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Naujos Lenku
klastos

Lenkai nesikrausto iš Vilniaus
savo
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$222.340,425.57.

sake,

likimą.

Lenkija nori pirkties bovelnosALDEMOKRATAS.

Auką surinkti Lietuvos 
kovotojams virš $400.

šau
ki ti 
ne

salos 
žuvo

debatuo- 
galės ir

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 20, 1920

neturtingi 
šimtinė-

siųsti armiją 
vių pagelbon 
atmesta.
kad A

atviram
Imančios

žemės 
žuvo

Argentinos pareiškimas.
BUENOS AIBES, gruo

savo kariuomenės ir 
m u i, j’og Vilniuje bus

to.
ne

užimta 
reikalais;

interna- 
kuriuose 
ateičiai.

Norfolk, Nebr. — Visoj val
stijoj samdytojai arba atstato 
savo darbininkus nuo darbo ar 
mažina jiems algas.

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 20, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Talkininkų ambasado
riai apleidžia Graikiją.

•Ji turėsianti žūti, jei ji ir 
liau taip elgsis. Armėnija 

gaus kariuomenės.

; True translation filed nith the post- 
master at Chicago, III., Dec. 20, 1920

klausi-
keikiu nors kon-

koncerte, 
aukos 

pritarimu),

valdžia reikalauja mažiausia 
£40,000,000 vedimui karo 

rytuose.

pasiūlymas pa- 
iš 40,000 karci- 
Armenijai tapo 

Komitetas
miia turi

ir šiame 
renkamos

publikos

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 20, 1920 
a s

praneša- 
bolševikų 
Persi j on 
miestui

ap-

gcrai, o 
paprastieji 
ir tiems 
ir vis dar 
Veikiausia

LONDONAS, gruod. 19. 
Iš Konstantinopolio 
ma, kad Rusijos 
kareiviai vėl veržiasi 
ir grasina svarbiam
Tabriz. Visi svetimšaliai 
leido Tabriz. Amerikiečiu pa
bėgėlių stovykla tapo įkurta 
Hamadane.

bendru susitarimu 
išrinktas j 
viršinin- 

Darbininkus I 
prezidentas .

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 20, 1920 

required by the act of Oct. 6, 1917

Anglija prašo pinigų 
naujiems karams.

pakartoti 
Tuo tarpu 
priruošia- 

inscenavus 
Seimą,

master at Chicago, III., Dec. 20, 1920 
as reųuired by the act of Oct. (», 1917

Persergsti Tautų Lygą.

lordo Cecil 
pasmerkė 

elgimąsi

Japonai sumušti.
TOKIO, gruod. 18. — Pa- Į 

sak žinios, Korzan i 
liai prie Korėjos ir Manzuri- j

nenaudoja cenzu-

laiky- 
nors 

Lietuvos 
dvigu- 
reika-

PARYŽIUS, gruodžio 18 d. 
Francijos iiznibežinių rei

dų ministerija paskelbė, 
ambasadorius 

iš Albe-

rajo- 
pers- 

Lydą. 
pa-

pajiegą. 
paantrintų 
jog Želi-

pasiekė 
apie Levantine 
štikrųjų, jeigu

Chicago, III., Panedėlis, Gruodis (December) 20 d., 1920

I puikus Bendro Lietuvos
• mo Komiteto, surengtas 
ccrtas “Geležinio Vilko’’

Konstantinopolį 
bus, atiduoti jį 

Liai-
Didesnė dalis

Vrangelio laivų
kriptuoti,. bei ištikrųjų 
riantįs raudonąja! armijai ir 
daugelis jų oficierių prisidėjo 
prie suokalbio nuversti talki
ninkų valdžią Konstantinopo-

Broliai Amerikiečiai, 
kimės tiktai vienybės 
viename darbe prie 

į apginimo. Aukokime 
. bai Lietuvos gynimo
lams, kaip jau esame aukoję, 
ir siųskime aukas Lietuvos 
Valstybei.

š. m. jos 
kainavo $257,- 

bet Vokietija už- 
$34,724,058.78, pa-

I .ONDONAS, gruodžio 
džia nutarė įsakyti 

ambasadoriui Atlie- 
neturėti jok.'ų oficialių 
su Konstantinu, sako

VARŠAVA, gruodžio 19 d. 
— Seimas priėmė rezoliuci
jas, Įsakančias valdžiai ne
tolimoj ateityj pradėti tary
bas apie sutartis su kitomis

laikraštis 
darbininkas

aityti. Num. ’

glijos 
nuošė 
ryšių 
paske Ibimas.

Oficialiuose rateliuose kal
bama, kad Anglija nori bend- 

. rai veikti su Francija ir Ita
lija ir kad pasitarimai apie pa

t h u a n i a n Daily in America

kareivių ant 
buvo kons- 

pr.'ta- 
a rmijai

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 20, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Apvogė Amerikos 
Legaciją.

tise ktas Joh nL.>Lewis.

ir nors (l‘Annunzio, 
Vienuos.

CHICAGO. — Vakar di-! 
džiuliame ir puošniame/

kad Francijos
Gra kijoje išvažiuos
nų nedėlioj ir kad 
galbūt išvažiuos ir 
ambasadorius.

naujienos
f 139 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Telephonc Canal 1506 NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., undcr the Act of March 3, 1879.

True translation filed with the post-master at Chicago, III., Dec. 20, 1920 True translation filed with the post
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Rengiasi prie naujo užpuolimo 
ant Lietuvos

GENEVA, gruodžio 18. — 
Salėj dar skambėjo atgarsiai 
Afrikos atstovo 
kalbos, kurioj jis
tautų lygos tarybos 
mandatu dalyke ir 
jos atstovo Balfour 
pareiškimui. kad 
mandatą šaljs turi 
kį nors atlyginimą 
rupesni ir išlaidas, I

“GELEŽINIO VILKO” 
KONCERTAS.

į. NAUJIENOS į
j 1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois
i Telbphokr Canal 1906

Šimtai žmonių žuvo 
žemės drebėjimuose.
BYMAS, gruodžio 19.

Naujas žemės drebėjimas pri
baigę naikinti Albanijos mie
stelį Tepeleni. Dar 22 žmo
nės žuvo. Kitose vietose irgi 
buvo jaučiamas drebėjimas.

Žemes drebėjime ant 
Suseno,, netoli Avlonos, 
23 žmonės.

(Apie savaitę atgal 
drebėjime Albanijoje 
apie 200 žmonių).

