

nijos laivakortes. Norinti va
žiuoti patįs arba parsitrauk-, nD°s laivu “United States”, 
ti gimines iš Lietuvos ateikit 
ypatišRai arba rašykit »
Naujienų Pinigų Siuntimo '

Skyrius
1739 So. Halstcd St., 

Chicago, III.
Ofisas atdaras nuo 9 ryto 

iki 8 vak. kasdieri? subatoj 
iki 9 vai. vak. ir nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 2 vai. po piet. 
Pasažietiai atvažiuojanti iš 
Lietuvos per Kopenhagą.
Sekanti pasažieriai atvyko

Sekantis laivas atvyks 
New Yorkan Gruodžio 8 d.

MAGDE. ,fAk, kaip man nichti gal- | 
vąl Hbandiiau kitokius mazgojimus, 5 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas | 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis- ? 
kanu... Man gėda net darosi I” < I 

MARE. “Na, tai kam tau kęst be- 5 
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau- I 
kai graius, švelnus ir lysti. O tai 2 
todėl, kad ai vartoju RUEFLES!” i

Kas tai yra RUJ^FLES? Ar | 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve- 2 
piantįs vanduo? Nei! RUF- 
FLES yra tai paprasčiausia i 
plaukų ir odos sustiprintojis, |

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal ! 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt i 
smagesnio už čystų neniežinčių galvos odų? ,

panaikina pleiskanas ! Su jomis nereikia kelių menesių galvos I 
trygimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti | 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvų bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. * I 

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 
65c., bet jus sakysite,'kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. *Jci negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: |
—AD. RICHTER & CO., 316-330 Broadway, New York

Subata, Gruodžio 18, 1920

K-A-?
fĮ ‘ '-nĮf'it» Salutaro Biterį 

Salutaro Trajanka, 
Kraujo Valytoją, 
Salutaro Arbatą

K-U-R-?
Visose gerose 

Aptiekose visoj Amerikoj

K-A-D-A-?
Visada

1 K-A-I-P-?
Tik nueik ir parnešk arba, 

tiesiog iš musų užsiorde- 
liuok, o mes prisiusime.

SALUTARAS CO.
1707 S. Halsted St. Phone Canal 6417 Chicago, III.

GALVOJE ŠALTĮ 
TUOJ TURPO PRAŠALINA
šis prirengiflias tuoj sulaiko ir prašalina šaltį iš galvos 

apsaugoja nuo išsivystymo į daug pavojingesnį 
šaltį, panaikina susimetimą ir uždegimą.

Teisingas gydymo būdas nuo šalčio, 
umus sustabdymas nuo pat pi’adžios 
plėtojimosi jo. Kaip tik pagauni gal
voj šaltį, tuoj ištepk Turpo; bėga no
sis kultus galvos skaudėjimas ar čiau 
dėjimas. Turpo tai pagelbės, nes jis 

yra žinomas, kaipo terpentino for
mos viena iš principalių ^sudėtinių. 
Pridedant dar dvi gyduoli prie iškošto 
terpetino — kamparas ir mentolas. 
Tos trįs sudėtos ant minerališkų pa
matų, duoda geriausias pasekmes gy
dantis nuo šalčio ir kitokiu susimeti- 
mų. į

Kuomet Turpo patepi šnerves, grei
tai pajunti palengvinimų ir tikrai jau
ti palengvinimą čystijantis oro per
bėgu, o mažinimą išpūtimą ir susime- 
timus. šiame atsitikime Turpo sulai
kys šaltį nuo vystymosi.

Turint didelį šaltį, trink Turpo gerk 
lę ir krutinę. Jis persigerta kiaurai 
odą nešdamas vaistą prie uždegtos 
ar susimetusios sėklos ir šaltį praša
lina per naktį. Turpo visiškai prie
šingas erzinimui — jis sumažina kary

tj ir kraujo susimetimą nei odos pūs
lėmis nenutraukia. Jis daug geresnis 
šiam mieriui nei priekaita ar plaste- 
ris, taipgi palaikys antiseptišką veik
mę ir palengvins stovį. Turpo nesu
trauks pūslių nei nesuteps drapanų — 
visiškai be nuodų — galima mažą 
mierelę nuryt, prašalinimui gerklės 
skaudėjimo. Turįs vertę nuo kataro ir 
antiseptišką balsamą nuo įsipiovimo 
ir žaizdų.

Motinos su mažais kūdikiais kurios 
yra kartą vartojusios Turpo, patyrė, 
kad galima sulaikyt kūdikių šaltį tuo- 
jaus ir apsaugot mažučius svarbių nuo 
šalčio paeinančių ligų, kurios išsivys
to iš visai mažo šalčio. Turpo yra tik 
rai teisinga namų gyduolė. Gydyto
jai įgyvendina jį ir pataria. Klaus
kit savo gydytojo apie jį. Parduoda 
visose vaistinėse 30 c ir 60c puodelis. 
Kuomet perki, turi tėmyt, kad butų 
tikras Turpo, o nepamėgdžiotojas. 
Turpo yra baltuose opalinuose puode
liuose, pamanančių ir juodu lebeliu. 
Mos linksmai sugrąžinsime pinigus jei 
neužsigančdinsite.

Nuo Šalčio ir Susimetimo

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon

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

35 So. Dcarborn St., kampas Monro ė St. 
Crilly BuŲding—ruimas 506. Imkite elevatorių 

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

PRAKTIŠKO PATYRIMO.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
pinkai ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vaan- 
dai po piet.

iiwii,fii~i|TnrrifiiiiriinMiinLiirwi>~.:iTi>irwRiiwinnTr*e~

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti

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

Kirmėlės ženklai
Žmonės serganti taja biauria liga pa

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

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

Tarp Marshfield ir Pauliną gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 dieną.

DR. W. F. KALISZ
Specielunias: Moterų ligo« Ir Chir«rgija

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

i
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kurios buvo pirm astuonių

KELETAS ŠVENČIŲ YPATINGUMŲ

visi vienlentės

Musų krautuvė atdara kas vakaras iki Kalėdų

816

savo

Uždare tris mokyklas

Tek Drover 7027

Telephonai

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ
JŪSŲ LIBERTY BONDSUS

1246 
1247 
3191 
3625 
4273 
3190 
3244 
8842

3188 
3242 
3313 
1170

4795
4535
4575
4237
2343
1248
4180

4415 
4474 
2356 
2357 
2392 
3796 
2223

2397 
3314 
2359 
2706 
2652 
4536 
4363 
4181 
2002 
3417 
2998 
2883 
4796 
2581

MERGAITĖMS rudi arba 
juodi veršio odos čeverykai, 
augšti, šniūreliais užsegami 
—visi vienlentės odos.

