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

Lenkija atsižadanti Lietuvos koridoriaus
Prašo Rusus taikintis

Francija savinasi sau Rusiją

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

Argentina pasitraukė iš 
Genevos susirinkimo.

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

Francija savinasi sau 
Rusiją.

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

Leninizmas sukėlė 
riaušes.

matter at Chicago, III., Dec. G, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Vokietijos vaikai auka 
talkininkų godumo.,

Aukoja Lietuvos 
Gynimui.

Danija siųs savo kareivius Lietuvon

Lenkija jau prašo Rusi- 
ją taikintis.

-T|... ,........ ........'.... T •

Sutinka atsižadėti koridoriaus 
tarp Rusijos ir Lietuvos ir 

pertvarkyti rbuežius.

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

• Lenkai bijosi Rūsy.
Sako, rusai turį sutraukę daug 
kareivių Lenkijos parubežyj.

Neskaito reikalingu jos dalyva
vimą lygos susirinkime.

Uždraudžia Amerikai daryti su- 
! tartis su Rusija, ar bandyti iš

gauti ten koncesijų.

Lenino šalininkai sukėlė riau
šes kongresinano Londono 

prakalbose.
GENEVA, gr. 4. — Galva j 

Argentinos delegacijos tautu ! 
lygos susirinkime 1 
šiandie pas'untė susirinkimo: Hes de Russea, Francija 
prezidentui Paul Hymans i„ 
tą, kad Argentinos delegacija 
oficialiai pasitraukia 
rinkimo. ,, .. r . -. „ . ....

Nota tapo pasiųsta 3:45 vai. Į sijoje. Francija remiasi tuo, žmonių prisirinko pilna d dziu-

Vokietija turi atiduoti Belgijai 
800,000 karvių, palikdama sa

vo kūdikius be pieno — ir 
mirčiai.

Draugijos rengia vakarus ir 
aukoja Lietuvai gintis nuo 

užpuolikų lenkų.

PARYŽIUS, gr. 5. — Pasak CHICAGO, — Vakar didžiu-
Puverredin laikraščio Les Derniers Nuo ve- • Hamc Ashland Auditorium bu- 
luyuiuun „ Ji,įnik un/.inlkln cncirinlri-

po
no- siuntė smarkų protestą Wa- n]us 

sh'ngtonan prieš Amerikos in- . nls 
iš susi- • teresų (Vanderlipo sindikato) j Meycr

vo didelis socialistu susirinki- 
, kuriame kalbėjo v’enat’- 

socialistas 
London.

kogresinanas
Pasiklausyti

BERLINAS, gr. 5. — Iš dau
gybės nusiskundimų prieš tai
kos sutarties parėdimą, priver-

CHICAGO. — Darbščiausioji 
moterų draugija Chicagoje — 
“Apšvietus,” kuri nepaprastu 
darbštumu pralenkia turbūt ir 
visas vyrų draugijas, vakar

WASHINGTON, gruodžio 4. 
—Gautomis čia žiniomis Len
kų užsienio reikalų mmisteris 
Sapiega pasiuntė Tarybų Ru
sijos valdžiai notą, kurioj jis 
reiškia pageidavimą, kad butų 
paskirta diena, kurioj turėtų 
būt galutinai pasirašyta taikos 
sutartis tarp Lenkijos ir rusų.

Toj pačioj notoj Sapiega sa
ko, kad klausimas dėl senos 
tarp Rusijos ir Lenkijos galįs 
taipjau būt išlygintas, kadangi 
Lenkų valdžia esanti pasiruo
šus atsisakyti ir nuo neutralių 
kraštų arlba taip vadinamų 
“kor dorių.”

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

Danija siųs kareivius 
Lietuvon.

Parlamentas nutarė pasiųsti 
kareivių į Vilnių.

GOPENHAGEN, gr. 3.
Parlamentas šiandie priėmė bb- 
lių, leidžiantį pasiųsti Danijos 
pulką į Vilniaus plebiscito zo
ną. ,

GENEVA, gr. 4. — Nors 
Lenkijos delegacija sakosi, kad 
ji turiinti tikrų žinių, jog bol- 

I ševikai rengasi prie naujo 
ofenslvo, kuriame 600,000 rusų 
kareivių mano užpulti ant Len
kijos ir susijungti su Vokietija, 
tečiaus nesitikima, kad Padc- 
rewsk‘s atsakys Anglijos dar
bininku vadovai Barnes, kuris 
kaltina Lenkiją už nesustab
dymą kariavimo pereitą pava
sarį, kada ji pradėjo puolimą 
ant Kijevo, kas ir pagimdė 
bolševikų ofensivą pr'eš Var
šuvą pereitą vasarą.

Lenkai turi padarę slaptų 
sutarčių.

Lenkijos delegatai prisipažįs
ta, kad jų nmkos yra surištos 
ir kad jie negali svarstyti ka
rinių ir politinių reikalų, ne
atidengdami privatinių pasi
kalbėjimų ir slaptų sutarčių su 
Lloyd George ir Francijos pre
zidentu Millerand.

Lenkijos generalims štabas 
praneša, kad “40 divizijų tapo 
sukoncentruota vartojimui 
prieš lenkus Galicijoje.”
150,000 Rusijos kareivių prie 

Vilniaus.

, įsigijimo dideliu koncesijų Ru- socialisto kongresmano kalbos 
........... .......................................; . Francija

po p el ir nurodo, kad Argenti- kad tokios konces jos neprik- .,vi taiui.
lauso sovictij valdžiai, bet Bet angailėtina. kad :... ZZ..
20,000,000 Francijos irivestorių, kinlc ki|()’ toks di(|el s tr;uks. 
kurie skolino pinigus caro vai-j 
džiai.

čia nurodoma, kad tokis 
protestas praktiškai yra pers-

Pueyrredon pasakė, kad tas pėjimu visam pasauliui, kad 
jo žingsnis nereiškia, jog Ar-' jis neturi kištis į Rusiją, nes 
gentina visai pasitraukia iš i Francija skaito Rusiją esant 
tautų lygos, bet atsisakė paša-, i°s monopoliu, kol caro sko- 
kyti, ar žingsnis yra ėjimu . los nebus atmokėtos Francijos 
prie galu t no trūkimo tarp Ar- j piliečiams. 1 • • «

nos <k legacija •skaito jos daly
vavimą susirinkime bereikalin
gu dalyku, kadangi susirinki
mas atsisakė leisti svarstyti 
priedus pr o tautų lygos san-

lauso sovietų valdžiai, bet Bet apgailėtina, kad susirin-

turėjo

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

Bolševiku valdžia 
Armėnijoje.

Lenkijos delegatas ir buvęs 
caro oficierius Juozas Wielo- 
\vieski pasakė šiandie:

“Sovietų valdžia dabar kon
centruoja tarp 150,Q00 ir 
200,000 kareivių šiauriniame 
sektore, naudojimui Vilniaus

gentinos ir tautų lygos.

Prieš paskelbimą Argentinos 
pasitraukimo, Hymans sekre
torius apsilankė pas Pueyrre- 
doną ir pranešė jam, kad gal 
bus rastas 'būdas išaiškinimui 
taisyklės ta’p, kad leidus šia
me susirinkime svarstyti pa
siūlytus Argentinos priedus.

Priedas prie santarvės, pa
naikinantis X skirsnį, kuris 
daug ausia darė nesusipratimų, 
tapo įneštas šiandie 
justicijos ministerio 
įnešimas galbūt bus 
priedų komisijai.

Lenkija ir Rusija.
Anglijos atstovas Barnes, ne

paisydamas daromo didelio 
spaudimo, kad jis atšauktų sa
vo reikalavimą, vistiek reika-

Tečiaus pirklytbos ekspertai 
mano, kad Francijos pozicija 
yra nelogiška, kadangi Fran
cija nepadavė protesto Angli
jai prieš Anglijos inierį priimti 
auksą apmokėjimui už Angli
jos piliečių pasiųstus Rusijon 
tavoms.

Ta valdžia “įsikūrė” rusams 
paėmus Armėnijos sostinę.

LONDONAS, gruodžio 4. — 
Bevielinė žinia iš Maskvos pra
neša, kad Rusijos sovietų ka
reiviai ketverge paėmė Armė
nijos sostinę Erivaną ir Armė
nija pasiskelbė esanti dabar 
sovietų respublika.

Senosios Armėnijos valdžios 
kareiviai pasidavė sovietų ad
ministracijai.

“Azerbaidžanas,” priduria 
žinia, “savanoriai atsižadėjo 
ginčijamų Zangemar, Nakhio- 
hevan, Anne-Nagorni ir Kara- 
bagh provincijų, kurios tapo 
atiduotos sovietų Armėnijai.”

60 žmonių užmušta 
riaušėse.

SHANGHAI, gr. 4. — Vakar 
gautoji iš Kankow žinia parne
ša, kad Chinijos kareiviams 
kakėhis maištą I-Chang uoste, 
Hu Peh provincijoj, 60 žmonių 
liko užmušta riaušėse. I uostą 
plaukia kanuoliniai laivai.

........................> 11 I I "III, ■) ĮĮ.I.Į ĮĮIgJ

plebiscito zone, bet stoka tran- 
sportacijos įmonių neleidžia 
bolševikams sutraukti daugiau 
kaip 600,000 kareivių palei vi
są frontą, kadangi tiek karei
vių negali būti aprūpinta mais
tu ir amunicija.

“Bolševikai yra gerai apsi
rūpinę iš at-mto iš Vrangelio 
grobio, įskaitant kelias sunkią
sias baterijas, daugybę šovinių, 
Anglijos tankus, Francijos 
kulkasvaidžius ir didelius san

SOCIALDEMOKRATAS.

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

Gaunamas Naujienų ofise.

delius amunicijos. Niekurie so
vietų kareivių iš Vrangelio 
fronto dėvi uniformas, kurios 
buvo dalimi Amerikos ekspedi
cinių spėkų siuntinio į Krymą.

“Oro sąlygos leidžia dabar 
bile kada padaryti ataką, delei 
ankstyvų šalčių, kurie užšaldė 
pelkes ir ežerus ir karinis vei
kimas gali tęstis iki kovo men. 
Tada purvynas sustabdys vei
kimą iki vasaros.

“Bolševikų kareiviai Minsko 
sektore yra vedami vokiečių 
oficierių, kurie laukią, kad 
Lenkijos kareivių vietą Vil
niaus zone užimtų tautų lygos 
plebiscito armija. Vyriausias 
geležinkelis toje apygardoje 
butų atkirstas, jei bolševikų 
kavalerija užpultų 25 mylių 
juostą, skiriančią Lenkijos ir 
Rusijos rubežių nuo plebiscito 
zono rubežiaus.”

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS"

Kanados 
Doherty. 
atiduotas

Airijos kalėjimai 
Perpildyti.

Suimtieji sinn feineriai uždari
nėjami kazarmėse. Abi pusės 

tikisi laimėti.