150 žmonių žuvo.
BUENOS AIRES?—

gentinoj, gruodžio 19 d. — 
150 žmonių liko užmušta ir 
daug sužeista žemės drebėji
me, kuris sunaikino keletą kai 
mų Mendoza klonyj

LONIX)NAS., gr. 17. — Ka- 
I ro ministeris Winston S. Chur- 
chill ‘reikalauja beveik £40,- 
000,000 (normaliai $200,000,- 
000), padengimui priedinių ar
mijos išlaidų rytuose. Tas rei
kalavimas jau sujudino Ang- 

Ąr_ lijos viešąją nuomonę ir tik
rai sukels smarkius ginčus at
stovų bute. Tokiuose 
se Anglijos liaudis 
daug naujo patirti.

Labai mažai žinių 
laikraščius 
avanturas. 
Anglijos 
ministerija
ros, ji turi puikius budus už
gniaužimui sau negeistinų ži
nių.

Jau ir dabar Churchill savo

Gyn - 
koa- 
n au

dei. Programą koncertui pa
rūpino p. A. Pocius ir nors 
koncertas nebuvo margas 
skaičiumi dalyvaujančių, bet i 
už tai brandus turiniu. Skam
bino pianu p. Antanas S. Po
cius, griežę ant smuiko p-lė 
Ilelen Fraze r, labai gražiai 
dainavo Onytė Pocienė ir 
Dwigbt Ėdrus Cook Protar
py i kalbėjo adv. K. Giigis, 
primindamas re kalą pagelbė
ti Lietuvai gintis nuo užpuoli-

už 
tautų lyga 

šįvakar užsidarė po šešių sa
vaičių pirmo susirinkimo. Su
sirinkimą uždaryta 6 vai. po 
pietų.

Uždarumoj kalboj lygos 
prezidentas Hymans tarp kit
ko pasakė: “Mes išbandėme 

mums 
darbas paro- 

susilaikyme 
priedų šiuo 
santarvės.’’ 
buvo kjtęs 

mandatus.
Cecil pasakė jerenra-

Tautų lygos susirinkimas užsidarė kivirčiais
nudavi- didelį eksperimentą ir 
sureng-

Naujos lenkų klastos 
Vilniuje.

želigovskis nepasiduoda 
Tautų Sąjungos sprendimui ir 
nenor iš Vilniaus išsikrausty
ti. Vieton Želigovskio lenkai 
surado kitą banditą Bocickį. 
Nauji lenkų kariuomenės bū
riai ir karo medžiaga nuolat 
gabenama Vilniun. Atvyko ir 
Ralachovičiaus likučiai.. Po 
priedanga naujos kariuome
nės lenkai nor sušaukti Vil
niuje Seimą, kursai buk turė
siąs nutarti Vilniaus likimą. 
Grąsina naujais antpuoliais, 
plėšia gyventojus neutralėj 
zonoj.

“Šiandie prasidėjo 
teismas Tamošuno (?).

Iš to matyt, jog Vilniuje 
tarp lenkų jau pasidarė 
peracija. Jiems negana 
govskio, prisieina 
ti naujas banditas 
kursai turės sukilti

Pasitikėkime, jog 
kariuomenė 
liai, Geležinis Vilkas 
savanoriu būriai i v 
tik atsispirti, bet ir 
sutriuškinti šių plėšikų 
jas, kurie yra susisukę

des- 
Želi- 

pasirinkti 
Rocickis, 
ir prieš 

Želigovskį 
Lietuvos

Lietuvos 
ir 

mokės 
galutinai 

gau-

nuo pridėjimo 
laiku prie lygos

Kiek prieš tai 
susikirtimas apie 
Lordas
dą prieš tautų lygos tarybą už 
jos atsisakymą paduoti susi
rinkimui slaptus mandatu ra
štus, kaip tas yra parėdyta 
Versalles sutarties ir taipjau 
už atėmimą iš susirinkimo 
imlios ant mandatu, nuta-

Publikos, delei niekurių su-1 
ridėjusių aplinkybių palygi
nus su didumu teatro ir tai j as reųuired by the act of Oct. 6. 1917 
ko buvo tikėtųsi, buvo neper- 
daugiausia. Musų 
nalų ir biznierių, kurie 
darni daugiau ištekliaus, 
dos, daugiausia už kitus 
valetų paremti Lietuvą 

! dabartinėje kritiškoje 
I valandoje, šiame koncerte 
lyvavo tik vienas-kitas.

33 žmonės žuvo ant 
laivo.

p r|o lesio
tu rė-

ro-
pri- !
jos !
va- 119.

Vrangelistai norėję už- 
: griebti Konstantinopoli.

atsi- 
plė- 
jau 

musų 
daug, 
įsaky-

(Nuo Lietuvos Informacijų Biuro)
VVASHINGTONAS. - Gruo

džio 15 dieną iš Kauno nuo B. 
Balučio Lietuvos Atstovybė 
gavo šitokį kablegrainą: 

“Lenkų būriai kasdien 
lanko į neutralę zoną ir 
šia gyventojus. Buvo 
daug susirėmimų su 
žvalgyba. Jų buvo tiek 
kad nebeprisieina jų
inai nurodynėti. Tuos antpuo
lius daro kaip Želgovskio taip 
ir reguliari Lenkų kariuome
nė. Patikrintomis žiniomis iš 
Vilniaus Želigovski priešinasi 
Tautų Sąjungai ir jos Kont
rolės Komisijai; gana įžymi 
naujų karo pajiegų koncent
racija matoma Vilniaus 
ne. Karo medžiaga be 
lojimo gabenama pro 
Balachovičiaus likučiai

Amerikos legaciją ir pavogė
$80,000. Skrynios ir seifai
tapo atidaryti ir svarbus do
kumentai paimti. Tafipjau
Amerikos draugų raštinėj,
kurie šelpia nukentėjusius 
nuo karo, pavogta $3,400.

Lenkija nori karinės 
sutarties su Francija.

PARYŽIUS, gruod. 18.
Francuzų laivas Bar-Le-Duc 

užvažiavo gr. 14 dieną ant 
seklumos netoli Graikijos ir ■ 
vėliaus paskendo. Manoma, 
kad 20 žmonių iš Įgulos 
yra žuvę.

13 žmonių žuvo.
AUGUSTA, Ky., gruod.

13 žmonių prigėrė Ohio 
upėje, kada valtis Margaret 
prakiuro ir už 5 minučių pa
skendo.

miau nežinotų dalykų.
Pirma, jis sako, kati Angli- • 

ja sulaužė smarkumą Mesopo
tamijos sukilimo, bet vistiek ji 

j turi užlaikyti 26,000 kareivių 
! dangau, negu pirmiau many
ta.

Antra, buvimas Anglijos spė
kų šiaurrytinėje Persijoje vi
sus nustebino. Anglijos žmo- 

; nes nežino, kad imperija turi 
tenai kareivių.

Trečia spėkos šiaurvak. Per
sijoj, ginančios Tegeraną nuo 
.bolševikų, tapo padidintos ir 
padarytos pusiau pastoviomis.