A ugus t Ja kopia, 
ręndon avė., | 
troško gasu. Jo sūnūs, Arthur, 
atėjo rytmetyj kelti jį ir rado 
pilną kambarį gaso.

CHICAGO.
9:30 ryto iki 12 dieną

Kiekvieną porą gvarantuo 
jame.

Tel. Canal 6^22
DR. C. K. CHERRYS

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavltt St«.

Valandom
nuo 1 po pietų iki 9 vakare

T. įgaliotinis
S. Danilevičia

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Mokestis 
išmokės per 12

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms.- Aityuas: 
3383 SO. Halsted St., Chicago, IK.

Phonet Boulevard 4121.

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:

Gasu užtroško.
3160 Gla 

praeitą naktį už

.. Taipgi turime daugybę musų krautuvėj nustatytoms kainoms panašiai, kaip kad esą 
me nurodę augščiau, bet nėra pakankamai vietos, kad čia viską suminėjus, vien ko mes no 
rime, kad ateitumei ir reikalautumėt ką esate matę šiame laikraštyj, o mes duosime tai ta 
mistai. i . •

Mes siūlome' prieš šventes čeverykus žemoms kainom 
metų.' . ' ■

Mes nusprendėme išleisti musų staką visą “šių dienų tavorą” už 25% iki 30% mažiau, nei 
kad jie kainuotų mums šiandien.

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos pa

laikymui dvidešimts augštos rųšies Viktrolų (kalba
mųjų mašinų) už kurią reikštų mokėti net iki $300, 
parsiduoda už $35.00 ir duosimo veltui rekordu 
pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų nau
jos ir užtikrintos ant dešimties metų. Keikia jas 
pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos, 
kaipo tikrą atsitikimą, kuris visame gyvenime n»- 
gali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $85 
augštos rųšies garantuotą kalbamąją mašiną. Taip
gi, mes turime parduoti dešimtį augštos rųšies tik
ros odos seklyčiai setų, šie setai yra visai nauji 

■ir vėliausio išdirbimo. Mes parduosime už pirmą 
pasiūlymą, nes mes norime padaryt daugiau vietos.' 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristatom veltui į visas miesto dalis ir apielinkes, 
taipgi išsiunčiame C. O. D. arba užsimokėsi aplaikęs

Nedėidieniais nuo

Tnlephone Yards 5834

Dr. P. 0. VVIegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 Iki 9 v., vak., 
3320 So. Halslvd 3U ChicagOo

JUOZAS F. BUDRIK
3343 So. Halsted St., Chicago, III

\arkytas. Tatai reikės padary
ti šiame susirinkime. Dėlto vie
tos lietuviai, ypatingai gi v‘si 
Darbininkų 'Tarybos konferen
cijos išrinkti atstovai, taipjau 
vis 
čianii šiandie pažymėton 
ton ir laiku susirinkti. Daly
kai reikia galutinai sutvarkyti 
ir darbas prideramai pradėti 
dirbti.

Visokio didžio iki No 
Pirmesnė kaina

vietos darbuotojai kvie 
vie

Tel. Austln 737
DR. MARYA 

D0WIATT—SASS.
Ką tik sugrįžo iš Califoraljos ir 

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

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

—T——Į~ f ; >- — ~~~ ■.. ..

AR JAU TURITE 1921 ME
TAMS TRINERIO SIENI

NI KALENDORIŲ?
Trinerio sieninis kalpndo- 

Irius visuomet atneša ką to
kio naujo į jūsų namus, bet 
šio meto Trinerio kalendo
rius nepaprastai interesin
gas. “ Atbūdavo jimo dva
sia” veda jūsų miųtis link 
atbudavjimo veikmės visose 
industrijos ir pramonės ša
kose ir aplink šitą vidurį pa
veikslo 15 žemlapių Euro
pos šalių nurodo naujus ru- 
bežius Italijos, Lenkijos, Če
koslovakijos, Jugoslavijos, I 
Lietuvos etc. Pr i siųskit 151 
centų padengimui persiunti- 
mo lėšų —• kalendoriaus min-

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

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Pres.

Žiedai, Laikrodėliai, 
Špilkos, gryno aukso ir 
paauksuoti daiktai. Ivo 
ry setai, Auksinės plun 
ksnos, visokie daiktai 

tinkami prezentams gnu 
narni pas mus už nu
mažintą kainą. Atviru
tės su lietuviškais pa
rašais ir šilkais išsiū
tos, ir įvairios knygos. 
Geras pasirinkimas tik
ru Columbia Gramafo- 
nų, taip-gi ir tikrų 
Brunsvvick mašinų, kat
ro* išduoda stebėtinai 
aiškų ir garsų, tikrai 
natų rališką balsą.

MOTERIMS rudi arba 
juodi ožiuko odos čeverykai, 
franeuziškais arba kubiu
kais užkulniais. Kiekviena 
por$ gvarantuota. Pirmesnė 
kaina $6.85 dabar $3.65

VYRAMS rudi arba juodi 
veršio odos čeverykai, viso
kių madų 
odos.

Kiekvieną porą gvarantuo 
jame, 
dabar

GĖLIŲ PAkODA.
Rytoj, gruodžio 19, atsidaro 

Garfield Parko šiltnamiuose 
gelių paroda. Ji tęsis iki atei
nančių metų sausio 2 d. Pa
roda lankytifjams bus atdara 
kasdien nuo 8 vai. ryto iki 10 
vai. vakaro; tik Kūčių dienų, 
gruodžio 24, bus atdara iki 
4:3() po pietų. ,

Parodoj išstatyta apie 8000 
įva rių žydinčių augalų. Ypa
tingai yra puikus parinkimas 
ponsečių raudonai, baltai ir 
rusvai žydinčių. Taipjau dide
lė kolekcija žydinčių begoni
jų, jų yra parodoj aštuonioli
ka atmainų.

Gėlių mylėtojai turėtų paro
dini atsilankyti. Mokėti už 
lankymą parodos nereikia nie-

korte 
Antono Blucikio 

siuvėjas) byla. Byla 
tęsės per vienuolika mėnesių, ir 
Blucikas ją laimėjo. Jisai buvo 
ipskundęs p. Joną Gailių, rei
kalaudamas 94 dolerių neišmo
kėtos algos. Teisėjas Rluciko 
reikalavimą rado esant jiama
tuotu ir paliepė, kad Gailius 
išmokėtų reikalaujamą sumą. 
Svarbiausi liudininkas buvo 
p. J. M. Lavaitis. Bylą vedė 
adv. K. Gugis.