DUiBLINAS, gr. 5. — Pasta
ruoju laiku tiek daug sinn fei- 
nerių areštuota, kad toli nebe
užtenka jiems vietų kalėjimuo
se ir suimtuosius dabar pradė
ta gabenti į kazarmes, kurias 
pirmiau naudota lavinimui ka
reivių.

Valdžia nutarė permainyti 
keletą mėnesių atgal duotą 
savo žodį, kad visi suimtieji 
bus teisiami. Dabar oficialiai 
Dubline paskelbta, kad valdžia 
nemano teisti suimtųjų kad ir 
karo teismuose.

Anglijos daitbininkų komisi
jom nariai, dabar esantįs Airi
joje ir tyrinėjantįs ten padėtį, 

i tikisi kaip nors abi pusi sutai
kinti, bet tokio susitaikymo 
kol-kas nepermatoma. Sinn 
fenneriai skaito, kad valdžios 
represijos parodo tik valdžios 
silpnumą ir kad todėl jų lai
mėjimas yra netoli; taipgi je 

, skaito, kad valdžia represijo
mis bando sinn fcinerius pri
verst daryt kompromisą, 
tad reikia tam griežtai 
priešintis. Valdžia gi ma
no, kad ji jau yra suki
šus! į kalėjimus smarkiausius 
kovotojus, kurie šaudė karei
vius ir policiją ir tikisi suimti 
jų dar daugiau; paskui gi, ka
da nebebus neramuolių, šalis 
atsipeikėsianti, aprimsianti ir 
“ateisianti į protą.” Toks abie
jų pusių pasitikėjimas į per
galę ir kliudo labiausia susitai- 
kimui. i

10,000 kriminalistų policijoje.
PARYŽIUS, gr. 4. — Carnet 

de Semasne rašo, kad veikian-
kareiviai Ichange, Hupch pro- čiose Airijoje Anglijos spėkose 
vincijoj (centralinėj Chinijoj) yra 10,000 kalinių, kurie tam 
pakėlė maištą, užgriebė ir pa- tikslui tapo paleisti iš kalėji-

kintų kodėl ji neįsima’šė pe
reitą vasarą, kad sustabdžius 
karą1 tarp Lenkijos ir bolševi
kų. Barnes skaito, kad būna 
tam tikrų aplinkybių, kada ta
ryba negali įsimaišyti, pav., at. 
sitikime karo tarp Meksikos ir 
Jungt. Valstijų, bet čia buvo 
visai skirtingas dalykas.

Leon Bourgeois, atsakyda
mas Barnes’ui, ne vardan tary
bos, paaiškino kaipo tarybos 
narys, kad sovietų valdžia at
metė visus tarybos pasiūlymus 
Lenkijos reikaluose. O panau
doti spėką taryba negalėjusi, 
kadangi internacionalinė armi
ja, -privertimui pildyti 
nuosprendžius tapo 
taikos konferencijos.

Šiandie susirinkime
sykį kalbėjo Paderewskis ir 
kiek drūtas stengėsi apginti 
Lenkiją nuo Barnes primetamo 
imperializmo ir patvirtinimui 
to sušuko:

“Lenkija nori taikos, bet nie
kad nepriims nesutinkančių su 
jos garbi', sąlygos."

■ mas, kad net policija 
I įsimaišyti. Triukšmas 
delei ir pas Hilus sočiai stus 
įsiv’ešpatavusio leninizmo ir 
garbinimo viso to, kas dabar 
dedasi nelaimingoj bado r var
go apimtoj Rusijoj.

Londonas kalbėjo per dau
giau kaip pusvalandį laiko ir 
vis'.- pritarė plojo, kol jis ne
priėjo pro dabartinės Rusijos. 
Jis parode keletą bolševikų 
klaidų ir pareiškė, kad Lenino 
principai nėra tikrojo socia
lizmo principai.

Užgirdę tai Lenino garbinto
jai, padedami komunistų, ku
riems visuomet rupi išardyti 
soc/alistų susirinkimus, pradė
jo kelti triukšmą. Bet didžiau- 
sis triukšmas kįlo, kada Lon
donas pareiškė, kad New Yor- 
kas jau atsikratė nuo garbini
mo visko kas dedasi Rusijoje 
ir kad laikas ir chicagiečiams 
suprasti Rusijos valdžios klai
das ir neskaityti, kad viskas, 
ką daro socialistas, yra geru 
ir neklaidingu dalyku.

Čia triukšmas pasiekė savo 
augštumą. Publika bandė 
triukšmą Įveliančiuosius sustab
dyti, bet tie pradėjo tada elg
tis tikrai “komunistiškai” — 
panaudojo ir kumščių prieš 
tuos, kurie bandė juos nura
minti. Pasinaudodami tuo, bu-

čiantį melžiamų Vokietiją ati-1 West Side Auditoriunie buvo 
duoti 800,00 karvių Franci jai ir ■ 
Belgijai, už paimtus iš ten gy
vulius, vienatinio komunisto 
profesoriaus Berlino unievrsi- 
tete, Dr. Alfred Grotjahn pa
reiškimas yra vaizdžiausias. 
Jis atmeta daug oficialinės ir 
neoficialinės propagandos prieš 
sutartį, kaipo absurdą, bet pa-! 
reiškia, kad atidavimas karvių 
reiškia nelaimę, kuri atsilieps 
ant žmonių sekamoj į 
tėj, pergyvenusio j bepeni us
metus.

“Mažiaus pieno,” i 
sočius, “ išdaKnama dabar, ne- i bct <larbSčiain būreliui mote
tu laike kuro, o ir tas bisku-' riJ? Kiek šimtinių paklos Lie
telis kas mėnesį mažėja. Yru ■ tl!vai « nti mu3V didžiosios 
laike karo gimusių vaikų, ku- ir i'J nariai?
rie dar neragavo karvės pieno _ Vakar laikė susirinkimą S.

parengusi didelį vakarą, kurio 
visas pelnas tapo paskirtas L e- 
tuvos gelbėjimui. Buvo vaidi
nama gražus veikalas “Gims 
tautos genijus.”

Publikos buvo gana daug ir 
ji ant vietos sudėjo dar, rodos, 
apie $90 irgi tam pačiam tiks- 

I luj — Lietuvai gelbėti. Pridė-

labai graži auka Lietuvi — nuo
gentkar- Chicagos lietuvių moterų.

Ar skaitrilgesnės ir turtin
gesnės vyrų draugijos leis su

sako profe-' ve pralenkti ne taip dideliam,

Vakar laikė susirinkimą S.
ir jeigu Vokietija turi atiduoti J- A- 36 k|>;. kurios nariai taip- 
700,(XX) karvių — 100,000 kar
vių jau yra pristatyta — tai 
mirtingumas tarp kūdikių ir
didėlesnių vaikų pasidarys pa- apsiginti
sibaisėtinas. Net dabar mir
tingumas yra du syk didesnis, 
negu kad buvo prieš karą.”

Ši sąvaitė yra “vaikų sąvai
tė” visoje Vokietijoje ir visuo
se teatruose, restaranuose ir 
visokios rūšies viešose vietose 
yra renkami pinigai susipirki- 
mui užrubežyje pieno ir kito
kio maisto vaikams. Darbas 
atliekamas Ilooverio šelpimo 
administracijos, Quakerių ir 
kitų Amerikos organizacijų 
yra labai giriamas, bet kartu 
nurodoma, kad tai yra tik 
vandens lašas juroje.

jau neatsilieka nuo Lietuvos 
re kalų. Tad jie ant vietos su
dėjo $51 aukų padėti Lietuvai 

‘1 nuo ją užpuolusių 
plėšikų lenkų, vedamų į Lietu
vą Lietuvos dvarininkų.

Beabejonės, kad ir desėtkai 
kitų draugijų, kurios vakar 
laikė susirinkimus, irgi yra 
paaukojusios Lietuvai ginti, 
bet jos dar nespėjo apie tai 
pranešti.

lygos 
atmesta

pirmą

Amerikos skolos didėja.
WASHINGTON, gr. 2. — Iž- 

do departamentas paskelbė, 
kad lapkričio mėn. Jungt. Val
stijų skolos padidėjo $112,- 
646,571. Dabar visos šalies sko
los siekia $24,175,156^214.

SHANGHAI, Chinijoj, gr. 1. 
—Biznieriai gavo žinių, kad

kė policiją, kuriai atvykus tie 
karštuoliai tuojaus nutilo.

Aptylus triukšmui Londo
nas tęsė savo kalbą ir aprimę 
žmonės vėl atidžiai klausėsi il
gos ir rimtos d. Londono kal
bos, nors jis daugiau savo kal
boje ir nelietg Rusijos reikalų.

Be Londono susirinkime kal
bėjo New York Call redakto
rius James O’Neal ir George E. 
Rower iš Bostono.

Eina iš proto

kad jie 
o 

krašos 
sunku,

BERLINAS, lapkr. 29.
Berline atsirado nauja rūšis 
bepročių, kuriems net prisiėjo 
paskirti didžiausiame ligonbu- 
tyje atskirą vietą. Tai išėję 
iš proto filatelistai (k rasos 
ženklelių rinkėjai). Toks jau 
yra vokiečių būdas,
turi viską padaryti pilnai, 
dabar surinkti visus 
ženklelius yra labai 
nes naujosios valstybės leidžia 
jų galybes. Kitos valstybės 
naujus ženklelius leidžia kas 
dvi savaiti ir paskui juos par
duoda perkupčiains, kurie iš
parduoda filatelistams. Tą 
valstybės daro, kad papildžius 
savo iždus, daugelis ženklelių 
pardavinėtojų liko m'ilionie- 
riais, bet nelaimingi ženklelių 
rinkėjai delei to eina iš proto.

Protesto streikas Ispani
joje plėtojasi.

--------o —-----
PARYŽIUS, gr. 5. — Žinios 

' iš Ispanijos sako, kad genera
linio stre’ko judėjimas plečiasi 
Katalonijoj ir kitose provinci
jose ir tik imąsi, kad bus pas
kelbtas apgulimo stovis.

Oviedo, Avila ir Seville mies
tuose darbas visiškai apsistoji 
ir gatvėse tapo pastatyti pat
ruliai.

Barcelonoje ištiko riaušių, 
kuriose apsimainyta šūviais. 
Keletas žmonių sužeista.

Generalinis streikas tapo 
paskelbtas protestui prieš de-

sutartį su sovietų portavimą Salvatore Segur ir 
kitų sindikalistų vadovų.

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

Finlandija ratifikavo 
Rusijos taiką.

LONDONAS, gr. 5.— Iš Hcl- 
singforso pranešama, kad už-

didele didžiuma balsų ratifika
vo taikos 
Rusija.

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuvą

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

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Published Daily except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS,

Telephone Canal 1506
Canal 576

Subscription Ratee:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
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Entered as Second Class Matter 

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Du Telefonai: Canal 1506 ir 
Canal 576.