Ketvirta, ir svarbiausia, šis 
priedinis apskaitliavimas gal- 

t būt nebus paskutinis. Cliurchill 
paskelbė, kad jis negali apim
ti nepermatomus dalykus, ku
rie gali atsitikti tose neramu
mo apimtose apygardose.

i Times siūlo, kad atstovų bu

[Iš Fėderuotosios Progos]
\V ASU INGTON, gruodžio 

Diplomatiniai rateliai 
zo žinių, kad skubus išva-

Jų ’ žiavimas Vrangel.'o armijos ir 
ai- Vrangelio laivyno iš Konstan- 

kad . tinopolio Į Bizcrlą, Tunise, 
i nuo FTan

iai vyno 
suradi- 

kareiviai 
užgriebti 

ir, jei galima 
sovietu Kusi- v

bes, tad kur jie buvo, kad . tinopolio Į Bizcrtą, 
jie nedalyvavo šiame vakare? kuris yra i pietus 

kad turinčios 'mandatu į Gal jiems nerupi rėmimas ' cijos ir po Francijos 
i Lietuvos? Gal jie pilnai pa- į kontrole, įvyko delei 
1 tenkinti savo asmenine gerove mo, kad Vrangelio 

jei ' ir jiems Lietuvos likimas ne- ir jurininkai rengėsi 
jį;apeina: bile jiems 

lygą į baisą nepasise-1 Li<*tuvą te remia 
turi • darbininkai, kurie 
su-! biznieriams sukrovė 

i krauna turtus.
taip ir yra, nes- ir tarp auko
tojų iš šimtų biznierių užtin
kame tik vieną-kitą, ir tai 
aukojusius tik dolerines, kuo
met paprastieji ir 
darbininkai 
mis.

štai kad 
kada buvo
(pačios

vienas žmogus paaukavo visą 
šimtinę, bet tai buvo papras
tas darbininkas. Viso aukų 
koncerte Lietuvos gynimui 
surinkta $401.57.

$150 Lietuvai ginti.
Vakar 

stačio

riant, 
šalįs raportuos tik tarybai.

“Tautų lyga įžengia Į kriti
šką laipsnį,” sakė Cecil. 
taryba nebus atsargesnė, 
įstums 1__
kimą. Pilnas viešumas 
viešpatauti atehiančiuose 
sirinkimuose.

“Ikišiol lyga buvo 
grynai viduriniais 
būtinai reikia imtis 
cionalinių dalykų, 
guli pavojus lygos 
Taryba nebegali laikytis savo 
metodų senosios slaptosios 
diplomatijos.’’

Jį parėmę Kanados ir Šve
dijos delegatai.

Arthur Balfour, atstovau- 
jantįs taryboje Angliją atsa
kė už tarybą ir Angliją. Jis 
atvirai pasakė susirinkimui, 
kad taryba yra vyriausiu au
toritetu mandatų klausime ir 
kad Anglija atsisakys klausy
ti susirinkimo.

Armėnijos mandato komi
tetas rekomeniavo ramiu bu
du išrišti Ariiįenijos 
mą ir vengti

Janitoriv streiko 
nebus.

CHICAGO. — Grūmojusio 
kilti naujos metuos didelio ! 
janitorių streiko nebus. Po ’ 
ilgų derybų unija sutiko al
gos klausymą atiduoti arbi— 
t racijai ir 
arbitratorium tapo 
dabartinis policijos 
kas Fitzmorris. 
gins unijos 
Queese, o samdytojus 
coli. 
Imt dar šiandie.

reųuired by the net of Oct. 6, 19B

Blokados laivynas 
prisidėjo prie 
d’Annunzio.

suteikta daugiau žinių. Darbie- 
čių organas Daily Herald suju- 

True translation filed with the post- ngę Įaj su aJ)eIna (o laikraščio 
master at Chicago, III., Dec. 20, 1920 , " .. ' . , .. ...
is reųuired by the act of Oct. 6. 1917 kampanija uz ekonomiją, tę

simas tokių išlaidų, sako jis, 
l reiškia didesnius mokesčius, 
kuriais ir taip Anglijos žmonės 
yra aj>krauti nepanešama naš
ta. “Biznis jau ir taip nupuo
lęs,” sako* laikraštis. “Artinasi 
svarbus bankrutijimai ir vi
suotina ekonominė padėtis 
reikalauja visai ko kito, o ne

Vokietija skolinga Amerikai 
$222,000,000.

WASHINGTON, gruodžio į 
18. — Karo departamentas 
sako, kad Vokietija yra labai 
atsilikusi su mokėjimu už už
laikymą Amerikos okupacijos 
armijos prie Reino upės.

Iki birželio 30 d. 
užlaikymas 
063,084.75, 
mokėjo tik 
silikdama 
Valstijoms

LONDONAS, gruod. 19.
Vis* laivai Italijos eskadros, 
pasiųstos blokuoti Fiume. 
kad privertus d’Annunzio iš
siduoti Italijos valdžiai, pakė
lė maištą ir prisidėjo prie 

sako žinia iš

bu vo laikomas Kei- 
Kliubo (Brighton 

Park) susirinkimas, kuriame 
buvo prisiminta apie dabarti
nę Lietuvos 
mūsiškiai komunistai, kurie 
dabar patapo savanoriais Žu- 
likovskių agentais, visaip ban
dė neprileisti, kad Kliubas au
kotų Lietuvai, susirinkimas 

t nutarė paaukoti iš iždo $100 
Turki-į Lietuvos gynimui ir taipjau 
jiems .pirkti už $200 Lietuvos lais

ves bonų. Susirinkusieji na- 
sudėjo 

dar $48.20 vijimui lauk iš 
Lietuvos lenkiškų banditų.

Lenkai rengia naujas klas
tas. Pagclbėkite jas atmuš
ti. Lietuvos gyventojai auko- 

gyvastis ir kraują, 
amerikiečiai, auko-

nu- 
pirkus tiems kovotojams gin
klų atmušti užpuolikus.

— Darbietis.

jos nacionalistai, tik 
trūksta organizacijos, 
po nutarta apginkluoti Arine- ’ riai be to ant vietos

Europos šalimis, ypač apie ka' niją, kad ji pati galėtų gintis.
rinę sutartį su Francija, ap
gynimui
Valdžia
tiems pasiūlymams.