DR. M. HERZMAN 
Iš RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas. 
Vyrų, moterų ir vaikų, pjgal nau
jausias metodas X-Ray jr kitokius 
elektros prietaisus.
iQnflc.s ir L,abaratorija: 1025 W. 
i^th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 nietu 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais. *

Dienomis: •Canal 
3110 arba 857

Naktimis: Drexel 
950 - Drover 4136 

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

Sankrovos
kaina tik $86.00
siuntinį. Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. vak.
10 iki 4 po pietų. Liberty Bondsai priimami.

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

I^eavitt St. Phone .Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
ir vak/lre-'Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley, 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

Darbininkas suprovojo 
bosą.

Vakar teisėjo Walker 
užsibaigė

35 tūkstančiai rekordų įvairiose kalbose.
Lietuviški rekordai tinkami dėl švenčių.

Nemunėlis, Pavasaryje, {dainavo M. Petrauskas.
Mielaširdystė, Vai verčia Laužo.
Lietuva Tėvynė Musų, Tikiai Nemunėlis Teka.
Birutė, Kur Banguoja Nemunėlis.
Sveiki Broliai Dainininkai. Ko Liūdit Sveteliai.
Eisiu Mamei Pasakysiu. Bernužėli Nesvoliok.
Pamylėjau vakar — Kvederas

Komiški Rekordai.
Liūdnas Gyvenimas. Otelyje.
Jaunavedžio Pasiskundimas. Pas Tardytoją.
Girtuoklio Mėtavone. Pasakos Stebuklai. 4 
Jonas Snukis. Maušo Kelionė.
Ant Vienos Galvos. »
Velnias Ne Boba, 2 dalis.
Medžiotojai 2 dalis.

Giesmes, Dainos.
Giesmė į Panelę švenčiausią. Avė Marija. 
O Kur Buvai Dėduk Mano.
Ant Marių Krantelio. Saulutė Tekėjo.
Miškas ūžia. Sudiev Lietuva. M. Karužiutė.
Padainuosiu gražią Dainą. Butėnas.
Trys Berneliai. Vakarinė Daina.
Skambančios Stygos. Tu Mano Motinėle.
Sveika Marija — M. Karužiutė.

Karalienės Aniuolų Choras.
Ant Kalno Karklai Siūbavo. Aš Pasėjau rūtą.
Oželis, t Mes Padainuosime.
Sukrusitime Broliai. Eina Garsas Nuo Rubežiaus.
Kur Bakūžė Samanota. Bradunienė.

šokiai.
Klumpakojis. Koketka.
Dėdukas Polka. Saldžios Lupos, Valcas.
Nemuno Vilnis, Valcas. Sudiev, Mazurka.
Žemaičių Polka. Gudri Mazurka.
Raseinių Polka. • Kazokas.
Pavasario Dainos. Pakol Jaunas tol Linksmas.
Kas Subatos Vakarą. Jau Saulutė Leidžias.
Pilviškių Valcas. Alvito Ežero Bangos.
Krakoviakas.
Padespanas. . .. >
Venecijos Menulis. Boloboo.
Afghanestanas. Mahometas. .\
Nedėlios Rytas. Del Musų Jaunimo.
Pavasario Rytas ir Gražioji Polka.

Tavorus pasiunčiame visur už piisiuntimą nieko nerokuojame.
Kiekvienas pirkdamas pas inus apla kys gražų kalendorių.

Kiekvienas pirkdamas gaus gražų kalendorių 
dykai.

demijai, vakar River Foresl’e 
uždaryta dvi mokyklos. Nors 
nesenai visi lankantys mokyk
las vaikai buvo įčiepyti, bet 
v stiek keletas vaikų susirgo. 
Tas ir privertė uždaryti mo
kyklas. Taip-pat ir Oak Parke 
vakar uždaryta viena mokykla. 
Sako, kad per Kalėdų šventes 
bus disinfektuotos visos mies
te mokyklos, kad pašalinus 
siautimą epidemijos.

tis, sujungta su Trinerio Kar 
čiuoju Vynu, kuris prigelbsti 
atbudavoti tamistos svei
katą, jei kenti nuo prasto 
apetito, vidurių neveikimo 
arba kitokių pilvo netvarku- 
mų. Atsitikime, pagavus 
šaltį, kosint, prašyk savo 
vaistininko arba vaistų par
davėjo, kad duotų Triner’s 
Cough Sedative (Trinerio ko 
suliui sumažinimą)! — Jo- 
seph Triner Company, 1333- 
45 S. Ashland avė., Chicago,

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 
_ Gyvenimas yra

4^*0^. tuščias, kada pra- 
nyksta regėjimas.

Mes vartojam 
VHLg pagerintą Oph- 

thalmometer. Y- 
T patinga doma at- 

v tr i kreipiama į val- 
JTUS; ,.VaL; nuo 9 ’Yto iki 9 vak. 
IiC/leįonl,si. n?° 9 iJd 12 ^eną. 
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St. 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

BALTIC STATES DEVELOPMENT 
CORPORATION,

35 So. Dearborn Str Chicago, Iii

DR. J. ŠLIUPAS CHICAGOJ.
Chicagon atvyko Dr. Jonas 

šliupas, kurs šiuo tarpu susi
rūpinęs augštesniųjų mokyklų 
reikalu Lietuvoj, ypatingai 
Lietuvos universitetu. Tuo rei
kalu jis žada č:a laikyti kele
tą prakalbų. Rytoj, gruodžio 
19 d., 2 vai. po pietų žada kal
bėt Raymond Ghapelėj 
West 3.1 gatvęj.

WARSAWSKY’S RELIABLE SHOE STORE
1341 So. Halsted St

m Tel. Cicero 5963 M
£ DR. A. P. GURSKIS S
K Lietuvis Dentlstas
• 4847 W. 14 St. kampas 49 Avė. M

' CICERO, ILL.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. ?

“ išskiriant nedėlias ir seredas.

Telephone Yards 5032

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

ir nuo 5 iki 8 vakare.

GERA PROGA.
Taupinimo pinigų, Lietuvos 
Skolinimo ir Tąupimo Bendro

vėj galite taupinti sekančiu bil
du: yra 4 klesų šėrai; mokestis 
—50c-į savaitę ant kožno šimto 
išmokės virš 8-jų metų. Mokestis 
20c į savaitę ant kožno šimto — 
išmokės virš 6 nieWų 
12 Va į savaitę 
metų. Yra šėrų $100.00. Sykiu 
padedant pinigus, 4% apmoka. 
Susirinkimai atsibuna kas Utar- 
ninkas 8 :00 valandą vakare, baž 
nytinėj svetainėj, ant pirmo 
rnortgagid. Bendroves turtas 
virš $245,000.00.