Užsisakomoji Kaina: 
Chicagoje — paltu:

Metams ..........-_ _—
Pusei metų ...... —......—
Trims mėnesiams __ .........
Dviem mėnesiams.... ..... -
Vienam mėnesiui ___ _

Chicagoje — per nešiotojus 
Viena kopija ........ ........
Savaitei -- - ----- -
Mėnesiui -...... t______

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paštu: i t

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
Pusei metų ......-..... —......... — 4.50
Trims mėnesiams ..............-....  2.25

Pinigus reikia siųst pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00
4.50

. 2.25
1.75

. 1.00

03
18
75

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

Rusų susikirtimas 
su lenkais.

tai 
O 

yra

Kaip buvo pranešta “Nau
jienose”, rusų ir lenkų tai
kos derybos Rygoje pairo il
gokam laikui. Rusai pasta
tė lenkams tokių reikalavi
mų, kurių pastarieji nenori 
pildyti. Rusai tarp kitko 
reikalauja, kad lenkai pasi
trauktų iš Lietuvos sostinės 
Vilniaus.

“Naujienos” paėmė šitą 
žinią iš žydų socialistų dien
raščio “Fonvard”. Jeigu ji 
yra teįšinga, tai Lietuvos 
padėtis gali žymiai pagerė
ti. Rusų reikalavimas, kad 
lenkai pasitrauktų iš Vil
niaus, stato lenkus į didelį 
keblumą, nes Vilnių jie už
grobė neteisėtu budu. Prie- 
šinties tam reikalavimui jie 
gali tiktai spėka; bet 
reikštų karę su rusais, 
kariaut lenkams dabar 
nepatogu, kada rusai
sukoncentruoti prieš Lenki
ją visą savo armiją, nebijo
dami Wrangelio arba kito
kių kontr-revoliucinių ata
kų pačioje Rusijoje.

Prašalindami lenkus iš 
Vilniaus, bolševikai turėtų 
atiduoti jį, žinoma, Lietu
vai, kadangi taikos sutartyj 
tarpe Lietuvos ir sovietų 
valdžios Vilnius buvo pripa
žintas Lietuvai. Pagal tą 
taikos sutartį, bolševikai tu
rėtų prašalinti ir tą “kori
dorių” ištisai rytinės Lietu
vos sienos, kurį lenkai buvo 
išsiderėję iš bolševikų, da
rydami su jais mūšių paliau
bą. Tai nebūtų kokia malo
nė Lietuvai, o tiktai įvykdi- 
nimas tų taikos sąlygų, ku
rias bolševikai priėmė ir pa
tvirtino savo parašu.

Aną kartą nusileisdami 
lenkams ir duodami jiems 
smaugti Lietuvą, bolševikai 
padarė skriaudą Lietuvai. 
Gal būt, kad jae taip pasiel
gė iš bėdos, neįstengdami at- 
silaikyt prieš lenkus. Bet

žvilgsniu yra daug geresnė aštuoniolika eilučių; be to, 
ir jie turėtų atitaisyt tą 
skriaudą.

Išvarydami lenkus iš Vil
niaus ir iš “koridoriaus”, 
bolševikai atliktų gerą dar
bą ne tiktai Lietuvai, o ir 
sau. Nes, viena, jie atsikra
tytų nuo nemalonios lenkų 
kaimynystės, o antra, užtik
rintų sau patogų susisieki
mą su Vokietija per Lietu
vą. ' ‘

Bet Lietuvos mūšių pa
liauba su Želigowskiu gali 
pasirodyti kliūtim šitame 
dalyke. Jeigu Lietuva ims 
vesti derybas su tuo bandi
tu, tai lenkai galės išsisuki
nėti nuo išpildymo bolševi
kų reikalavimo.

Lietuvos reakcio
nieriai vis tebe
sidarbuoja.

Lietuva šiandie kovoja už 
savo gyvybę. Kad tą kovą 
laimėjus, reikia visiems Lie
tuvos žmonėms ištempti pa
skutines savo jiegas. Tik 
pagalvokite: 250,000 lenkų, 
arba pusė Lenkijos armijos, 
yra Vilniuje po Želigowskio 
komanda. Ir Lenkija prista
to tai armijai maistą ir amu
niciją, kad ji galėtų sutriuš
kinti Lietuvą. O Lenkiją re
mia didžiosios valstybės.

Atmušti tokį stiprų prie
šą Lietuva gali tiktai su
jungtomis visos savo liaudies 
jiegomis. Klebonai, biznie
riai ir šimtamargiai ūkinin
kai to darbo neatliks; jį ga
li atlikti tiktai skaitlingos 
darbo žmonių minios.

Bet kad darbo žmonės su 
visu pasišventimu stotų į tą 
kovą, tai reikia pagerinti jų 
padėtį ir duoti jiems gali
mybės laisvai svarstyt savo 
reikalus ir organizuotis. Var 
go prispaustas skurdžius ar
ba nelaisvės pančiais suriš
tas vergas negali būt geras 
kovotojas. Bet ar Lietuvos 
valdžia stengiasi pagerinti 
darbo žmonių būvį, ar ji duo
da jiems laisvės?

Deja, reikia pasakyti, kad 
ne. Duona Lietuvoje baisiai 
pabrango, ir tai dėlto, kad 
ūkininkai parduoda javus 
spekuliantams arba suvar
toja juos degtinės varymui. 
Ir tolyn jie brangsta vis la- 
biaus. Neišmatuojami žemės 
plotai dar tebėra dvarininkų 
rankose. Darbininkų orga
nizacijos ir spauda persekio
jamos.

Mes tik-ką gavome 2S-tą 
numerį “Socialdemokrato”. 
Vos paėmus jį į rankas, tuoj 
puola į akį dideli balti tarpai 
straipsniuose: tai cenzūros 
išbrauktos raštų dalys. Pir
moje vietoje įdėta Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos 
Centro Komiteto atsišauki
mas į visų šalių darbininkus 
— atsišaukimas, kuriame ra
ginama visų šalių darbinin
kai padėti Lietuvai atsiginti 
nuo lenkų imperialistų; ir 
apie šešias eilutes iš to atsi
šaukimo cenzorius išbraukė! 
Antrame puslapyje telpa 
straipsnis po antgalviu “Ka
da gi bus galas?” Jame nu
rodoma, kaip valdžios agen
tai persekioja mitingus, su
šaukiamus tikslu pasitarti 
apie Lietuvos gynimo reika
lus ; ir šitame straipsnyjė iš-

iš braukta ir visas Redakci
jos prierašas prie to straips
nio. Ketvirtame puslapyje 
randame išbrauktas beveik 
dvi ištisas špaltas iš kores
pondencijos, aprašančios Ro
kiškio mokinių vakarų, pa
rengtą atsisveikinimui su 
mokiniais, išvažiuojančiais į 
karo mokyklą.

Tai šitaip Lietuvos valdžia 
“skatina” žmones kovoti už 
savo šalies “laisvę”. Ar nuo
stabu tad, kad tenai randa 
pritarimo miniose tokie ele
mentai, kurie sako, jogei 
žmonėms nėra jokio skirtu
mo, ar būt po savo valdžios 
priespauda, ar po svetimu 
jungu?

Tiems Lietuvos despotams 
reikia tarti rimtą perspėji
mo žodį. Savo bukaprotiš
ka politika jie slopina darbo 
žmonių dvasią ir paraližiuo- 
ja jų jiegas. Nesifupinda- 
mi darbo žmonių gerove ir 
varžydami jų laisvę, Lietu
vos atžagareiviai padeda len
kų imperialistams. Jeigu 
Žulikovskio gaujos užka
riaus Lietuvą, tai žinosime, 
kas yra kaltas.

lenkti. Tai padaryta specia- 
linei valdžios komisijai tarpi
ninkaujant. Angliakasiams pa
didinta algos nuo 12 iki 22 
nuoš. Del kitų reikalavimų — 
tinkamesnio įrengimo kasy
klų ir tt. — dar vedama de
rybos.

INDIJA.
Indijos darbininkų nubudimas.

[Iš Federuotosios Presos]
Bombay. — Bangakore mie

ste, Misore valstijoj, darbinin
kai įsteigė vakarinę mokyklą. 
Panašių mokyklų kuriama ir 
daugely kitų Indijos miestų 
bei miestelių.

kuroro padėjėjo patariamas 
paleido iŠ kalėjimo devynis 
komunistus. Trys dar laiko
mi kalėjime — tolymesniam 
tardymui. Visi jie buvo areš
tuoti lapkričio mėnesy — pra
eitais metais.

Nors kaltinamieji dar ne
visai paliuosuoti, bet nereika- 
lavimas kaucijos skaitomas 
kaipir panaikinimu pačios 
los. Vienas jų, tūlas J. 
restone, tečiaus visiškai 
liuosuotas. O tai dėlto,
jisai “pasitarnavęs” — liudy
damas prieš vieną savo drau
gą, Harry VVinitsky.

vietų Rusijon negalėjo atsige- 
rėti Rusijos tvarka ir bolše
vikais...

Bet pabuvę ten keletą mėne
sių tie didvyriai nebenori bol
ševikiško rojaus.

Tai tokia tiesa šiandie yra 
apie Rusiją.

by-

pa- 
kad

“80 tūkstančio New Yorko 
kriaučių be darbo,” — skelbia 
Brooklyno komunistų gazietos 
redaktorius.

-Uti-ti-ti I... Gal teks šią Žie
mužę be naujo overkočio pra
leisti...

JOHN KUCHINSKAS

ii ai

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

KYNIJA.
Smųgis rusų reakcininkams.

[Iš Federuotosios Presos]
Pekinas. — Tarp didžiųjų 

valstybių Kynija buvo pirmo
ji, kuri pertraukė visus su ca- 
rininkų Rusija ryšius. Kuni
gaikštį Kodačevą, kuris iki 
šiol skaitėsi Rusijos ambasa
dorium Kynuose, ji painfor
mavo, kad jisai* dabar bus 
skaitomas tik kaipo privatinis

venas Kynų krašte.
Diplomatinių Bušų imperi

jos atstovų rolė Kynų valsty
bėje reiškia daugiau nei vic- 
šasai bei dekoratyvis klausi
mai. Kynuose gyvenantys sve- 
tim&iliai naudojasi spccialėmis 
teritorinėmis te’sėmis. Kitais 
žodžiais, visi svetimšaliai yra

mus, kurie veikia gimtuosiuo
se jų pačių kraštuose. Tų 
įstatymų išlaikytojai Kynuose 
yra — svetimųjų valstybių at
stovai. Gi kai dėl cariniko 
Kodačevo tai tie įstatymai rei
škia daugiau nei pačios Kynų

tikrų
Koda-

valstybės įstatymai.
Visa tai turėjo tam 

pasekmių. Kunigaikštis 
čevas, savo klcsos simpatija
bei politiniais interesais vadi
nas, susidėjo su generolais 
Horvatu bei Semenovu ir ad
mirolu Kotčaku. Jisai todėl ru
sų reikalus vedė tik tų inte
resų naudai. Turėdamas ga
lios tvarkyti tuos įstatymus, 
civilinius 'bei kriminalinius, jis

kam i. Tuo bildu rusų pabėgė
liams, kurie atvyko Kynijon 
ir kurie nebuvo monarehinin- 
kai ar, maž'ausia, reakcinin
kų pritarėjai — jiems Kynuo- 
se buvo nekas.