Iš visų gautų ir 
pranešimų matyti, 
govskis ruošiasi su nauju ant
puoliu tarp gruodžio 15 ir 20 
dienų. Želigovskio štabo virši
ninkas Bocicki nor 
sukilimo klastą, 
daromas aktyvis 
mas darbas, kad
(surejigus) Vilniuje 
kursai buk turėsiąs «apspręsti 
Vilniaus teritorijos 
Pasidaugino persekiojimai ir 
Lietuvių areštai, kad paleng
vinus tykų minėto pliano pra-. 
vedimą. Tat viskas sukėlė 
daug neramumo visoj Lietu- 
VOi J'Ul praėjo dvi savam ( iruo iranBiauvn mm wion nu, punv-' pitsuvmitim 
ka P tapo mūšiai sustabdyti.' ~ 1$ t
bet nėra jokių ženklų, kad j 

irskis kraustytus!. Prie- Į 
visi Įsitikinę, kad mu- 

stabdymas yra Želigovs- 
knautlotas padidinimui

Le nk i jos interesų,
pilnai pritarianti 18. — Argentina niekad ne- 

j sugrįš į tautų lygą, jeigu ji 
nebus iš pamato permainyta, ja savo 

savaitiiTrue translation filed w1th the post-1 pasiremiant naujojo pasauho tad mes, 
teisingumo kime nors dolerius, kadi ir 

principais, pasakė artimas 
prezidento Irigoyen patarėjas.

Prezidentas atsisakė kalbė- 
sukile- lis, bet jo patarėjas pasakė:

! “Argentina visuomet matė
(jos rubežiaus nesenai užpuolė tautų lygos trukumus, bet ti

ni ir apsupę japonų pulką ir 18 kėjo, kad galima juos patai- 
j a ponų kareivių užmušta ir syti, jei visi prisidės be egoiz- 

35 sužeista. ( mo. Mes įstojome į lygą ma-
ją1 --------------------------- ----- .nydami, kad ji negali mora-

INDIANAPOLIS, gruod. liai nepaisyti viso to, kas gali
— Kaip parodo neoficiali-' pagerinti pasaulį. Jungt. Val- 

nės skaitlinės, angliakasių uni stijų neprisidėjimas padiidinlo. __________________________
jos prezidentu vėl tapo išrin-jmusų baimę, kad lygos truk- SKAITYKIT IR PLATINKIT

..L.CL^„L. urnai yra nepataisomi. "NAUJIENOS"

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

Vyriausias laivas buvęs Ža
roje, kada įgula atsimetė nuo 
Italijos valdžios ir prisidėjo [ /> 
prie Fiume diktatoriaus. Lai-Į 
vyno komanduoto jas adm. Į 
Millo ir kiti augštieji oficie-Į 
riai tapo areštuoti.
True translation filed with the post- Į 
master at Chicago, III., Dec. 20, 1920 Į 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 Į

Bolševikai eina ant 
Tabrizo.

WASHINGTON, gruodžio 
19. — Lenkijos atstovas prin
cas Lubom irski paskelbė, kad 
Lenkija bando nusipirkti tarp 
300,000 ir 400,000 pundų 
Amerikos bovelnos.

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuvę

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas, jo sky
riai, o taipgi Lietuvos paštas pradėjo geriaus 

n todėl pinigų pristatymas Lietuvoje paveikti, o todėl ■ ___ __ v___________
sidarė šiek tiek greitesnis. Dažnai pinigai esti 
išmokami po šešių ar septynių savaičių po to, 
kaip jie išsiunčiami iš Chicagos. Tas įvyko dau
giausia pastangomis Naujienų Pinigų-Siuntimo 
Skyriaus, kurs, niekad nesiliauja raginęs Lietu
vos įstaigas veikti greičiaus, idant greitesnę pa- 
gelbą suteikus suvargusiems Lietuvos žmonėms.

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St, Chicago, III.
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drovi. 1789 Sn. Halstad St., tfiicago, 
111. — Du Telefonai: Canal 1506 ir 
Canal 676.

U tai sakomoji Kaina: 
Chicagoje — paltui

Metami, ..........   -
Pusei metų ____ ___—
Trims mėnmiams —_____
Dviem mėnesi»mi --------- -
vienam mėnesiui------------

Chicagoje — per nelietojua:
Viena kooija____ —.........  03
Savaitei__________.... , , i. ■ II
Mėnesiui —.......  . ..... ........... 75

Suvienytose V aisti Jone no 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 t.............. —-------------— $8.00
Pusei metų ......-......  — 4.50
Trims mėnesiams .—u.----------- 2.25

Pinigus reikia siųst palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu

. 18.00 
_ 4.50

2.25
1.75 
1.00

dau^u proto, negu politi

kieriai. /
Jeigu ne biznierių reika

lavimai, tai Anglijos valdžia 
apskritai nebūtų pradėjusi 
.derybų su Rusija.

Biznio reikalai privers ir 
kitas šalis permainyt savo 
politiką linkui Rusijos. Jie 

■ nepaliks be įtakos ir į pačios 
Rusijos politiką.

Rusų bolševikai ilgą laiką 
manė, kad juos išgelbės iš 
visų bėdų kitų šalių komu
nistai, padarydami tose ša
lyse revoliucijas. Dabar tė
čiais, kada šita viltis ėmė 
pas juos galutinai nykti, tai 
jie daug daugiaus svarbos 
deda ant sutarčių su Van- 

i derlipu ir kitokiais užsienio 
' biznieriais, negu ant komu

nistinės agitacijos.

| Apžvalga
KHaEaEaBRKBHHaMaaBacsssa^a

SKELBIA KOTĄ “DARBO 
FEDERACIJAI“.

Lietuvos profesinių sąjungų 
organas “Darbininkų žodis“ 
4-am numeryje (lapkričio 28 d.) 
rašo:

Irue translation filed with the post- 
master ąt Chicago, 111., Dec. 20, 1920 

itjųurred by Che act of Oct. 6, 191

Nepriėmė į 
tumų lygą.

Tautų Lygos kongresas 
Genevoje atsisakė priimti 
Lietuvą į tą organizaciją. Ji
sai nepriėmė Estonijos, Lat
vijos ir Gruzijos.

Tautų Lygos kongrese pa
ėmė viršų ta nuomonė, kad 
minėtosios tautos, kaipo bu
vusios dalys rusų imperijos, 
negali būt galutinai atskir
tos nuo Rusijos be pastaro
sios pritarimo. Dabartinė-gi 
sovietų Rusija, pagal tą nuo
monę, nėra tikroji Rusija.

Atkakliausiai šitokios nuo 
monės laikosi Francija. Ją 
remia ir Jungtinės Valstijos. 
O kadangi taip, tai jai pri
tarė ir didžiuma kitų valsty
bių.

Lietuvai tečiaus nėra ko 
delei to labai nusiminti. Tau
tų Lygon nepriklauso ir pa
čios Jungtinės Valstijos, o 
taip pat Rusija ir Vokietija. 
Be jų Tautų Lyga negali 
skaitytis viso pasaulio są
junga.