MICHALAUSKIS
3303 So. Morgan Street, Chicago, III.

2 > Nesikankykite savęs skaus- N 
mals, Reumatizmu, Sausgelo, B g Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu I 

g — raumenų sukimu; nes skau- ■ 
g, dėjimai naikina kūno gyvybę ® 

ir dažnai ant pataįo paguldo. ■
CAPSICO COMPOUND mo- ■

■ stis lengvai prašalina viršini- ■
■ nėtas ligas; mums šiandie dau- ■
į? gybė žmonių siunčia padėka- H
" vonės pasveikę. Prekė 56c per ■
™ pačtą 55c arba dvi už $1.05. H

S Justih Kulis ’g 
H 3259 So. Halsted SI. Chicago, III.

Knyga: “ŠALTINIS SVEL ■ 
u KATOS”, .augalais sydyties, ■ 

kaina 50 centų.

I Kalėdoms Dovanos x
Tai laikas pamišlyti apie dovaną mylimoms savo ypa- 

toms. Turėdamas tai atmintyj priruošiau visokių gra-
y žiausių tavorų sovo Zegarmestriškoj ir Jubileriškoj krau-

įįl tuvėj ir padariau kainą, kaip galėdamas žemesnę. Didelis
® pasirinkimas laikrodžių, žiedų, laketų, deimantų, lenciu-
T gėlių auksinių ir auksuotų, kaip vyrams, taip ir mote- 

rims guzikų į mankietus, spilkučių į kravatą nuo mažiau- 
sios kainos iki augščiausios ir visokių daiktų, kokius tik galima rasti jubileriškoje įstaigo
je, taipgi visokių auksinių rašomų plunksnų ir visokių britvų.

kiekvienas žmogus, kuris atsilankys į mano krautuvę, gaus draugišką pa- 
tarimvimą visokiuose reikaluose. Kviečiu visus tautiečius atsilankyti pas .mane 
ir persitikrinti mano tavoro gerume.

Su tikra pagarba, K

- V’ JŪSŲ AUKSOR1US IR LAIKRODININKAS,

Dr. C.Z. Veželis
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drover 7042

■ DR. YUšKA ■
S 1000 S. Halsted St. ;

Tel. Canal 2118
II Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki g
M 8 vakare. ■
Jj Rezidencija: 2811 W. 63rd St. • 

‘ Tel. Prospect 3466
i UI N « M « Mi M O V M N « » M B m

Pirmesnė kaina $6.35
$3.95
VAIKAMS juodi veršio 

odos čeverykai, šniūreliais 
ar guzikais; visokių madų, 
pilnai dubeltavais padais; vi
sa vienlente oda.

Kiekvieną porą gvarantuo 
jame.

Pirmesne kaina $4.85 da- 
bar $05



Sulaikė imtynes.

Chicagos policijos viršininko 
patvarkymu, laiknai tapo su
laikyta imtynes. Tuo budu 
tapo atšaukta ir visi tie leidi
mai, kurie iki šiol jau * buvo 
išduoti. Tai betgi tęsis tik iki

to], kol miesto taryba priims 
naujus tuo reikalu patvarky
mus. O manoma, kad tatai 
ji padarys dar šia savaitę. Jei*, 
gu taip bus, tai šia su-balą chi- 
cagečia' turės progos prisi
žiūrėti vienoms ytin įdomioms 
imtynėms, kurios rengiamos 
Antrojo Regimento Ginklinėj 
ant Madison gatves. Žymiau
si šiose imtynėse asmens bus 
Paul Prehn ir Jobu Kitoms.

PRANEŠIMAI
The Moron Menace. — Dr. Wm. T. 

Hickson, America’s leading physic 
analist, chlef of Psychopatic Labora- 
tory, vvill speak Sunday, Dcc. 19, 8 
P. M., Colonial Hali, 20 W. Randolph 
St. Ladics and discussion invited.

NAUJIENOS, Chicago, UI Subata, Gruodžio 18, 1920

SIMANAS UŽDRAVAITIS’ 
tapo kaptalizmo auka: Patiko 
pirmlaikinę mirtį Collinsville mai 
nose, 3 dieną gruodžio, 1920 m. 
Buvo 37 metų amžiaus, paėjo 
iš Suvalkų rtd., Vilkaviškio pa
vieto, Lau< kaimio kaimo. Tapo 
palaidotas Chicagoje, lietuviš
kose Tautiškose Kapinėse. Ta
riu širdingą ačių westvillie- 
čiams lietuviams ir š. P. į* P. 
draugam.- už tokį skaitlingą at
silankymą— ir draugišką at
jautimą Taipgi a?iU Lietuvių 

Pasilinksminimo Kliubui už’pri 
žadėjimą nupirkti vainiką; ačiū 
ir Chicagos giminėms pažįsta
miems ir visiems' už skaitlingą 
ir širdingą jšlydėji?na mano 
Brangaus Simano iš' šio' ašarų 
pasaulio į amžinastį, kur r.ūra 
vargų. Ačiū ir giminėms už 
tekį gausų gėlių ir vainikų su- 
dovanojimą.

Lieku dideliame nuliūdima 
Ema Jieva Uždravaitienė (Kas- 
paraičiutė) Box 135 Westville, 
III. . 1 . •

ELEKTRIŠKŲ DARBŲ 
KONTRAKTORIUS 

|vedu gjektros šviesą į naujus ir se
nus namus. įstatau motorus ir 
duodu fistures.

P. K. MALELO,
8336 So. Halsted St., 
Tel. ’Byulevard 1969.

par-

Telefonas Pullman 85G Į 
DR P. P. ZALLYS 

Liet avy* Dentlataa
R Michigua Av, Roaelsnd 

Valandos 9 ikj 9 vakar*

Nelengva pergalė.
Žmones, kurie pažino pa- 
Ibusį Amerikoj pugilistą 

tvirtino, kad
labai lengvi! i nugalėsiąs sa-

’.Jack Dempscy, 
; ji
ivo oponentą Rili Brennan. Tos 
i imtynės jau įvyko Ne\v Yor- 
; ko mieste. Pasirodė tečiaus. 
kad Dempsey savo pergalę Įsi- 
g jo ytin

j Brc nnanu 
1 atkakliai,
savąjį 
vardą.

Čia reikia dar pažymėti, 
kad daugelis žftionių, Demp
sey šalininkų, dėjo dideles su
mas p nigų ir tikrino, kad 
D tnpsey savo oponentą pa
ims antrame ar trečiame susi- 

, k itime. Dempsey savo tiksle 
betgi’ atsiekė tik dvyliktame.