Kol Rusijos klausimas bus 
išspręstas ir kol ten bus pri
pažinta 
valdžia, 
nuošė 
valdžia, 
taikomi
kuriuos ves specialės Kynų ko
misijos. Rusų valdžios kon
cesijos taipjau bus pačios ky
nų valdžios globoj.

kokia nors teisėtoji 
Rusijos reikali/s Ky- 

tvarkys pati Kynijos 
Rusijos piliečiams bus 
pačių Rusų įstatymai,

AUSTRALIJA.
Privertė išpildyti reikalavimus.

[Iš Fedoruotosios Presos]
Sydney. — Australijos ang

liakasiams griežtai pagrūmo
jus, būtent, kad jie mes dar
bą, jeigu samdytojai nesutiks 
išpildyti jų reikalavimus, pą-

Kiek kainuoja vieno induso 
gyvybė?

[Iš Federuotosios Presos]
Kalk irt ta. — Trijų šimtų ir 

aštuoniasdešimtie^ indusų gy
vybės yra tiek pat vertos kiek 
vieno europiečio gyvybė. Tokią 
išvadą galima padaryti iš to 
atlyginimo, kurio Anglijos val
džia suteikė už Armi tsare su
rengtąsias skerdynes. Skerdy
nių metu žuvo penki europie
čiai. Jų šeimynoms užmokė
ta nuo 300 iki 200,000 rupos’ų 
(apie 67,000 dol.) Gi iš dau
giau kaip tukstanties žuvusių
jų indusų tik keturiasdešimta 
žmonių — žuvusiųjų giminės 
— gavo atlyginimo ir tai nuo 
200 iki 550 rupos’ų (183 — 
67 dol.)...

Sužeistųjų europiečių skai
čius nepaduodama. Bet jų at
lyginimui paskirta 7000 rupo
s’ų. Indusų buvo sužeista nuo 
dviejų iki trijų tūkstančių 
žmonių. Jiems — jokio atly
ginimo.

Koperatyvų augimas Indijoj.
[Iš Federuotosios Presos]

Nevv York. — Čia gautomis 
žiniomis, Bombay valstijoj, In
dijoje, susikūrė apie du šim
tai naujų kopcratyvų. Viso toj 
valstijoj dabar yra 2,750 kope- 
ratyvų su apie trimis melio
nais dolerių kapitalo.

ka
pa-

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Ką darys gubernatorius 

Stephens?
[Iš Federuotosios Presos] 

San Francisco. — Po to, 
da policistas Hand viešai
reiškė, kad Tarno Mooney by
la buvo begėdi n gas sumoks
iąs, sujudo netik organizuo
tieji vietos darbininkai, o ir 
patys Mooney kaltintojai, da
gi buvusieji teisėjai. Du jų jau 
pareiškė, kad jie bus pirmie
ji, kurie pasirašys po petici
ja, reikalaujančia atnaujinti 
bylą. Dabartinis apskrities

kęs manyti, kad tokie liudi
ninkai, kaip kad pirklys Ox- 
man ir keli kiti, liudijo mela
gingai. Vis dėlto, bylų atimu.

daryti galėtų tik Californijos 
gubernatorius Stephens. Bet ar 
jis tai padarys? Tai klausi
mas. Jisai jau nekartų buvo 
prašomas daryti atatinkamų 
žingsnių. Kiekvieną kartą Ste
phens tečiaus užsikimšo ausis.

Visi čia dabar laukia kokių

roro žygiai — patikrinimui tų 
Ii adymų, kurių davė policistas 
Hand’ ir kiti.

Nevykusi bėgšta.
[Iš Federuotosios Presos]

Seattle. —- šoj prieplaukoj 
sulaikyta dvi jaunos merge- 
lės-rusės. Jodvi slapta dasiga- 
vo ant vieno laivo, vykstan
čio iš Vladivostoko į šį mie
stų. Kely laivo valdininkai jas 
betgi surado ir kuomet laivas 
atvyko į Seattleą, abidvi tapo 
atiduotos imigracijos valdinin
kams. Nors vietos rusai ža
da pasirūpinti Jų užlaikymu ir 
patys imigracijos valdininkai 
nenorėtų gražinti jas į ten, 
kur jų lankia skurdas, badas 
ir gal būt mirtis, bet visą rei
kalą tegali išspręsti tik aukš
tieji to departamento valdinin
kai — Washingtone.

Komunistiškas “pasitar- 
navimas”.

[Iš Federuotosios Presos]
New York. Teiseias P

Skaitytoju Balsai
t ■■■1

[I7i Hretkitaa Siamo okvriujo 
nuomones Redakcija neatsako.]

TAUTŲ SĄJUNGA IR VIL
NIAUS “BALSAVIMAS”.

Kada lenkų plėšikai, gene
rolo Želigovskio vadovaujami, 
užgrobė Lietuvos sostinę Vil
nių, tai Lietuvos valdžia krei
pėsi į tautų sąjungą (kurios 
nariu yra ir Lenkija), prašy
dama daryli atatinkamų žing
snių. ] 
Vilniau 
vadą Ž> 
vė atsakymą? Tautų sąjun
ga, girdi, neturinti jėgos...

Visiems tečiaus žinoma, kad 
lenkų imperialistai tyko pasi
grobti nelik Lietuvos sostinę 
Vilnių, o ir visą Lietuvą. Tai 
jiems reikalinga todėl, kad mu
sų gimtojo krašto turtais bu
tų galima padengti dalį nu
skarusios Lenkijos skolų. Tai
gi, ji nori musų 
krauti sunkia

O ką daro 
gą? Ji, kaip 
nieko nedaro, 
s: mojusius ant musų gimtojo 
krašto plėšikus, bet, tarytum 
pasityčiodama iš savo bejėgu- 
mo, nutaria daryt Lietuvos 
sostinėj plebiscitą — balsavi
mą. Vadinas, Vilniaus gyven
tojai turėsią nuspręsti kam ta
sai miestas turi priklausyti:

Karaul! Žiūrėkite, kokie lie
tuviai barbarai!... Jie apšaudė 
tautų lygos komisiją! — šau
kia New York Amerikanas. Bet 
kuomet “prose ponai” gėdino 
Suvalkijos moteris ir merginas, 
kuomet jie peržengė demarka
cijos liniją, sulaužydami mu-' 
Šių paliaubos sutartį, tai New 
Yorko Amerikano redaktorius! 
tuomet tylėjo ir gardžiai sap
navo....

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684

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

VEDU VISOKIAS BYIJS.S 
VISUOSE TEISMUOSE.

Egzaminuoji Abstraktus 
perkant

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

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

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

Tel. Canal 2552.

g

Būtent, kad ji išvytų iš 
is^ lenkų legionus ir jų 
Ziigovskį. Bet kokį ji da-

400 tukstan- i 
žemės, atva-l 
siunčia šito- 
Lenino adre- 

prakilniau-

Didžiulių kapitalistnių trns- 
tų atstovas Vanderlipas, pada
ręs sėkmingą sutartį su Lėni- į 
nu ekploatavimui 
čių akrų Rusijos 
žiavęs Londonan 
kius koplimentus 
su: “Puikiausios,
sios širdies žmogus... Jame yra 
įsikūnijęs Lincolnas su Washin 
gtonu... Jis pats jau nebetiki į 
komunizmą...”

Kažin ką dabar pagiedos 
Brooklyno komunistų gazietos 
redaktorius? —P. K-as.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

z

d

žmoncs ap- 
mokcsčių našta, 
ta tautų sąjun- 
jau žinome, nič 
kad išvijus pa-

J. Marcinkui, Kcnosha. — 
Pranešimas gauta subatoj, 
dienraščiui jau išėjus iš spau
dos.

Kazimieras Gugi&
Pitda vitokiua reikalui, kaip kriminaliikuoiv. 

taip ir cMUikuoae teismuose, Daro 
viaakini dokumentui ir popitraai j.

Namų Ofisas i

mis. HllsUdst
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1810

Mierto Oflusl
W7 N. Bertom 

1111-13 UnllyBMt
T«L Central 4413

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

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

Nedėliomis ofisas uždarytas.

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

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, m

S
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A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

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

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611O kaip Želigovs- 

pačiame

Mes tečmus žinome, kad 
didžiuma Vilniaus gyventojų 
yra nelietuviai. Ten yra daug 
lenkų ar bent sulenkėjusių lie
tuvių. Visi kiti — žydai ir 
šiaip kitų tautų žmonės. Gi 
kada Vilniun įsiveržė genero
lo Želigovskio gaujos, jos da
rė visa, kad lietuvių pritarė
jų skaičių kiek gal ina suma
žinus. Jau buvo pranešta, kad 
tos gaujos daug lietuvių išvijo 
iš Vilniaus.
kis šeimyninkauja
Vilniuj — nėra reikalo aiškin
ti. Terroras tai pirmoji tų plė
šikų įmonė — neva “tvarkai 
ir ramumui išlaikyti”.

Todėl galima sakyti, kad 
tas plebiscitas daroma ne Lie
tuvos, bet Lenkijos naudai. 
Gal tautų sąjunga šito neži
no? Tam įtikėti galėtų tik 
paskutinis neišmanėlis.

Ar Lietuvos liaudis nusi
lenks šitokiam tautų sąjungos 
patvarkymui? Ta'i priklausys 
nuo jų pačių jėgos-ir subren
dimo. Mums tečiaus aišku, 
kad toji tautų sąjunga dirba 
plėšikiškos Lenkijos naudai.

. — P. A. Deltuva.

DR. A. MONTVID I 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 EasČ 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 Armitage 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Pinigai Iš
Kenoshos lįgr

B

Krislai
Demokratai, skaudžiai praki

šę šiuose rinkimuose, rengiasi 
“perorganizuoti” savo partiją. 
Kur-gi ne! Juk sekamuose rin
kimuose žmonės bus nepasi
tenkinę repirbl ikonų šeiminin
kavimu. Tuomet tai tie “per
siorganizavę” demokratai ir iš
lys priekyn tvirtindami pilie
čiams, jog jie jau yra nusikra
tę visų savo senųjų “griekų...” 
Tečiaus susipratę darbininkai 
nepatikės tuo.. Jie žinos, jog 
tai ta pati1 sena kapitalistam 
tarnaujanti partija, su seno
mis skylėmis ir tik naujais lo
pais.