Kada pasaulis susitvar
kys, ir bus įsteigtas tikras 
visų tautų susivienijimas, 
tai ir Lietuva ras jame vie
tos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 20, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Biznis ir 
politika

“Reik visą darbininkų ju
dėjimą išvalyti nuo išdavikiš
kų gaivalų. Reik pakelti ne
gailestingą kovą prieš darbi
ninkų judošius — krikščionis 
demokratus ir jų dukrelę 
‘Darbo Federaciją’. Reik iš
aiškinti kiekvienam darbinin
kui, kad krikšČ.-demokratai 
tai pikčiausi jo priešai, apgau
dinėjant! darbininką prie kiek
vieno žinksnio. Ir kad tas 
veikimas prasiplatintų, reika
linga pradėti kuoplačiausiai 
darbą kulturos-švietimo srity. 
Tam tikslui sunaudokime visą 
tikrai proletarinę inteligentiją. 
Reik išpančioti darbininką iš 
visų tikybinių prietarų. Reik 
jį išliuosuoti iš dvasinės ver
gijos, į kurią nuskandino kuni
gai, buožėms ir dvarponiams 
parsidavę“. .x

Tam pačiam “Darbininkų žo
džio“ straipsnyje nurodoma, kad 
profesinės sąjungos Lietuvoje 
dar nėra kaip reikiant susiorga
nizavusios. Priežastis to esanti 
represijos iš valdžios pusės. “D. 
Ž-je“ skaitome:

“Reik garsiai pasakyti tie
są: profesinių sąjungų dauge
lyje vietij kaip ir nėra. Jeigu 
vienoje vietoje užsilaikė sek
retorius, kitoje dar visa val
dyba, tai tas nereiškia, kad 
gyvuoja ten profesinė sąjun
ga. Ne valdybos reikalingos, 
neturinčias ant ko pasiremti, 
bet galingas susivenijimas pro 
fesiniai suorganizuotų darbi
ninkų, apimančių visą Lietuvą 
ir tikrai vadovaujantis darbi
ninkų klasės judėjimu.

“O pas mus to nėra, žino
ma, ne be priežasčių. Įstatų 
neregistravimas, areštai profe 
sinių sąj. darbuotojų, draudi
mas susirinkimų ib kitos re
presijos, apie kurias tiek daug 
buvo jau kalbėta ir rašyta — 
visa tai neapsakomai trukdė 
profesinių sąjungų judėjimui. 
Bet dabar, kuomet visa eilė iš
orinių aplinkybių, tormozuo 
jančių musų judėjimą, paša
linta : legalizuotos visos Lietu
vos profesinių sąjungų Centr. 
Biuras; iškovojome darbinin
kų spaudos teisę. Musų laik
raštis ‘Darbininkų žodis’ išei
na reguliariai; dabar didžiu
ma darbo prigulės nuo musų 
pačių“..

Taigi, pasirodo, profesinės są
jungos Lietuvoje da yra silp-

klojimai sumažėjo, kada prof. 
sąj. Centralinis Biuras tapo įre
gistruotas, ir kada pradėjo re
guliariai eiti prof. sąj. organas, 
—tai yra vilties, kad profesinės 
sąjungos atsigriebs.

. Ką mums parodo šitie faktai ? 
Jie parodo, kad darbininkų judė
jimui yra labai svarbu, kad dar
bininkai turėtų teisę ir laisvę, ki
taip sakant, kad šalis butų kuo- 
labiausiai demokratinga.

•O komunistai ką šneka? Jie 
sako, kad demokratija yra “bur
žujų išmislas”, kad darbinin
kams jos visai nereikia. Mato
te, koki jie neišmanėliai! O bet
gi jie giriasi, kad jie einą “tei
singu keliu“.

“‘Darbininkų žodžio’ redakci
ja jau supranta tą tiesą, kad de
mokratija (žmonių teisės ir lais
vė) yra svarbus ir labai naudin
gas darbininkams dalykas. Jei
gu ji mokės šituo supratimu 
nuosakiai vadovauties, tai ji žy
miai pasitarnaus Lietuvos darbi
ninkų judėjimui.

Bet demokratijos neužtenka, 
kad subudavojus stiprų darbinin
kų judėjimą; reikia dar mokėti 
įstatyti jį į klasinės kovos vėžes. 
Šituo žvilgsniu “Darbininkų žo
džio“ pozicija dar nelabai aiški. 
Išrodo, kad jisai ketina statyt 
pirmon vieton ne ekonominius 
darbininkų reikalus, o religinius 
ir moralinius. Jisai šaukia ko
vot su “išdavikiškais gaivalais“ 
ir su “tikybiniais prietarais“. 
Tai yra gerai, bet reikia neuž
miršti, kad darbininkas, kuris 
šiandie dėl savo heapsišvietimo 
yra “išdavikas“ savo klesai arba 
tiki į prietarus, ryto gali būt iš
tikimiausias savo klesos draugas 
ir kovotojas. Tokiu jį gali grei
čiausiai padaryti patyrimas, kurį 
jisai įgyja kovoje už savo eko
nominius reikalus. Nereikia to
dėl žiūrėt į jį, kaipo klasinį prie
šą, o reikia jam padėti kovot ir 
apsišviest.

Pasaulio Darbininkų
Judėjimas
AUSTRALIJA.

Didina kariuomenę.
[iš Federuotosios Presos]

Mclbourne. — Oficialiniai 
tapo paskelbta, kad valdžia 
tariasi padidinti armiją, kuri 
turėtų susidėti nemažiau kai]) 
iš 130 tūkstančių vyrų — tai
kos metu. Tai Australijos mi- 
lituristų pienas. Jų išparody- 
mais, tokia armija yra reika
linga — “tvarkos ir ramumo“ 
išlaikymui. Bet jeigu mažiu
ke Australija reikalinga tokios 
armijos, tai kiek tuomet jos 
turėtų laikyti tokios Jungti
nes Valstijos? Vietos organi
zuotųjų darbininkų 
Kaviniu, Jungtinėms
joms reikėtų turėti nemažiau 
kaip tris inilionus vyrų.

Jeigu Australijos reakcinin
kams pavyktų atsiekti savo 
tikslų, tai darbininkų klesai 
butų užkrauta nepakeliama 
mokesčių našta. Abejojama 
tečiaus ar jie savo užmačias 
galės pravesti. Australijos dar
bininkai jau gerokai susiorga
nizavę, boto, jie turi pakanka
mai patyrimo, kurio jie, įsigi
jo didžiojo karo metu. Todėl 
labai galimas daiktas, 
sugebės 
saviems 
Sinti.

apskait-
Valsti-

rasti tinkamų 
reakcini nkanis

kad jie 
įmonių 
nimial-

JUNGTINĖS' VALSTIJOS.
Veda kovą su samdytojais.