Bet šiaip ar taip, Dempsey 
v?; tiek išėjo pergalėtoju, nors 
jo oponentas buvo aštuon'ais 
svarais sunkesnis.

sunkia kaina. Su 
j’sai ėmėsi ilgai ir 

ir -vos-vos 
pasaulinio

išgelbėję 
čempione

Alex

Pranešimai
j Dr. Jonas šliupas laikys prakalbą 

ne lėlioj, gruodžio 19 d., kaip 2 vai.
1 po pietų, Reymond Chap^Iėj, 816 W. 

81 gatvė (Bridge porte). Kalbės?
avgštesniųju mokyklų reikalu Lietu- 

j ve į. , Dr. šliupas daug važinėjo pc 
Lietuvą, o po Naujų, Metų vėl ten iš
važiuos; tatai chicugiečiai hepraleis- 
kito progos atsilankyti į jo prakal
bas, nes gal nebegreit teks jį kitą 
kartą išgirsti. , —- Rengėjai.

Liet. Taut. Liuosybčs Draugijos 
'^.metinis susirinkimas įvyks ne

dėlioj, gruodžio 19 d., 1 vai. po pietų 
A. Valinčiaus salėj, 1732 So. Union 
Avė. Visi nariai malonės atvykt, nes 
yrą svarbių reikalų, ttllpjau rinki
mas naujos valdybos ateitnantiem?

mm ■ • • * įmetama. — Valdyba.

Meihis atpigo.
Dar 2 tonai tik ką išleisto 

iš korių tyro ganaus me
daus, tiesiai nuo lietuvio far- 
mos ant. jūsų stalo. Blekinė 
5 svarų $1.60; didesni orde
riai, pigiau.

M. WALENčIUS 
Box 96, 

Hart, Mich.

Cicero. — Dr-tč Lietuvos Kareiviu 
laikys priešmetinį susirinkimą nedė
lioję, gruodžio 19, 1 vai. po pietų. S 
Zvibo svet.. 1347 S. 50th Avė. Visi 
nariai kviečiami, nes bus daug svar
biu reikalu Lietuvos klausimu ir rin
kimai valdybos 1921 metams. Taip
jau reikia prisirengti baliui, kuris bus 
r-JnHni, sausio 16. J. Shulčio svet.. 
4837 W. 14 St.

---- I>. L. K- Korespondentas.

Brighton I’ark. — Keistučio Paš. 
Kiiubo susirinkimas įvyks nedėlioję, 
gruodžio 19, paprastoje svet., <3925 S. 
Kedzie Av. Pradžia ligiai 1 vai. po 
pietų. Malonėkite visi susirinkt lai
ku, nes yra daug svarbhj dalykų ap- 
t: 
Si

’ti; taipgi bus rinkimas valdybos 
kautiems metams.

—Pirm. J. Sholteman.

DOVANOS KALĖDŲ
Musu krautuvės žemes

nes kainos, nei kad 5 me
tai atgal.

Nelaukit paskutinių 
dienu. _ y

Pilkit Kalėdų dovanas (Christinas Present) dabar. D&. 
bar yra geras pasiskyrimas. Musų krautuvė yra pripildyta 
naujausios mados tavorais. Deimantų ir aukso žiedų, aukso 
ir paauksuotų lakrodėlių, lenciūgėlių, špilkų, kolonekų, bron- 
zalietų ir visokių sidabrinių dalykų.

Musų tavorai gvarantuoti ir kaina žemesnė kaip kit 
PETF.R A. MitLER,

2128 W. 22 St, . Chicago, III.
Mes užlaikome Edisonų ir kitus vėliausio išdirbimo pho- 

nographus ir vėliausius rekordus.

Canal 5858

katrai. ' -
šiais metais pripildyta krautuvė naujausiais ir 

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

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

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

M. M. URBAITIS JEVVELRY CO.,
4902 W. l lthBt., Cicero, III.

North Side. — šiandie, gruod. 18, 
kaip 7:30 v. v. Liuosybės salėj, 1822 
Wabansia avė., įvyks susirinkimas ga
lutiniam suorganizavimui Bendrojo 
Lietuvos Gynimo Komiteto skyriau^. 
Visi draugai, kurie buvote Ch. Liet. 
Darb. Tarybos konferencijoj išrinkti 
North Sides komitetan, taipjau visi 
vietos darbuotojai kviečiami būtinai 
susirinkti. \

K-to narys, S. Danilevičius.

Roseland. — Lietuvos Laisvės Bo- 
nų vietos stoties rengiama didelis mi
tingas ryto, gruodžio 19, kaip 1 vai. 
po pietų. Visų šventų parapijos sa
lėj, prie 108 ir Michigan gatvių. Bus 

“ ‘ * Visisvarstoma Lietuvos reikalai, 
prašomi susirinkti. — Valdyba.

šv. Domininko Draugystės priešme- 
inis susirinkimas Įvyks nedėlioj, gruo 
Ižio 19, kaip 1 vai. po pietų šv. Jur

gio parap. salėj No. 1, žemai. Susi- 
•inkimų daugiau nebus pas Woodme- 
ną subatomis, bet nedaliomis augščiau 
minčtoj vietoj. Susirinkimai bus lai
komi trečiam nedėldieny kiekvieno 
mėnesio, 1-mą vai. po pietų, šiame su 
diinkime privalo kiekvienas būtinai 
dalyvauti, nes bus rinkimas valdybos 
ateinantiems metams. UŽ neatsilanky 
mą bausmė pagal įstatus.—Valdyba,

^Wėst Side. — Lietuvos Ūkininko 
Iraugijos susirinkimas įvyks nedėlioj, 
gruodžio 19 d., Meldažio svetainėj ly
giai 1 vai. po pietų. — Valdyba.

Draugystės švento Antano iš Pad
uos priešmetinis susirinkimas įvyks 
Sekmadienyj, gruodžio 19, 1-mą vai. 
po pietų Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėj, So. Union avė. ir 18 gat. 
Visi nariai būtinai atsilankykit, nes j 
,’ra daug svarbių reikalų apkalbėjimui.

—Valdyba.

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

Cicero. — LSS. 138 Kuopos susi
rinkimas įvyks subatoj, gruodžio 18 d., 
kaip 8 vai. vak. J. Marazo sve., 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. 
«)•, jog nepaprastas susirinkimas bus 
nedėlioj, gruod. 19 dieną, 6 valandą 
vakare šv. Petro parapijos svet. Visi 
atstovai malonėkit susirinkt, nes yra 
laug svarbių reikalų.

—A. Kvedras, Apvaikš. rašt.

Roscland. — Subatoj, gruodžio 18. 
Kaip 7:30 v. v. K. of P. svetainėj 
11037 Michigan avė. rengiama dide 
les prakalbos su paveikslais. Kalbės M. 
X. Mockus tema ^Velnias, Kristus ir 

Roselando ir Kensingto- 
iio lietuviai RvieČiami atslankyti.