Emma Goldman ir Berkma■ . ■'c — ................ ....... ..........~ ....... ~......... — ..........-
staneji buvo priversti nusi- • tovv. S. Weeks apskrities pro- nas deportuoti iš Amerikos so

Telephone Drover 5052 '

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedėliomis pagal sutarimo. 
3261 S'o. Halsted St., Chicago, 111.

fRENCH LINĮT
Compagnie Gcnerule 

i Transatlantiųue Km
Tiesiai Hamburgan

Specialis išplaukimas 
Dubeltavais firiubais laivo

NIAGARA
Seredoj, Sausio 5, 1921. 

Kabineto ir trečiosdclesos kainos 
.Abai prieinamos.

Atsišaukite prie arčiausio vietinio 
French Line agento.

Lietuvon
Kas nori siųsti pini

gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo
ney orderiais ar draf- 
tais, tegul kreipiasi pas 
Pakšį ir Pielį, 552 Grand 
Avė., Kenosha, Wis.

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

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė.,

Kenosha, Wis.

NEGERKITE 
“MUNŠAINO”
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rahėdelis, Cruo3žio 6, 1920,, 7, ...... .. ~ ’

T. Pullman 5482

AKUSERKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
motorą ligose; rū
pestingai p rišlu* 
rlu ligone ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State Str.

Chicago, III.

į KORESPONDENCIJOS
.X. MUM*.*"

PALIKTA STORAGE’Y
Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re
kordai. Gražus dide
lis Victrola, kaip nau
jas, vertas $185, ui i 
$35. Gvarantuotas ant 
10 metų. Taipgi kar- 
petai ir kiti dalykai 
pigiai parduodama. 
Turime labai gražių 
sulyg šios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 
Bonsai. Veltui prista
toma.

ne mieste, mes pasiųsi- 
daleisdami egzaminuoti.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE, x 

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

ir nedėliomis iki 4

Jei gyveni 
me C. O. D.

Phone Canal 257
DR. P. Z. ZALATORIS 

Lietuvis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po 
piet 6 iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryta.
1821 S. Halsted SL 

Kampas 18 ir Halsted St

DR. C. K. KLIAUGA f
DENTISTAS

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

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

INDIANA HARBOR, IND. 
Pramogų vakaras.

Sus. Liet. Amerikoj 185toji 
kuopa šiomis dienomis suren
gė ytin šaunų pramogų vaka
rų. Buvo pakviesti chicagie- 
čiai dainininkai — “mažiukų“ 
kvartetas. Kaipir visada, “ma
žiukų“ kvartetas dainavo la
bai šauniai,
dainas palydėjo 
aplodismentais, 
kartus publika 
grįžti atgal ant

Beje, tų patį
parapija buvo surengusi savo 
“ferus“. Bet tatai musų vaka
rui nė kiek nepakenkė: žmo
nių prisirinko pilnutė P. 
kelio svetainė.

Matau reikalo pažymėti 
tų apie publikų. Kaip ir

bas. Didžiųjų lankytojų dalį 
sudaro musų davatkos. Matyt, 
joms patinka tasai kišenių ir 
proto kraustimas, kurį musų 
“naujojo tikėjimo“ skelbėjai 
vadina tyrinėjimu. Kų boli
du rysi: kaip kas pasiklos, taip 
ir išmiegos. — Muzikantas.

Susirinkusieji jų 
ilgais-traškiais 

Bent kelis 
privertė juos 
pagrindų, 
vakarų vietos

Žu

vį

se, ir mes turime tokių “gud
ruolių”, kurie programo metu 
elgiasi kaip nesutvčrimai. Taip 
buvo ir šį kartų. Tie nenuo
ramos netik patys nesistengia 
išgirsti kas veikiama ant pa
grindų, bet ir' kitiems trukdo, 
šitaip elgiasi t'k nekultūringi 
žmones, kuriuos Amerikoj va
dinama “indijonais”. šiaip ar 
taip, bet tų piktų kokiu nors

SO. BOSTON, MASS. 
LSS. 60-tos kuopos prakalbos.

Lapkričio 28 d., vakare, Lie
tuvių Svetainėj buvo masinis 
protesto susirinkimas — pra
kalbos. Bengė LSS. 60-toji 
kuopa. Kalbėjo “Keleivio“ re
daktorius d. St. Michelsonas. 
Puikiai išparodė dabartinio Lie
tuvių-Lenkų karo priežastis ir 
kaip viso pasaulio kapitalisti
nės valdžios sumokslininkauja, 
kad sunaikinus Rusiją, o kar
tu ir Lietuvę. Tos valdžios 
remia pasvaigusius .lenkų im
perialistus, kurie nori paverg
ti silpnesnes tautas ir tuo su
daryti galingų Lenkiją — kai
po tvorų tarp Rusijos ir Vo
kietijos.

Taipjau a škino, kodėl lietu
viai darbininkai šiandie priva-

Kiek girdėjau, kuopai liks 
nemaža pelno.

Pas mus irgi nauja “mada“. 
Turime “naujo tikėjimo“ skel
bėjų — biblijos “tyrinėtojų“. 
<as panedėlį jie čia rengia sa
vus “tyrinėjimus

Cunard Line
Tik 9 dienas į 

Hamburgą ir Liepojų 
Per Anglija

Trečios klesos kainos į:
HAMBURG ........... $125.00
LIEPOJŲ ............... $145.00

Karės taksų $5.00
Kreipkitės j artimiausią 

Cunard Agentūrą.

z
STEBUKLINGA PROGA!

Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos pa
laikymui dvidešimta augštos rųšies Viktrolų (kalba
mųjų mašinų) už kurių reikėtų mokėti net iki $800, 
parsiduoda už $35.00 ir duosime veltui 12 rekordų 
pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų nau
jos ir užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas 
pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos, 
kaipo tikrą atsitikimą, kuris visame gyvenime ne
gali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 
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 
ęasiulymą, nes mes norime padaryt daugiau vietos, 

ai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristatom veltui į visas miesto dalis ir apielinkes, 
taipgi išsiunčiame C. O. D. arba užsimokėsi aplaikęs 

Nedėldieniais nuo
Liberty Bondsai priimami.
NATIONAL STORAGE CO„

2023 So. Ashland Avė., kampas 21st St.

Sankrovos
kaina tik $35.00
siuntinį. Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. vak.
10 iki 4 po pietų.

z

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ
JUSU LIBERTY BONDSUS

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

BALTIC STATES DEVELOPMENT 
CORPORATION,

35 So. Dearborn Str., , Chicago, III.

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
S peri niurnas: Moterą ligos ir Chirurgija

nuo plėšikiškos lenkų vald
žios, kuri slepiasi už Želigovs
kio legionų nugaros. Išparo
dė, kad Lietuvos darbininkams 
butų daug sunkiau kovoti už 
savo klesos reikalus, 
kraštų užimtų lenkų 
ir tt.

Paskui perskaityta 
rezoliucija, kuri kaip 
balsu tapo priimta. Protestuo
jama prieš lenkų imperialistų 
pasimojimų ant Lietuvos ir 
prieš talkininkus, kurie eina 
talkon lenkų imperialistams.

jeigu jų 
legionai

protesto 
vienu

Lietuvos Socialdemokratų Par
tijai. Surinkta 41 dol. sii 
centais. Boto, tuo pačiu me
tu Višniauskų kompanija, iš 
Dorchestęrio, padainavo ke
lias daineles, o p-lg O. Rau- 
linaičiute paskambino pianu.

Antru atveju d. Michelsonas 
kalbėjo apie socialistų veiki
mų šioj šaly., (i Prisiminė, kaip 
valdžia, Frainos ir kitų komu
nistų lyderių padedama, ardė 
Socialistų Partijų ir kartu Lie
tuvių Socialistų Sųjungų bei 
kitas sveti trikalbių organizaci
jas. Taipjau pažymėjo, l<a<l 
tie patys komunistų lyderiai 

dabar informuoja valdžių apie 
darbininkų judėjimų Europoj,

dėlto, užsibaigus pra- 
apie dešimts komu- 

tarytum kokie nešti
em e šaukti. Vieni rci-

Susirinkime butą kelių ko
munistų. Jiems, matyt, pasi
darė labai karšta. Vienas jų 
(F. R.) ėmė zursti. Ir stebė
tinas supuolimas: jam talkon 
atėjo ir vienas “neprigul min
tosios” parapijonas. Kalbėto
jo sugėdinti jie tečiaus nuti
lo. Vis 
kalboms 
n i stelių 
tvėrimai
kalavo, kad butų priimta jų 
klausimai, o kiti — nesavais 
balsais šūkauti. Publika te
čiaus nepaisė buvusių žmonių 
šiuno. Vieni ramiai ėjo iš sve
tainės, o kiti pradėjo juos sar- 
matint. Tuo bildu nieko ne
pešę ir jie turėjo išeiti.

Turiu pažymėti, kad musų 
komunistai visur uoliai pla
tino savo plekatus, kur agituo
jama lenkų Žulikovskio nau
dai. Ret šiose prakalbose to 
“štofo“ jie neparodė. Gal su
sisarmatijo, o gal nedrįso.

Publikos buvo pilna svetai
nė — apie trys ar keturi šim
tai žmonių. Visi, išskyrus ko
munistus, užsilaikė pavyzdin
gai. — Raulinaitis.

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

Užtikrintas kainų numušimas 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, vertes $27,50 iki $75.00 — 
dabar parsiduoda po $15.00 iki $47.50

Vyrams kelines $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. Suhatomis iki 10 vai. vak., 
Nedėliomis iki 6 vai. vak.

Ii Kodėl Tūkstančiai žmonlg ir

NELAUKIT 
PASKUTINIŲ 

DIENŲ
Pirkit Kalėdų dovanas (Christmas Pre- 

sent) dabar. Dabar 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.

Musų tavorai gvarantuoti ir kaina že
mesnė kaip kitur.

P. K. BRUCHAS
3321 So. Halsted St., Chicago, III.

Kalėdų 
Dovanos!

Lietuvos Atstatymo Ben- 
I r *

drovė gavo iš Lietuvos dau
gybę naujausių knygų: ei
lių, apysakų, kalbamokslių, 
mokslo rankvedžių, chorams 
gaidų,, vaikams, knygelių..su 
spalvuotais paveikslais, ir tt.

REIKALAUKITE 
KATALIOGO!

Pažinkite Lietuvos nau
jausių literatūrų pasipirk- 
dami šių knygų sau ir apdo
vanodami jomis savo gimi
nes, pažįstamus ir draugus 
kalėdų ir Naujų Metų Šven
tėse.

Lithuanian 
Bevelopment 
Corporation

Vilku Miršta kas meta nuo <• __ _ _ .
Plaučiu Uždegimo.

Todėl kad jie sutinka šias ligas 
kaip: šaltį, influenzą, kosulius, kata
rą, Bronchites, Tonsulites, skaudžia 
gerklę, skausmus krutinėję, ir nebū
na, iš kurių plaučių uždegimas atsi
randa. Jeigu jus kokius skausmus 
arba viršui minėtus kentėjimus jau
čiate, tuojaus eikite į vaistinę ir nu
sipirkite dėžutę KAMPHROL. Bet 
bukit atsargus, kad gautum tikrą, su 
baltu-raudonu kryžium ant kiekvieno 
pakelio. Tas vaistas tuojaus sustab
dys kosulį.