[Ii Federuotosio* Presoa]
New York. — Organizuotie

ji New Yorko siuvėjai nei kiek 
nenusigąstą samdytojų pasi
statymo prieš jų liniją. Dideli 
būriai siuvėjų jau vaikšto pa
lei tas dirbtuves, kurių savi
ninkai paskelbė lokautą. Uni
jos darbuotojai sako, kad ly
giai taip bus padaryta ir ąu 
visomis kitomis dirbtuvėmis, 
kurių savininkai bandys pas
kelbti lokautą.'

dol.Pasiuntė už 150,000 
reikmenų.

[Ji Ftodaruetaeios PrtaosĮ
Ne\v York. — Šiomis dieno

mis Jungtines Valstijas aplei
do laivas, vežąs už pusantro 
šimto tūkstančių dolerių dra
bužių ir įvairių medikamentų 
Rusuosna. Visa tai bus su
naudota Baltgudijoj. Laivas 
pasieksiąs “tūlą Europos prie
plauką“ už kokių trijų savai
čių.

što be darbo.

Skaitytoju Balsai
[Ui tšreikitas ilame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

KOMEDIJ ANTAI.

demagogai, kur buvoTe
užsimanę nutempti Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
giją į komunistų sektą, ma
tyt, savąją komediją jau bai
gia. Š'emet į jų “Literatūros 
Draugijos“ viršininkų vietas 
“nerunija“ nei vienas senosios 
valdybos narys — nei Petriką 
nei Steponavičius nei kiti. Tos 
“garbingos vietos“ jau pave
dama kitiems “draugams ir 
draugėms.“ Jų nepanorėjo da
gi ir uolieji Brooklyno komu
nistų organo šulai, kurie visą 
laiką šukavo apie savo atska
los “galybę.“ Matyt, ir jie nu
jaučia, i<ad ta jų “Literatūros 
Draugija“ yra toks pat gyvas 
nabašninkas, kaip kad komu
nistų partija“...

Maža to, jie pasako ir dau
giau. Dabar eina “apkalbėji
mas“ tinkamumo kandidatų į 
jų “draugijos“ valdybą. Ir ką 
jus manote? Musų komunistai 
nebesuranda nei vieno tinka
mo kandidato! Vienas jų esąs 
tinginys, kitas “nesubrendėlis,“ 
o dar kitas... nemokšas, 
kad geresnių nesiranda,
“draugams ir draugėms pata
riama balsuoti “ir už tuos pa
čius”... Ką bepadarysi!

Matyt, musų komunistai 
taip ir prasikeiks. Iki šiol jie, 
keikė visus, kure tik nepano
rėjo pusti į jų chamunistišką 
dūdą. Tuo jie kone visus savo 
sekėjus išvijo lauk. Pasiliko 
tik vieni generolai be armijos. 
Taigi ve, kad nepastačius save 
ant juoko, jie ir į valdybą “ne- 
berunija.”

Ir gerai. Nors kartą gal 
šiliaus tas ardymo darbas, 
rį jię vare daugiau kaip
dvejus metus. Dabar tik reikia, 
kad visi Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos nariai 
sukrustų ir baigtų tvarkyti mu
sų chamunistų apardytas kuo
pas. Draugai, žiūrėkime, kad 
iki sekamo pavasario musų 
organizacija ir vėl butų tokia 
jau stipri ir ve.kli, kaip kad ji 
buvo metai-kiti atgal.

—Lowellietis.

Bet 
tai

pa
ko
pė r

* ♦ *

“New York American“ at- 
The Nation“

žas skaičius kai kada paveikia’ Nenuostabu, kad panaši tvar- 
didelį darbą. Šiakite jums vie- ka Vanderlipui yra “pavyzdin- 
nas pavyzdėlis. Mes neturime ga.“ 
nei vienos draugijos, neigi kas 
nors čia prakalbas rengia, kaip
kad kitose kolonijose. Ypačiai sispausdinęs iš 
dabartiniu laiku, kada musų giin vieno profesorio raportą apie 
tasai kraštas šaukiasi amerikie- žvėriškumus, kurių papildė 
čių pagalbos savo sunkioj kovoj Denikino kareiviai, šoka ginti 
prieš lenkų ponus, kurie nori jį bumanilarizmą, pasmerkda- 
pavergti. To neveizint, ir mes, Inas didžiųjų valstybių karo 
indianapoliečiai, išgirdome savo1 m(‘todus, Amerikos laikraš- 
draugų ir brolių balsą, besišau- či.U8’ kolegijų profesorius, len
kiantį musų pagalbos. Šiomis m#l,s ir politikierius, kurie re- 
dienomis į šį miestą atsilankė du !’U! .,k,,r,l lr 1,alslWl krau«erl 
geros valios žmonės, gerb. P. J. Į 
Norvaišas ir T. Sebeckis. Taigi 
pasikalbėjus su jais ir sumanė
me parinkti aukų gimtajam kraš 
tui nuo lenkų imperialistų gin
ti. Nutarta padaryta. Viename 
name 
kome 
riu! 
kojo.
kimas, kad du 
matydami savo tėvus aukojant, 
taipjau prisidėjo su savo maža 
auka — nors keliais centais. Tik įus 
vienoj vietoj radome tokį lietu
vį, kuris paprašytas aukos, 
mums griežtai pareiškė, kad ji
sai, girdi, grįžti Lietuvon nema
nąs ir todėl neaukosiąs, kad 
“kas ten nusipirkęs cigarą su
rūkytų.“ Ką padarysi. Vietoj to 
tečiaus paaukojo tūlas slovokas, 
kuris paprašytas aukos, nei žo- 
Ižio netaręs išsiėmė penkinę ir 
padavė. Jis, matyt, musų rei
kalą labinus įvertino nei anas 
lietuvis.1

Ar Myli muzikf?,
BEETHOVENO mtudkos kon- 

Mrratorijoje mokinamai Skam
binti planu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, mus. istorija Ir 
harmonija. Baigusiems išdubda
mi diplomai; įstoti galima vi
suomet

ANTANAS S. POCIUS, Tedajaa
1251 S. Halsted Str.

Tai.: Boulevard 9244

JOHN KUCHINSĘAS

iš septynių žmonių surin- 
net trysdešimts du dole- 
Kur tik nuėjome, visi au- 
Dagi buvo ir toks atsiti- 

maži vaikučiai,

Viso surinkome 82 dolerių. 
Kaip dėl tokio mažo būrelio tai 
yra labai graži auka. Pinigai 
pasiųsta per Lietuvos Misijų. 
(Aukotojų vardai bus paskelbti 
kitoj vietoj. — N. Red.) Vi
siems aukojusiems reikia tarti 
širdingą ačių. — J. Armin.

Krislai
Kapitalistinių trustų atsto

vas, W. Vanderlip, gavęs di-

dabar sugrįžęs Amerikon, nega
li atsigėrėti Rusijos kalėjimais.