— Komitetas.
švento Antano Stebuklai. — Subato 

je, gruod. 18, kaip 7:30 v. v. Meldažio 
svet. 2214 W. 23rd PI. šitas veikalas 
vaidinamas pirmą kartą Chicagoje. 
/uid.ns gramatiškas Ratelis, Rengia 
vardas. ’.— Komitetas.

GELEŽINIAM VILKUI KONCER- 
I aė>, ki»rj rengia Bendras Lietuvos 
Lyniino Komitetas, įvyks nedėlioję 
gruodžio 19, d., Aryan Grotto Temple 
svet., 741 S. Wabash Avė. ir 8th St 
Muzikalį programą išpildys Bethoveno 
Konservatorija vadovaujama A. Po
ciaus. Pradžia 8:15 vai. vakare.

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

Kviečia Rengimo Koncerto Komisija.
Vietos rezervuotos, Tikietus galima 

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

West Side. — Dr. Vinco Kudirkos 
Draugijos metinis susirinkimas įvyks 
subatoj, gruodžio 18, kaip 8 v; v. Mel
dažio svetainėj. Susirinkimas atkelta 
iš paskutinio subatvakario (gruodžio 
25) todėl, kad tą vakarą pripuola Ka
lėdų šventė. Vjgi nariai kviečiami da
lyvauti, nes turime svarbių reikalų. 
Reto, reikės rinkti ravįr valdybą 19'1 
lietums. — Valdyba.

S. L. A. 2-ro Apskričio priešmeti
nis susivažiavimas bus, nedalioj, Gruo-| 
džio 19 d. kaip 1 vai. po pietų, svetai
nėj 1036 E. 93 Str. kampas Dėbsai 
avė., Bumsidčij. Visų kuopų priklau
sančių 2-rara ? ps. delegatai atsilanky 
kitę. Kurios kuopos norėtų įstoti j 
2-rą Ap. ?ų valdybos gali dalyvauti, 
šiame suvažiavime bus renkama nau
ja valdyba 1921 metams ir šiaip turi
me daug svarbių reikalų apsvarstyti.

—K. Kalnietis. SLA. 2 aps. vašt.

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

^kų.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos. 
Aš esu 25 metų, vidutinio ūgio, ir 
morgina, kad nebūtų daug senesnė. 
Malonėkit prisiųsti savo paveikslą. Aš 
duosiu. kožnai atsakymą. ■

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

RASTA-PAMESTA PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMB
Prapuolė baltas nedidelis šuniukas, 

16 d. gruodžio, ligosi šeršties, negar
biniuotas. Kas jį suras arba žinanti jį 
praneš, tam duosiu $5.00 atlyginimo.

A. J.
3400 S. Union Av., 2-os lubos iš priekio

PĄRSIDUODA bučemė ir grosemė 
lietuvių ir lenkų apiryventoj vietoj, 
biznis išdirbtas per M^jmrtus. Parduo
siu už labai žemą ramą. Priežastis 
pardavimo sužinosite ant vietos.

J. B.
4537 So. Paulina St

PINIGAI SVEIKATA
Chicago, III. ‘

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

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

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS

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

1606 So. Halsted St.

PARDAVIMUI vargonai, geri ir 
gražus. Taipgi didelis Victor gra^ 
mafonas, patsatomas ant stalo su 20 
rekordų.

PAJIEŠKAU švogerio Juozapo Lat
vio, pirmiau gyveno Lincoln, 111. ir iš 
ten yra išvažiavęs į Dės Moines, 
Iowa. Malonėkit atsišaukti pats, 
ba kas jį žino pranešti. Svarbus 
kalas. (

POVILAS BALTRŪNAS 
3741 So. Emerald Avė., Chicago,

IŠSIRĖKDAVO J A didelis ir šviesus 
kambaris, dėl dviejų ar vieno vaikino; 
visi parankumai: elektros šviesa ir te
lefonas.

J. B. DOVEIKA,
3122 Jackson Blvd.

Phone Kedzie 3657
!»)•- 
rei

in.
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės nuo 24 iki 32 metų 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 arba ypatiš 
kai pasikalbėsime.

1739 S. Halsted St Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ ___

REIKALINGA finišierka 
prie kelinių. Atsišaukite 
tuoj aus.

V. ŠOVA
6105 S. Aberdeen St.

REIKIA merginos* arba pusamžės 
moters abelnam namų darbui. Gali 
eiti 
kad

Puikiausis Summer resort su 75 ak
rais geros žemės Michigan valstijoj. 
Puikus didelis sodnas,nedidelis ežeras, 
ir maudyklės dėl svečių.

Gražus didelis namas su visais ra
kandais. Bame ir kiti budinkai, ce
mentuotas floras. Gyvuliai, paukščiai, 

i mašinos if įvairus padargai.
j Nepraleiskite aukso progos; vienos 
vasaros uždarbis paliks jums tą pui
kią ir sveiką. vietą, dykai.

Kitas didelis biznis Chicagoj verčia 
savininką parduoti arba mainyti, ant 
Chicagos propertės. Norintiems turi
me ir photografijas parodyti.

Taipgi, turime dabar ir daugiau la- 
PARSIDUODA saluno fixtures: ba-1 bai PuikiU Senl farmų visokio di- 

ras, užpakalinis baras, priešai 15 pe-' dum<> ant pardavimo ir mainymo. Tu- 
dų ilgio, užpakalis 24 pėdas ir 10V6 ridami bile kokį mainą: namus 
augščio, vėliausios mados, viskas pir
mos klesos. Parsiduoda labai pigiai.

G. JANULIS, 
227% State St., Beloit, Wisc.

V. J., 
1708 Ručine Avė., 

2 lubos, užpakalyj.

PARSIDUODA saliunas. Priežastis, 
pardavimo patirsite ant vietos.

J. C. N.
2859 So. Lowe Avė, Chicago, III.

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj. visokių tautų apielinkėj; biznis 
išdirbtas per 30 metų —pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos.
1637 So. Jefferson St. Chicago.

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

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

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

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

PAJIEŠKAU puseserės Marijonos 
Urhaičiukes; girdėjau yra vedusi, bet 
nežinau pavardės. Iš Lietuvos paeina 
Suv. rėd., Naumieščio apskr. Plokš, 
čių par. KerutiŠkės kaimo, malonėsite 
atsišaukti ant šito antrašo:

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

Aš, ELENA RAMAšAUCKIENfi, 
įieškau Amerikoj savo vaikų, Antano 
Ramašauckb ir Amelijos Piolienės. 
Jei gyvi esate, rašykite, atsiliepkite į 
motinos balsą.