KAMPHROL yra sudėtinis iš bal- 
samiškų aliejų, šaltmėčių, kumparo, 
ir kitokių naudingų dalių; kurios ra
mina visus skausmus, kaip galvos 
skaudėjimą, nugaros, nariuose ir reu- 
matiškus skausmus.

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

I
THE KAMPHROL CO.,

2633 AVest 47th St.» diicafgo, III.

JT\A KIU ad ŽINOVAS
r' T Atitaiso žvairas a-

kis vienu atailanky- 
mu’ b” jokios chloro-

’ųk formos. Suvirš 800 iš-
gydymų užrašuose.

Ateik ir leisk apžiūrėti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLES 

LIGAS,
PATARIMAS DYKAI

Silpnos .. Akįs 
Skaudamos Akįs 
Raudonos Akįs 
Žvairos .. Akįs
Skaudama Nosis 
Bėganti .. Nosis 
Kreiva .. Nosis 
Užkimšta Nosis

Kurčios .. Ausįs 
Tekančios Ausįs 
Ūžiančios AusįS 
Užkimštos Ausįs
Skaudama Gerklė 
Silpna .. Gerklė 
Kataruota Gerklė 
Papiltus Gerklė

Franklin O. Carter, M. D.
23 metai prie State gatvės 

120 So. State St., Chicago, III.
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldie

niais nuo 10 iki 12.

294 — 8th Avė., 
New York, N. Y.

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 Gerklės
Ligos gydoma ffpecialisto
W. F. moNcrupf, m. d.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

Tėmykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimų, kuris

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

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

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

DR R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra chroniš- 

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

1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Avc.

Phone Drover 9660

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

Dr.C.Z. Vežėlis
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drover 7042

AMERICAN
Reliable

ĮJentistS
Geriausias Darbas

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

Yards 344

Dr. A. R. Blumenthal

KIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at- 
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St.

Telephone YarJs 4317 
Boulevard 6437

. Atsinešk šį kuponų, 
tarpe lapkr. 15 d. ir 
gruod. 15 d., tuomet ta
mistai bus numušta 20% 
už visų darbų.

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewicz

AKUŠERKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
du rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką 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

”5

■ Telephone Yards 1532

■ DR. J. KULIS ■
• LIETUVIS

W GYDYTOJAS IR CHIRURGAS B
W Gydo visokias ligas moterų, vai- j 

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

gas vyrų ligas.

h3259 So. Halsted St., Chicago. ■
■ ■■MRHIB ■■■«■■■■■■■

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau- 

I jausiąs metodas X-Ray ir kitokius 
| elektros prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10-12 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis^ Canal 
3110 arba 857

Naktimis: Drexel 
950 - Drover 4186

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

Tėlephonai:

Tel.: Yards 6666
Drover 8448

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

Akušeras
3203 So. Ilalatcd St., Chicago. 
Valandos: 10-12 ▼. r. 1-2, 6-8 
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

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

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

Rez. 1139 Indspendsnco Blvd. Chicago
Telephone Van Buren 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

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

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

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

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

Valandos:—
9—U A. M. 1—5, 7—8 P. M.

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

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvy® Dentistas 
1D8D1 S. Michigan Av^ Roselaad 

Valandos! 9 iki 9 vakaro
i ...

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

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

Arti 38-th Streetk——— ..........-J
DR. L. S. BORLAND 

209 So. State St., 
Kampas Adams St.

(Telephone: Harrison 6688.
Vai.: 1 iki 4 po piet kasdienuą;

Nedėliomis: 10 iki 12 pietų 
Lietuvis perkalbėtojas seredomis 
nuo 6 iki 8 vakaro ir 10 iki 12 po 

pietų Nedaliomis.

Telephone Yards 5834 t

Dr. P. ū. Wiegner 
ĮpriCmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai

•I Gyvenimas ir Ofisas
3149 S. Morgan St., kertė 32 St 

Chicago, Illinois.
► ' SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyrišką. 
Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANDOS:

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

po piet.
Telephone Yards 687 * ,

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Telephone Yards 5032

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

ir nuo 5 iki 8 vakare.

; DR. YUsKA S
; 1900 S. Halsted St. fl

Tel. Canal 2118
H Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki ■ 

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

Tel. Prospect 3466
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' 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. Nedėl. 10 iki 12 ryto 
Res. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone MeKinley 263 ----------—------------------------ ..

ĮH RKH H K » M BEBRU mn
H Tel. Boulevard 2160
■ Dr.A.J.KARALIUS 3

Gydytojas ir Chirurgas

9“ VALANDOS: 9—12 ryto B 
2—9 vakaro.

■ 3303 So. Morgan Street, H 
Chicago, III.

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., Roselande.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80 
iki 8:30 vak...  , -J

DR JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
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Lietuviu Rateliuose
JUBILEJINIS ŠERNO 

BANKETAS.

Rašytojui Juozui Adomai
čiu i-šernu i pagerbti jo 25-me- 
tines litaratinio darbavimos 
Amerikoj sukaktuvėse, Šerno 
Draugų Būrelis taiso bankietę, 
kurs įvyks gruodžio 8 d. š. m. 
8 vai. vakare Morrison Hotolyj, 
Clark ir Madison gv.

Bilietai galima iš anksto gau
ti Naujienų ofise, p. J. Kulio 
Aptiekoj, Vniversal State Ban
ke ir pas Šerno Draugų Būre
lio narius.

TOWN OF LAKE.

prie to svarbaus darbo, kurį 
pasfckyrė Lietuvai Gelbėti 
Draugija — Raudonasai Kry
žius. Tuolabiau reikia ją reni, 
ti, kad draugija nepriklauso jo
kiai partijai. Vyriausias drau
gijos uždavinys — teikti rei
kiamos sužeistiemsiems Lietu
vos kareiviams paramos nežiū
rint kokiai partijai jie priklau
so.

Draugijai- priklausyti labai 
lengva. Nario mokesnis — du 
dol. metams. Du doleriu už
simokėti visai nesunku. Bet ta
tai bus didelė parama nelai
mės ištiktiems musų drau
gams ir broliams. Todėl vi
si, kas gyvas, dėkitės į Lietu
vai Gelbėti Draugijų — vietos 
lietuviai į 1-mąjį jos skyrių.

— J. J. Palekas, Bašt.

tuvių, pirko lenkų paskolos bo- 
nų. Kų jus manote apie tokius 
lietuvius?

Piktužiui, 135 E. 107th Str., 
už peršovimų poliemonui ko
jos spalių 31 d. So Chicagos 
teismas lapkričio 30 d. nutei
sė dešimts dienų kalėjimo ir 
$318 dol. užsimokėti.

—Bijūnėlis.

NAUJIENOS, Chicago, III.

šiol dar nesurasta. Kas suteiks 
apie jų teisingų žinių, gaus 
$200.

Chicagos socialistai leis 
dienrašti.

>
Darbininkai turi būt girdimi.

Nužudė pačią ir save.
Jozef Jaksziewicz, 1418 

West Chicago avė., praeitų 
pėtnyčių nušovė savo pačių ir 
paskui! paleido šūvį sau — gal
von. Sako, kad šeimyniški ne
sutikimai buvo priežasčių šio 
nuotikio.

Viešas susirinkimas.

Šiandie, 6 gruodžio, p. Elias 
svetainėj 4600 S. Wood St. 
Lietuvai Gelbėti Draugijos 1- 
masai skyrius šaukia viešų su
sirinkimų. Kiekvienas vietos 
lietuvis ir lietuvaitė būtinai 
turi atsilankyti ir prisidėti

Extra Kun. Mockaus 
Prakalbos.

Utarn., Dec. 7., MILDOS svet, 
3138 So. Halsted St.
(ant Bridgeporto)

Pradžia 7:30 Inžanga tik 25c.
Kadangi pereitos kun. Mockaus pra

kalbos buvo ne visai užbaigtos apie 
“Velnią, Kristų ir Antikristų’’ iš prie- j 
žasties didelio publikos susigrūdimo į 
svetainę, tai šitos prakalbos bus vie- 1 
toj neužbaigtų pereitų prakalbų, bet ; 
su naujais, žingeidžiais dapildimais. |

Taigi, gerbiamai publikai, turime pra ' 
nešti, kad į šitą Mildos svetainę bus 
leidžiama tik tiek publikos, kiek ran- I 
dasi sėdynių, nes to reikalauja Svei
katos Departamento patvarkimai.

Pertai, išanksto atsiprašome gerbia
mos publikos — jei kurie pribuvę vė
liaus neįeis į svetainę, kad nerugotų.

Kviečia 1 kp. L. L. F. Komitetas.

/— .............. ....................... ....................
Akušerka M. Katauska

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

Phone: Boulevard 412X.

ROSELAND

Vietos lietuvių darbuotė.

Gruodžio 1 d. “Aušros” 
kambariuose buvo Lith. Im- 
provement and Benefit Kliubo 
priešmctinis susirinkimas. Įvai
rioms komisijoms išdavus ra
portų, rinkta valdyba sekan
tiems metams. Išrinkta: J. 
Baltušis, pirm., M. Gražys, 
sek., A. Dausa, fin. sek., P. Mi
kniūnus, iždininku.

Susirinkimus nutarta laikyti 
kas antrų nedėldienį — pra
džioj mėnesio kaip 2:30 vai. 
po pietų “Aušros” kambariuo
se.

Ant galo pakelta T.ietnvos 
gynimosi nuo lenkų ponų klau
symas. Kada paduota įneši
mas aukauti iš iždo $50.00 per 
Lietuvos Misija Lietuvos ap
sigynimui, tai tas iššaukė di- 
džiausį pasipriešinimų tų žmo
nių, kurie šmeižia socialistus, 
Naujienas, ir kitus. P. M:ku- 
lėnas tiesiog pasakė, kad jam 
negalvoj kas Lietuvą valdys. 
Bet M. Gražys, visokių nebū
tų šmeižtų suvertęs ant socia
listų, Grigaičio, Lietuvos Misi
jos, vis dėlto patsai pasakė, 
kad roselandiečiams žinoma- 
sai komunistas D. Sabaliau
skas, kuris pavasarį išvažiavo 
į Lietuvų, dabar sava valia 
įstojęs į kariuomenę. Tai reiš
kia, kad Lietuvoj visi be skir
tumo ginasi nuo lenkų dvari
ninkų. Tik musų smarkieji r- 
r-r-rcvoliucion toriai (“munšai- 
no” prisitraukę) stoja už len
kų ponus. Galų gale nutar
ta paaukauti $50.00 “Profesi- 
jinei Sąjungai Lietuvoj”.