Kalėjimų švarumas, tvarka 
ir kalinių užlaikymas ten pa-

* * *
Ponas Vanderlipas bolševikų 

kalėjimuose niekados nesėdė
jo. Žmonės, kur ant savo kai
lio patyrė bolševikiškų kalėji
mų gėrimui, sako: Suimtieji 
nustoja visų politinių teisių. 
Suimtuosius muša... sodina į 
karcerius, neperleidžia maisto 
arba palieka visai be maisto... 
Apsiėjimas visur brutalus... 
(Žiurėk Naujienų Nr. 291, 
Tremtinių laiškai).

Kazimieras Gugi©
Veda visokius reikalus, ka^kriminalilkuos^ 

taip ir civiliškuose teismuose. Darei 
visokius dokumentus ir popierast

Namų Ofisaaž
1121 S. Halsted Si

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisą* j
SŽ7 N. Bearbom Ik 

1111-13 Unity Bld*.
Tel. Central 441K

Bet kada dveji metai atgal 
socialistai sakydavo tą patį, tai 
panašios rūšies rašytojai, pasi
vadinę save 100% amerikie
čiais, smaluodavo juos ir api
pildavo plunksnomis.

* v
Vyriausis Uearsto editorialų 

rašytojas Arthur Brisbane ap
gailestauja, kad amerikiečiai, 
išradę aeroplaną ir turėdami 
bilionus dolerių pinigų, įveikę 
padaryti iš aeroplano tik juo-

Kuomet europiečiai, ištobu
linę skrendamasias mašinas, 
šiandie siekia tokių stebuklų, 
kaip kad italas Caproni, kuris 
stato aeroplaną galintį pernešti 
300 žmonių per Atlantiką.

Bet ir pono Arthuro Bris
bane viengenčiai, regis, nėra 
jau tokie nieku nepasižymėję 
lepšės. Vogime ir aikvojime 
valstybės pinigų, suktybėse, 
“šimtaprocentiniai“ yra pra
plikę Europos “dievo patep
tųjų“ tarnus visus į daigią su
dėjus...

Draugai Sąjungiečiai! LSS. 
organas “Banga“ neužilgo iš
eis. Rcngkitės skaityti ir skleis
ti jį kuoplačiausiai. —P. K-as.

' LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, 1LL.
Telephone Central 8684

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

VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE.

Egzaminuoju Abstraktus 
perkant

arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legaliikus 
Dokumeatus. Suteikiu patarimus 
ir skolinu pinigus ant Pirmų MorU 
gečių ant lengvų sąlygų.

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

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

Tel. Canal 2552.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOC1ATION BLDG.
19 So. La Šalie St. \ 

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

Nedaliomis ofisas uždarytas.

[RENCH lin [f Compagnie Generale 
Transatlantiųue

Tiesiai Hamburgan
Specialia išplaukimas 

Dubcltavais šriubais laivo 
NIAGARA

Seredoj, Sausio 5, 1921. 
Kabineto ir trečios klesos kainos 

.abai prieinamos.
Atsišaukite prie arčiausio vietinio 

French Line agento.

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

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

kaipAmerikos taip Lietuvos.

Naujienų Ofise
1739 South Halsted Street, Chicago, III.

Cunard Line
Laivas AQUITANIA 

Išplauks Sausio 25, 1921 
į CHERBOURG, 

Kelione sutvarkyta į 
HAMBURGĄ IR LIEPOJŲ 

Trečios klesos kainos j: 
HAMĘURG ........... $125.00
LIEPOJŲ ............... $145.00

Kares taksų $5.00
Cunard Agentas yra jūsų mieste. 

Kreipkitės prie jo.

e DIDELIS

Didžiosios Britanijos val
džia dar vis tebesidera’su 
Rusijos sovietų atstovais de
lei prekybos santikių atnau
jinimo tarpe tų dviejų šalių. 
Bet Didžiosios Britanijos 
kapitalistai nelaukia, kol pa
sibaigs derybos. Pranešama, 
kad bent dvi stambiosios 
Yorkshire’o vilnų dirbtuvės 
jau gavo didelių užsakymų 
is Rusijos ir dirba visu smarkos; anot “Darbininkų žodžio“, 
kurnu, kad išpildžius tuos daugelyje vietų jų kaip ir nėra’ 

Jų augimą sutrukdė valdžia. Da-

VOKIETIJA

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTĄTE-INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

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

Kampas Halsted St.

JhKALEDŲ 
VISPARDAVIMAS

Negali

užsakymus.
Biznieriai, pasirodo, turi Račiaus, kada valdžios perse-

išpildyt užsakymo.
[Iš Federuotosios Presos]

Berlinas. — Vokietijos fab- 
rikininkų kontraktas su tary
bų Rusais neišpildoma. Mat, 
kiek laiko atgal Vokietijos fab- 
rikininkai buvo sutikę pada
ryti tarybų Rusams tūlą skai- 

| čių lokomotyvų. Dabar tečiaus 
pasirodo, kad visa tai daryti 
Vokietijos fabrikininkai nega
li: tai, girdi, butų peržengi
mas tos sutarties, kuri buvo 
padaryta Vcrsailles mieste.,.

Vokietiją “kas nors“ stip
riai laiko už pavadžio.

[korespondencijos
Wa^r~ssg=wis7ir--T-- r • .... *

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East Washington St. 

Marshall Field Annez 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 3862 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

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

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 . -

Musų tavorai gvarantubti ir kaina že 
mesnė kaip kitur.

INDIANAPOLIS, IND.

Graži auka Lietuvos gynimo 
reikalui*

. IMPERFECT IN ORIGINAL

Iš Šio miesto niekuomet lietu
vių laikraščiuose neužtinki nei 
mažiausios žinutes. Rodos, kad 
čian nėra nei vieno lietuvių. Tie
sa, lietuvių čia nedaug: apie sep
tynios šeimynos ir truputį dau
giau pavienių. Vis dėlto, ir ma-

Telephdne Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedelioinis pagal sutarimo.
3261 S’o. Halsted St., Chicago, III. I

P. K. BRUCHAS
8321 So. Halsted St
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Kodėl Tūkstančiai žmonly irLietuviu RateliuoseDIDELIS KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS Pirkite Kalėdines Dr. A. R. BlumentbalVaiky Miršta kas meta nuo
Plaučiu Uždegimo.

H. B. STERN
3442-44 So. Halsted Si

Telephonai:

2
3 !

4
7 . 5

12

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

tinkami prezentams gau 
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 
Brunswick mašinų, kat
ros išduoda stebėtinai 
aiškų ir garsų, tikrai 
natūrai i šką balsą.