ELENA RAMAšAUCKIENfi.
Raktuvės g-vė.56. Žagarė, Šiaulių 

apskr., Lietuva.

PAJIEŠKAU brolio Vladislovo Kum
žos, Kauno rėd., Tblšių aps., Pavande
nio par., Mediškllįt1 kaimo. Pirmiau 
gyveno Chicago Heights, III. Išvažia
vo ant laivo už fireman dirbti. Jis 
pats, ar kas apie jį žino meldžiu šir
dingai pranešti, busiu labai dėkingas.

ANTANAS KUMŽA, 
4606 So. Paulina St., Chicago, III.
.... ...................... ....---------------------------

PAJIEŠKAU brolio Alfonso Mika- 
lionio, Vilniaus rėd., Trakų apskr., 
Merkinėj par., Klepačių kaimo. Malo- 
-n8s atsišaulcti, nes aplallciau liudną 
naujieną iš Lietuvos nuo tėvelių.

STASYS MIKALONIS ,
P. 0. Box 254 Broad Brook Conn.

PAJIEŠKAU sunaus Pavylo Vilimo 
apie 21 metų tmžiaus gyveno 5608 
Natoma avė., Chicago. Pereitą balan
džio mėn. išėję^negryžo. Labai gestu- 
mo parvažiuot^jbes motina laabi ser
ga. Žinanti ku^Jis yra, malonės pra
nešt.

ONA VILLMANIENfi, 
5608 Natoma Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU giminaičio Kazimiero 
Kiršino, Kauno rėd., Šiaulių apskr.. 
šapnagių sodžiaus. Malonės atsišauk 
ti, arba žinanti pranešti ant antrašo.

G. JANULIS, 
22716 State St., Beloit, Wisc.

PAJIEŠKAU brolio Felikso Bara
nausko, Kauno rėd., Šiaulių apskr., 
Mažeikių sod. Gyveno 3 metai atgal 
624 Nighland Avė., Waterbury, Conn., 
o dabar nežinau kur. Malonės atsi
šaukti, nes turiu labai svarbų reika
lą, arba žinanti jį malonės pranešti 
ant sekančio antrašo.

JOHN BARANAUSKAS, 
407 South 3rd St., f Duųuesne, Pa.

PAJIEŠKAU giminės Kazimiero 
Kartano, Ukmergės apskr., Šilų mies 
telio, Bauriškės viensėdžio. Malonės 
atsišaukti, nes turiu svarbų reikalą ar 
ba žinanti praneškite.

MRS MARIJONA SEREDŽlVKfi- 
BITINIENfi,

1136 CeŲar St., Raymond, Wash.

PAJIEŠKAU brolio Vinco Banaičio, 
buvęs Suvienytų Valstijų kareiviu ka
rės lauke; karei pasibaigus, buvo pa- 
liuosuotas iš Francijos. Pargrįžus bu
vom suėję, žadėjo važiuoti į Chicago, 
III., nuo to laiko nieko negirdėjau. Ga
vau laišką iš Lietuvos. Musų tėvelis 
nori žinoti ar gyvas, ar ne. ^leidžiu 
atsišaukti. Arba kas apie jį žino mel
džiu pranešti, busiu labai dėkingas.

JONAS BANAITIS, 
Mercy Hospital, Pittsburgh, Pa.

PAJIEŠKAU savo Švogerio Antano 
Ramonausko ir sesers Liudvikos Ramo 
nauskienės, Kauno rėd., Šiaulių ap.. 
Karvelių kaimt^ Meldžiu atsiliepti ant 
antrašo.

S. J. WAISZWILLO
139 Graham Avė., Portland, Oregon.

PajieŠkau brolio Mykolo, pusbrolių 
Kazimiero ir Domininko Maskevičių.i 
Ukmergės miesto. Labai meldžiu atsi
šaukti, nes turiu labai svarbų reika
lų. Taipgi meldžiu žinančių juos pra
nešt šiuonv antrašu.

A. MASKEVIČIUS,
2506 Grand St., Sioux City, Iowa.

namon miegot. Pageidaujama, 
susikalbėtų angliškai.

Dr. A. A. ROTH,
1139 Independence Blvd.

PARSIDUODA pianas, labai gera
me stovyje ir labai pigiai. Taipgi, par
duodu labai geroj vietoj ir labai pi
giai lotą; taipgi grosemes fikčerius 
(fixtures).

Atsišaukite
Telefonu Lafayette 5679

Į 'i

farmą ir nori greitai tą padaryti, 
sada, kreipkitės,

VILIĄ FARM AGENCY
3357 S. Halsted, Chicago.

Phone Blvd. 5009

ar 
vi-

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA 
Fannos

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

REIKIA merginos prie namų 
darbo. Nuolat darbas.

S. BECKER,
2417 W. Arthington St.

REIKALINGA mergina į val
gyklą patarnavimui prie stalų. 
Atsišaukite:

1947 So.*Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYIiV

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

3324 S. Auburn Avė.• < h . • ,,«!/•., ,r f I. į,, I

75 automobilių įtalpos parsi

duoda biznis ir su namu poe
tinėj dalyj miesto; labai geroj 

ant didelio automobilių 

Atsišaukite į Naujienaskelio.

PARSIDUODA 'automobilius vėliau 213 akrai geros žemės; 113 ariamos su 
sios mados; atrodo kaip naujas; 5 gerais budinkais; 100 akrų stanlbaus 
sėdynių, 6 cilinderių. Parduosiu už eni miško. Kelias nuo Chicago $10.00. 
gerą pasiūlymą — priežastis pardavl Kaina $14^000.00.
mo, savininkas važiuęja į Lietuvą. Ga
lima matyti nuo 6 vai. iki 8; nedėlio- 
mis nuo 9 iki 12.

2714 So. Wallace St.
(Užpakalinė stuba, antros lubos.)

80 akrų geros žemės: 50 akrų aria
mos; 30 akrų stambaus miško. Kai- 

, na .........     $3,500.00

RAKANDAI
VICTROLOS

RAKANDAI
mados

60 akrų geros žemės su budinkais; 
. 20 akrų stambaus miško; 2 arkliai, 5 
karvės, 50 vištų. Parsiduoda už

• ------------$1,600.00

JOSEPH VOLANDUS,
i 2829 W. 39th St., Chicago, III.
Tel.: Lafayette 4167Parduodu savo vėliausios

i „PARSIDUODAplotai arba v^„, 
gi $200 Victrolą už $50 su rekordais išmainome ant 1 awndale
priedo, daimanto adata. Gvarantuo- ; randasi prie 55 ga v . . 
tas 10 metų, galima grajint visokio ,.ave- 1 ar81^uf< awįm’n g 
išdirbinio rekordus. Atsišaukite tuo- . w o iii
jau; galit matyt 9 lyto iki 9 vai. vak., ^53 Han’ison S <
nedėldieniais iki 4 vai. I TeL: Austin 8281
2102 W. 35th St., arti Archer Avė. PARSIDUODA medinis bizniaus na 

mas, ant kampo Jefferson ir 20th S t. 
Parsiduoda pigiai iš priežasties—savi-

SAMUĖL KRČ 
2003 Jefferson Str.