Roselandiečiams žinoma, kad 
kaikurie lietuvių biznieriai da
rantys biznį daugiausiai iš lie

“Darbininkai l>e socialisti
nio dienraščio tokiam milžiniš
kam industriniam centre kaip 
Chicaga, yra kaip žmogus be 
liežuvio. Neturėdami dienraš
čio, mes esam traukiami atgal 
su visa musų organizacija. Mu
sų spausdintas žodis turi pa
siekti darlbi ni likus kiekvienų 

dienų. Mes turini turėti žinių, 
informacijų ir inspiracijų, ku
rios sujungs mus su visu išlau
kiniu pasauliu. 0 visų svar
biausia mes turim atremti gat
vinės spaudos molus. Todc 
mes turim įsteigti socialistin 
dienrašti1 Chicagojc ir įsteigti 
jį tuoj aus. — G. T. Fraenckel.”

(Iš “Chicago Socialist”).

Areštavo viešbučio savininkų.
Madison Hotel savininkas, 

Isadore Zbelovsky, 1230 W. 
Madison st., praeitų naktį bu
vo areštuotas ir kaltinamas už 
laikymų “baltųjų vergių.” Bet- 
ty Vance, 15 metų mergaite ir 
Julia Brown, 14 metų taipgi 
yra areštuotas ir vienas Zbelov. 
sky’o kostumeris, Arthur Lau- 
rer, 1459 W. Adams st., taip
jau turėjo važiuoti kartu su 
visa kompanija.

Riaušės teatre.
Praeitų subatos naktį apie 

2,(HX) žmonių sukėlė didžiausį 
triukšmų Haymarket teatre, 
ant Madison ir Halsted sts. O 
tai dėlto, kad jiems pasirodė, 
kad ristikai, William Demetrai 
ir Jack Linovv klastingai rito
si: jie tik nudavė, kad jie ri
tasi visomis spėkomis ir tuomi 
savo n ūda vinių jie įširdino 
publikų, taip kad ji pradėjo 
daužyti kėdės, lempas, langus 
ir puolėsi mušti ristikus ir ris- 
tynių rengėjus, bet už kelių 
minučių iš Desplaines stoties 
pribuvo keli vežimai policijos 
ir riaušes numalšino.

Perpjovė pačiai gerklę.
John Slepicka, kriaučius, 

1232 Highland avė., praeitų 
pėtnyčios naktį perpjovė savo 
pačiai gerklę — jai bemiegant 
lovoje, ir kada pamatė, kac

Panedėlis, Gruodžio 6, 1920
■!■■■■111 . ..... J Ji", . .j*

Pranešimai
/ t

Bendras Lietuvos Gynimo Komite
tas 18 gatvės apielinkės komiteto na
riai, išrinkti Ch. L. D. T. konferen
cijoj, Ch. Liet. Tarybos nariai, taipjau 
nariai visų kitų draugijų, norinčių pri
sidėti ir pagelbėti rinkti aukas Lietu
vą ginti, pašomi yra susirinkti utamin 
ko vakare,, gruodžio 7 d., 7:30 v., Nau 
jienų name, pardėjimui ankų rinkimo 
šioj apielinkėj. — Cent. Kom. įgalio
tiniai. .

CUNARD LINE
KALĖDINIS IŠPLAUKIMAS į 

: Laivas SAX0NIA 14,300 tonų, Gruodžio 9. Į 
Kabinete kaina $180.00 pridedant $5 karės tak- ’ 

i sų. 3-ia klesa $125.00.
’ DIDŽIAUSIAS LAIVAS IŠPLAUKIA 

Į HAMBURGĄ
3-ia klesa kaina I Eidkunus per Hamburgą $130.40 
pridedant $5 karės taksų.

Yra agentas Jūsų mieste. Nueik pas ji.

ji jau yra mirus, tada persip
jovė Pate sau gerklę ir nugriu
vo skersai jos lavonų. Liko jų 
13 mėnesių senumo kūdikis, 
Otto. Sako, kad blogos biznio 
pasekmės jį privedė prie šito 
baisaus darbo.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

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

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

Kirmėlės ženklai
žmonės serganti taja biauria liga pa

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

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

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

Automobilius užmušo kareivį.
Benjamin Holliday, sužeistas 

kareivis, liko ant vietos užmuš
tas ir trys kiti kareiviai liko 
mirtinai sužeisti, kuomet jiems 
smarkiai bevažiuojant jų au
tomobilius įlėkė j tavų ir ap
sivertė ant Dundee road, ties 
Highland Park. Priežastis ne
laimės buvo tame, kad jie su
sitiko su automobiliu m, kurio 
priešakinės šviesos buvo at
suktos ir apspangino kareivių 
vežėjų taip, kad jis negalėjo 
matyti kur jis važiuoja. Su
žeisti kareiviai ir kartu miru
siojo lavonas tapo nugabenti į 
Fort Sheridan ligoninę.

DR. DICKSON 
1645 West 47th Street

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

Traukinys sutriuškino 
automobilių.

William Jordan, 10341 Avė. 
Z., vakar liko užmuštas ir 
Emil Mischka, 10645 Avenue 
J., liko mirtinai sužeistas, kuo
met jiems bevažiuojant skersai 
bėgius ant So. Michigan avė. 
traukinys sutriuškino jų auto
mobilių.

Nesuranda dukters.
Maxwell stoties policijos vir

šininko James Eleming’o, 17 
metų duktė, Hclen Fleming, 
prapuolė lapkričio 14 d. ir iki

Elektra užmušo žmogų.
Clay Carter, 21 metų am

žiaus, 10708 Stephens avė., pra
eitų subatų liko elektros už
muštas Pullman’o dirbtuvėse. 
Jis palietė plika ranka “gyvų
jų” vielų, stovėdamas ant ge
ležinio balkio.

Extra kun. Mockaus prakalbos įvyks 
utamininke, gruodžio 7 d., Mildos 
svet., 3138 S. Halsted St., 7:30 v. vak. 
Visus kviečia atsilankyti — L. L. F. 
1 kp. Komitetas.

Roseland. — Roselando Lietuvių 
Darbininkų Svetainės Statymo Bend
rovės visų šėrininkų priešmetinis susi
rinkimas įvyks panedčlyj, gruodžio 6, 
kaip 7:30 v. v. J. Stančiko svetainėj. 
Visi prašomi susirinkt, nes bus ren
kama nauja valdyba. — Valdyba.

švinu nusinuodino mergelė.
P-lė Lottic įves, 18 metų am

žiaus, betepliodama lėles savo 
tėvo dirbtuvėje, ir per neat
sargumų paėmė j burnų su 
švinu sumaišytos maliavos ir 
ja nusinuodino.

Nusišovė — valtyje.
Tūlas Alvin Wilmersdorf, 

817 Galt avė., praeitų subari 
atėjo ’Montrose avė. irstomų ji. 
valčių stotyj ir pasisamdęs 
vienų valtį, įsiirė į vidur 
ežero ir nusišovė.

Atėmė $400 dolerių.
Praeitos subatos naktį Mas- 

sachusetts Bond & Insurance 
kompanijos kolektorių, Morris 
Axelrood, plėšikai užklupo ir 
atėmė $400 dolerių.

Saliunininkas nušovė žmogų.
Thomas F. Callahau andais 

atėjo pas saliunininka Frct 
Jcfferson, 3266 Cottage G rovė 
avė., kad užmokėti jam šešių 
dolerių skolą; po užmokėjimui 
prasidėjo ginčas, kuris baigėsi 
tuo, kad Callahau išsitraukęs 
revolverį pradėjo šaudyti į sa- 
liunininkų Jcfferson’ą. Bet 
dėl netikusių patronų revolve
ris neiššovė. Tai davg progų 
Jeffersonui pagriebti revolve
rį ir juonū nušauti patį Tho
mas F. Callahau.

Apiplėšė cigarų krautuvę.
Penki plėšikai užklupo ciga

rų krautuvėje William Gass- 
ton’ą, 1203 So. Western avė. 
Atėmė. $100 pinigais ir 7000 
cigarų.

LIETUVA ŠAUKIASI PRIE 
AMERIKIEČIŲ.

Kad arčiaus susipažinus su 
dabartiniu Lietuvos padėjimu, 
mes visi privalome susirinkti 
krūvon Utaminko vakare, Gruo
džio 7 d., 7 vai. vakare į šv. Jur
gio Parapijos svetainę, 32 pi. ir 
Aubum Avė. Ir išgirsti prane
šimus ką tik sugrįžusio iš Lie
tuvos advokato P. Brachulio, 
kuris dalyvavo Steigiamajam 
Seime, dirbo prie Lietuvos Val
džios, yra gerai susipažinęs su 
Lietuvos narsiąją armija statan
čią savo jaunas spėkas prieš 
daug galingesnius priešus. Yra 
išvažinėjęs po visą Lietuvą ir 
susipažinęs su dabartiniu Lietu
vos padėjimu. Todėl jisai turi 
parvežęs daug naudingų žinių iš 
musų Brangios Tėvynės.

Bus ir dauginus gerų kalbėto
jų, kurie nurodys Lietuvos padė
jimą dabartinioj valandoj.

Todėl meldžiame visus be 
skirtumo pažiūrų, kas tik jau
čiatės lietuviu ateikit pasiklausyt 
ir pagelbėti savo numylėtą Tė
vynę Lietuvą. Pelnas ir aukos 
bus pasiųstos Lietuvos Gynimo 
Reikalams į Lietuvą į 24 valan
das.
Bendras Bridgeporto Komitetas.

LEAFE GROVE DARŽO
Savininkas prašo savo kostu- 

merių, kurie buvo pasamdę dar
žą piknikams 1921 m., kad tuo
jau atsišauktų prie jo. Nes kuo
met degė daržas liepos! mėnesyj, 
;ada sudegė visos mano knygos 
r dokumentai. Dabar nežinau 
cam ir kokiomis dienomis dar-, 
žas yra išduotas.

Antanas Blinstnipas,
Leafe Grove, III.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro re
peticija “Darbininko likimas” įvyks 
panedčlyj gruod. 6, 7:30 vai. vak. C 
S. P. S. svetainėj, 1126 ant 18 St. Lo
šėjai susirinkit paskirtu laiku.

— Komitetas.

L. S. S. 22, 81 ir 174 kuopų Komi
sijos (vakarui rengti) susirinkimas 
įvyks panedčlyj, gruodžio 6, kaip 7 
vai. vakare Naujienų name. Visi 
komisijos nariai prašomi atvykti.

— Pirm.

Susivienijimo Am. Liet. Kareivių 7 
kuopa laikys metinį susirinkimą gruo
džio 7 d., bažnytinėj svetainėj 2323 
W. 23rd PI., 7:30 vai. vakaro. Visi 
nariai būtinai atsilankykite ir atsives
kite naujų narių Reikės j baigti seni 
reikalai ir nauji aptarti.—’Valdyba.

Town of Lake, šiandie, panedėlio 
vakare, 7:30 v., bus didelis viešas su- 
sirinkimras J. J. Elias salėj, 4600 S. 
Wood ir 46th gat. Susirinkimą rengia 
Lietuvai Gelbėti Daugijos 1-mas Sky
rius. Kviečiame publiką kuoskaitlin- 
giausiai susirinkti. Įžanga visiems dy
kai. — Skyriaus Valdyba.