■ i ■mimu i» —— ■ C *■.•’**’

MOKYKIX)S

Rakandu Bargenas
Priversti greitai parduoti $200 du- ntnkas važiuoja tėvynėn.

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

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

Residencija 1926 S. Kedzie avė.

ĮMA5TER
15Y5TEM

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Desififitinff ,Mokykla.

IŠVAŽIUOJU IŠ MIESTO.
i—- ! Mes turime didžiausius ir geriau-

Stcbublinga proga porai užvedan- sius kirpimo, designing ir
Čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui- skyrius, kur kiekyienaa gaun g 
kius 4 kambarių rakandus, visus praktikos besimokindamas. _. 
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi-i Visnose siuvimo skyriuose ma i <» 
deda iš trijų šmotų seklyčios seto, va]’0I?0R elektros jiega.

2 Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
. riuo laku, dieną ar vakarais, pasižiu-

Paterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios 
madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHbOL, 
190 N. STATE STREET, CHICAGO. 
\ Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

PARSIDUODA drapanų krautuvė 
v.vtvj, lauiiULUO, nv- i .piu.vv, muų, naujų,

tuvių apgyventoj vietoj. Atsišaukite į lio Victrolą, už kurį buvo užmokėta *r pasikalbėti iel . ą ygų. 
Naujienų ofisą pažymint No. 187. $225 už $50, su rekordais ir deiman- ; - - - —■»
- ------------------------------------------- ----- to špilka. Ateikit tuojaus, galite

PARSIDUODA saliunas. Prie- matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vaka- 
žustis - nesutikimas poros narrigon st> '
Lietuvių ir rusų apgyventoje  
vietoje. a šešių kambarių rakandai: odos sek-

1123 S. Clinton St., Chicago. ly^ai setas; du miegkambario setai; 
jiT______\ du kaurai; kuknios setas; valgomam

7 Į kambariui setas; Victrolą; Kimball 
piafias; langdangtės. Turi būt par
duotą šią savaitę, nes apleidžiame 
miestą. Parsiduoda pigiai.

1511 S. Kedzie Avė.

PARSIDUODA drapanų krautuvė buvo užmokėta $200, parduosiu už 
labai geroj vietoj, biznis išdirbtas, lie- $75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide-

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

8233 S. Halsted St.

PARSIDUODA saliunas, pianas, 
seifas ir pool-table. Saliunas stovi ant 
dviejų lotų, pauikiame padėjime, Ce
mento grindįs ir skiepas, gani šildo
ma. Savininkas važiuoja į kitą mies-

NAMALŽEMĖ

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

75 mylios nuo Chicagos. Budinkai visi 
su elektros šviesoms; stuba, laundry 

A I vanos, register, Jersey karvės, 6 ark
EAlIu/y . liai, 41 Yorkshire kiaulių, 100, B. P.

Parsiduoda saliunas geroj Į R.. Vištų; 28 akerių sodo, 21 akerių 
apielinkėj, su Visais barais 
labai pigiai ir greitu laiku.

251 E. 115 Str.
Kensington, III.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Junft. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininką.

3935 So. Califomia Avė.

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

4107 S. Ashland Avė.

kviečių, 40 akerių dobilų, kuliama ma 
šina, Tractor inžinai, mašinos, grudai, 
pašaras, ete, $188, už akerį; pusės 
reikalauja.

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

Angliškai Mokiname
svetimšalius, kalbamuoju budu.

Atsišaukite arba adresuokite
LE\yiS & CLARK UNIVERS1TY, 

537 So. Dearbom St, 
Chicago, III.I____________________ -J

BARGENAI
Parduodu nuosavybes nuo 22 nd St. 

iki So. 72nd St. nuo Westem avė. iki 
Kedzie avė., prienamoms sąlygoms 
ir pigiomis kainomis

RAROENAS I CHARLES W. REMPERT,
nAn.THTTnnA - iv 2815 W. 22nd St., Chicago, III., PARSIDUODA Kroserne taipgi ir TeL; Law„,|alc>o10.

kitų visokių tavorų tarp dviejų mo- # “
kyklų (Schools) du blokai į vakarus PARSIDU0DA murinls 2-jų aukštų 

£♦ VeS’ namas su saliunu ir sale. Galima pirk-
1010 W. 69th St.,_________ R • tį namą su bizniu arba be biznio. At-

PARSIDUODA kampinis saliunas siSauk,t pagAMUEI RRC
iš priežasties nesutikimo partnerių. 2Q03 Jcf(erson st ' ' CMcapo.
Gera vieta, lietuvių -ir rusų apgyven-1 
ta.
3600 So. Halsted St., Chicago, III

------------------------------------------------ -
Leveskio Mokykla 
Prirengiamoji ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina Lietuvių 
ir Anglų kalbų; Grammar 
School, High School ir Preky
bos dalykų. Prirengia prie kvo
timų į visas augštesniasias mo
kyklas. Dienomis: nuo 9:00 r. 
iki 4:00 p. p. Vak.: 7:80iki9:80 
1747 S. Halsted St. arti 18 fat.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos

i kalbų, aritmetikos, knygvedystSs, ste- 
BUK PATS SAVININKU Į nogtafijos, typewriting, nirklybos tei- 

on . . . , . „ _ šių, Suvienytų Valstijų istorijos,
80 akerių labai geros žemjs, par- „belnos Istorijos, geografijos, poifti- 

-------- ------------------------  - "'~r: — kinta ekonomijos pilietysMs, dailia- 
_ , , .-- . . , . mo arba priimsiu lotus kaipo pirma raėvMtSa Ir hgroserne labai g’eroj vietoj , įmoksjim,; farmą randasi Wiscon»in j Mokinimo valandos; nuo O ryto iki 

—Visų tautų apgyventa, antį Valstijoj P,e“>- Vakarais nuo «
OKAA CH- « SUROMSKIS, iki 10 valandai.Kampo ZbUu W.oy bt. 9846 So. Halstecį St., Chicago, III. 8106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

PARSIDUODA bučernė ir siduoda pigiai arba mainysiu ant na-