Roseland. — Liet. Scenos Mylėtojų 
Ratelio piešmetinis susirinkimas įvyks 
utaminke, gruod. 7 d., 7:30 v. v. 
Strumlio svet. — Visi nariai malonė
kit susirinkti. — Valdyba.

Pajieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIM AI

PAJIEŠKAU savo pažįstamų gyve
nančių Amerikoje: Povylo Zavetskio ir 
Stanislovo Kubiliaus. Malonės atsi
saukt ant šio antrašo:

KAZ. JUSEVIČE,
73 Forest Lake Čamp, Mich.

PAJIEŠKAU Antano Šopago, pir
miau gyveno Boston, Mass., o dabar 
Chicago. Malonės pats atsišaukti ar 
žinanti pranešti.

ANTHONY CESNOS,
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Onos Valiukaites, pir
miau gyveno Chicagoj, o dabar neži
nau kur. Kauno rėd., Kretingos ap
skričio, Milžinių dvaro. Meldžiu atsi
šaukti arba kas žinot pranešti, nes tu
riu svarbų reikalą iš Lietuvos.

ONA VASILAITfi MIKAITIENE, 
4601 So. Paulina St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU draugo Juozo Gendyi- 
lo, Kauno rėd., Panemunėlės vaisė., 
Vilių kaimo. Pirmiau gyveno Chica
goj. Meldžiu jo paties atsišaukti, ar 
jį žinanti pranešti.

JOHN JASAITIS,
833 W. 88rd PI., Chicago, III.

PAJIEŠKAU draugo Jono Gretčs, 
Panevėžio apskr., Vabalnikų parap., 
Daunorų kaimo; seniau gyveno Chi
cagoj, dabar nežinau kur. Malonės at
siliepti. Geisčia pasimatyti.

JOHN GREITA,
1023 S. Lincoln St. North Chicago, III.

PAJIEŠKAU Mačislovo Trilupaičio 
šilnikių kaimo. Girkalnio valsčš Ra
seinių aps.; apie 18 metų kaip Ameri
koje. Jo sesuo Lietuvoj gyvenanti 
nori apie jį dasižinoti, ar gyvas ar 
miręs. Meldžiu jo paties arba kas 
apie jį žinote, malonėsite pranešti ant 
paduoto antrašo.

JOHN PETRAUSKAS, 
2344 W. 22nd PI., Chicago, III.

PAJIEŠKAU brolio Jono Matjo- 
šiaus, 40 metų amžiaus. Pereitą se- 
redą, gruod. 1 d. išėjo į barbemę ap- 
siskusti ir nebegrįžo. Ženklą turi, de
šinės rankos nykščio neturi. Kas tokį 
žmogų kur yra matęs praneškite. Lau 
kia jo moteris ir 6 vaikučiai. Už 
pranešimą duosiu' $25 atlyginimo.

KAZ. MATJOŠIUS, 
1980 Canalport Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo vyro brolio 
Vilimo Bingelio, Vilniaus rėd., Mer
kinės par. Gyveno Newark, N. J. Ma 
lonės atsišaukti, nes laiškas yra nuo 
jo motinos iš Lietuvos.

ELZ. BINGELIENE,
3237 S. Lime St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Juozapo Žievičio, šila- 
ės parap., Grigulių kaimo ir Zamie- 

nė-Pilicienė, Kaltinėnų parap., Varsie- 
džių kaimo. Jie pirmiau gyveno Chi- 
cagoje — Town of Lake. Malonės jie 
patįs ar kas kitas pranešti, busiu dė
kinga.

S. ADOMAITIS,
3159 So. Halsted St. 

Chicago, III.

PAJIEŠKAU Liudviko ir Branislavo 
Saunorių. Pirmiaus gyveno Chicago, 
III. Turiu labai svarbų reikalą ir nau
dingą dėl jų pačių; meldžiu atsišauk
ti arba atvažiuoti.

MARIJONA DAPKIENE, 
900 Jenne St., Kenosha, Wis.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU švogerio Antano Dau

joto, Kauno rėd., Šiaulių apskr., Kur
šėnų miestelio. Malonės pats atsišauk
ti arba žinanti pranešti ant antrašo.

J. MIKUČAUSK1S, 
4600 S. Marshfield Avė., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ~

____ MOTERŲ
REIKIA MERGINOS dėl abelno na

mų darbo.
Atsišaukite.

BECKER, 
2417 W. Arthington St.

2-os lubos.

REIKIA DARBININKŲ"

________ VYRŲ________
REIKIA gero barbeno ant vi

sados. Unios mokestis, nuolat 
darbas.

4047 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI

NAMAI-žEMĖ_____
, (SALOONAS)

Ką padarė saliuninkas nuo 1710 S. 
Ruble St., Chicago? Atvažiavo į 
Hart, Michigan, pirko farmą už 
$8,000.00 su gražiais budinkais, sodu, 
gražiais gyvuliais, pašaru, grudų ir 
sako, kad jam geriau negu saliunas, 
nes turi savo pieną, sviestą, sūrį, 
kiaušinius, mėsą ir dar gauna į sa
vaitę $9.00 už Smetoną. Na, ar ne
išmintingai padarė? Pas mus yra 
dar keliolika gražių vietukių; gali 
pirkti arti miesto ant išmokėjimo, 
kur nėra sunku išmokėt per 5 ar dau
giau metų. Tik parašyk, o suteiksim 
daugiau žinių, arba tiesiog atvažiuok, 
pakol nėra sniego. Traukiniai išeina 
nuo 5th Avė. ir Harrison St. 11:30 
vakarais, arba pigiau laivu nuo Mi
chigan Avė. ir Water St., vakarais 
pusiau 8-tą, Utaminke, Ketverge ir 
Subatoj.

M. WALENČIUS, 
119 VVashington St., Hart, Michigan.

PARSIDUODA 3601 Lowe Avė. ply 
tų namas: krautuvė ir gyvenimui 
kambariai, cemento fundamentas, va
nos, gasas ir elektra; cementuotas 
skiepas. $1,500 įmokant, likusius leng
vomis išlygomis. Kaina $3,475.00.

J. McDONNEL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

PARSIDUODA 1 kliasos sa
liunas. Vienatinis saliunas ant 
to bloko. Lietuvių apgyventoj 
vietoj. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos.

M. Ugianski, 
724 W. 31st St.

DIDELIS BARGENAS
2 flatų plytų namas su 2 lotais; po 

4 kambarius į kiekvieną flatą, tik 4 
metai kaip senas. Kaina $5,500; $1,- 
500 įmokėt. Atsišaukite:

3009 W. 53rd St.

PARSIDUODA barzdnskutykla už 
prieinamą kainą, savininkas apleidžia 
miestą

Turi būt parduota į savaitę laiko. 
Atsišaukite:KARBAUSKT,

1811 S. Union Avė.
Tol.: Yards 6474.

~ STOČIAI—ŠĖROS
PARSIDUODA

Dešimts Šerų Co-operative So- 
ciety of America už $350 ir 10 
Šeru Elgin Motor už $80.00. 
Kreipkitės tuojaus:

L. J. Mather, 
6807 Union Avė.

Telefonas Engeiwood 187

MOKYKLOS
■559

PARSIDUODA bučeme ir groseme 
labai geroj vietoj, visokių tautų ap
gyventoj. Priežastis pardavimo— sa
vininkas apleidžia miestą.

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

ĮMA5TER"5Y5TEM

PARSIDUODA saliunas labai gero, 
vietoj biznis nuo seniai įdirbtas, neto
li dirbtuvių — žodžiu, pirmos klesos 
saliunas. Pardavimo priežastis pa
tirsite ant vietos.

Atsišaukite:
2138 S. Halsted St.

PARSIDUODA lietuviš
kas saliunas po num.

5301 S. Halsted St.

PARSIDUODA bučemė ir groseme. 
I^abai geroj vietoj visokių tautų ap
gyventoj. Ant kampo

2500 W. 39 St.

PARSIDUODA saliunas, tirš
tai lietuvių apgyventoj vietoj. 
Aplink keturi blokai nėra kito 
saliuno.

3400 So. Union Avė.

GROSERNĖ IR BUčERNe 
pardavimui ir priežasties išvažiavi
mui iš Chicagos. Daug pelno neša.

4602 So. Rockvvell St.

PARSIDUODA mažai vartoti pianai 
ir Ice Baksis pigiai. Savininkai iš
važiuoja antį farmos. Kam reikalingi 
nepraleiskit progos. Atsišaukite.

3247 So. Morgan St., ant 2 lubų

RAKANDAI
Už STORAGE LĖŠAS

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

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

Taipgi turime 35 Victrolas šios die
nos, groja visokių išdirbimų rekordus. 
Vertės tokios kaip $175 su didele šė
pa. Victrola už $35.00, priskiriant re
kordus ir deimanto špilką. Gvarantuo- 
ta 10-čiai metų. Liberty Bonds pri
imama. Tai yra stebuklingas barge- 
nas. Pristatymas dykai.

SOUTH WEST STORAGE 
2102 W. 35th St., arti Archer Avė.

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

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

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

2810 W. Harrison St.
RAKANDŲ BARGENAS

Priversti parduoti trumpu laiku grą- 
žiausius rakandus už apskaitliuotą pa- 
siųlymą. Vėliausios mados seklyčios, 
valgomo ir miegkambario setus; kau
rus; davenportą ir tt. Taipgi, gro- 
;iklį pianą ir didelę dubeltava spring- 
;ą phonographą grojantį visokius re
kordus. Parduosime atskirai. Nepra
leiskite šito Bargeno.

1926 So. Kedzie Avė.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu jus 
trumpu laiku išmoksite viso amato.

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL, 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St., ant 4-tą lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jnngt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininki.

IŠMOK BARBERIAVIMO.
Tapk neprigulmingu ant visados. 

Apmokamos vietos nuo $50 iki $60 į 
savaitę laukia tave, po pasimokinimui 
kelių savaičių. Lankyk musų moky
klą laikydamas savo paprastą darbą 
kol išmoksi, šimtai šapų laukia darbi
ninkų. Ateik ,arba rašyk tuojaus. At
dara vakarais. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St

Angliškai Mokiname
svetimšalius, kalbamuoju budu.

Atsišaukite arba adresuokite
LEWIS & CLARK UNIVERSITY, 

537 So. Dearbom St, 
Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲMOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

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

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST, CHICAGO.

RUBSIUVYST® ’
Mes mokiname perdėm kirpimo, 
kišenių siuvimo, prosinimo, .siuvi
mo ir tt. dienomis ir vakarais, grei
tai ir pigiai. Praktiškas patyrimas 
mokinanties.
Nat. School of Garmant Deeigning 

į Room 828, 74 W. Washlngton St.

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.: 7:30 iki 9:30 
1747 S. Halsted St. arti 18 gat.