4415 
4474 
2356 
2857 
2392 
3796 
2223

4795
4535
4575
4237
2343
1248/

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

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

Komiški Rekordai.
Liūdnas Gyvenimas. Otelyje.
Jaunavedžio Pasiskundimas. Pas Tardytoją.
Girtuoklio M ė Lavone. Pasakos Stebuklai.
Jonas Smikis. Maušo Kelionė.
Ant Vienos Galvos.
Velnias Ne Boba, 2 dalis.
Medžiotojai 2 dalis.

1246 
1247 
3191 
3625 
4273 
3190 
3244
3842

3188
3242
3313
1170

2397 
3314 
2359 
2706 
2662 
4536 
4363 
4181 
2002 
3417 
2998 
2883 
4796 
2581

Giesmės, Dainos.
Giesme i Panelę Švenčiausią. Avė Marija.
O Kur Buvai Dėduk Mano.
Ant Marių Krantelio. Saulutė Tekėjo.
Miškas ūžia. Sudiev Lietuva. M. Karužiuto.
Padainuosiu gražią Dainą. Butėnas.
Trys Berneliai. Vakarinė Daina.
Skambančios Stygos. Tu Mano įMotinėle.
Sveika Marija — M. Karužiutė.

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

šokiai.
Klumpakojis. Koketka.
Dėdukas Polka. Saldžios Lupos, Val’cas.
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. Bolobod.
Afghanestanas. Mahometai.
Nedėlios Rytas. Del Musų Jaunimo.
Pavasario Rytas ir Gražioji Polka. ,

Tavoms pasiunčiame visur už prisiuntimą nieko nerokuojame.
Kiekvienas pirkdamas pas mus apla kys gražų kalendorių.

Kiekvienas pirkdamas gaus gražų kalendorių 
dykai.

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

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už ųeužmokėjimą rendos pa

laikymui dvidešimts augštos rųšies Viktrolų (kalba
mųjų mašinų) už kurią reikėtų mokėti net iki $300, 
parsiduoda už $35.00 ir duosime veltui 12 rekordų 
pasirinkime ir 200 adatų. 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 
pasiūlymą, nes mes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint ku^ gyveni. Mes 
pristatėm veltui į visas miesto dalis ir apielinkee, 
taipgi išsiunčiame C. O. D. arba užsimokėsi apteikęs

Nedėldieniais nuo

Sankrovos
kaina tik $35.00
siuntini. 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.

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ
JŪSŲ LIBERTY BONDSUS

i.-'.

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

BALTIC STATES DEVELOPMENT
CORPORATION,

Chicago, 111o. Dearborn Str.

MIRfi PETRAS 
KAMINSKAS.

Vakar pasimirė žinomas 
Cicero darbuotojas Petras Ka- 
in nskas, pirmiau priklausęs 
LSS. 138 kp. ir daug tada 
veikęs tarp vietos lietuvių. 
Tai buvo jaunas ir darbštus 
vaikinas, bet darbininkų liga 
— baltoji plega,—kuria jis 
susirgo pirm kelių metų, 
pertraukė jo gyvenimo siūlą 
pačioje jaunystėje.

Misiją.
Malinau*
Draugy- 
Lietuvos

NAUJIENŲ APIELINK E
Susirinkimas ir auka; užgiria 
Bendrą Lietuvos Gynimo ko

mitetą ir Lietuvos 
Gruodžio 12 d. p. 

sko svetainėj įvyko 
stos Palaimintos
priešmetinis susirinkimas. Kaip 
dėl tokios didelės draugystes 
tai šis susirirpeimas buvo ne
skaitlingas, bot savo darbais 
jis pasirodė daug šauniau nei 
visi kiti tos pačios draugy- 

| slės susirinkimai. Pav., ap- 
| svarsčius draugystes reikalus 
prisiminta apie Lietuvos gy
nimo reikalus. Pasirodo, kad 
nariai reikalą supranta vieno
dai. Kaip vienu balsu nutar
ta Lietuvos gynimo reikalams 
paaukoti penkiasdešimts do
lerių — iš draugystes iždo, 
čia jau sutarta rinkti aukų ir 
iš pavienių draugystes narių. 
Draugams K. Meškauskui ir 
A. Tamkevičiui perėjus per 
svetainę, nariai sudėjo dau
giau kaip šimtą dolerių, bū
tent: $100.75. Boto, paskirta 
pusę pelno, $66.50, nuo drau
gystes baliaus, surengto lap
kričio 25 <1. Tuo budu viso 
pasidaro $217.25. Išrodo, kad 
tai nedidelė auka, bet jeigu 
visos kitos vietos lietuvių drau
gystės dėtų po tiek, tai susi
darytų ytin didelė krūva pini-

Nutarta, kad aukos butų pa
siustos Bendram Lietuvos Gy
nimo Komitetui.

Beje, susirinkime nutarta, 
kad draugystė viešai, per Nau
jumas pareikštų kuopilniausio 
pasitikėjimo kaip Bendram 
Lietuvos Gynimo Komitetui 
ta p ir Lietuvos Misijai Ame
rikoj, kurią tūlos musų srovės 
žmonės pastaruoju laiku ėmė 
atkakliai niekinti.

Skaityta Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos konferen
cijos protokolas. Protokolas 
priimta kaip vienu balsu. Kad 
Palaimintosios Lietuvos Drau
gystė pilnai pritaria Chicagos 
Lietuvių Darbininkų Tarybai, 
rodo, kadir tas faktas. Per
skaičius 
duota 
rybą. 
balsu 
rinkta
Tarybos konferencijas delega
tai. Išrinkta sekami asmens: 
S. Venckus, J. Tunaitis, J. 
Grigutis, Ig. Žilinskas, A. 
Tamkevičia, K. Meškauskas ir

Tarybos protokolą 
pasiūlymas įstoti į Ta- 
Pasiulynias kaip vienu

reikiami į busimąsias

Tim pačiu kartu išrinkta at
stovai į Naujienų Bendroves 
susirinkimą. Išrinkta: S. Venc
kus, A. Tamkevičia, K. Guri
nąs ir Edv. Čepulis.

Pagalios rinkta draugystės 
valdyba. Valdybos išrinkta šie 
draugai: J. Jackus, pirminin-

jas; Ig. Žilinskas, nu tarimų 
rast.; 1). Dantų, fin. rast.; Fr. 
Micklin, kasininkas; J. Grigu
tis, kontroles rašt; J. Čelkis ir 
A. Jocius, kasos globojai. Rei
kia tikutis kadir naujoji drau-

kyli josios reikalus taipjau ga
biai, kaip kad senoji.

l— Ig. Žilinskas, rast.

lame į senus ir naujus namus, taipgi 
mokėjimo.
lėkt ros Korporacija Amerikoje

NORTH SIDE

ei. Boulevard 1892. Chicago, III.

Apšvietus vakaras.
Gruodžio 15 d.\ Uuosybes 

svetainėje buvo surengtas ap- 
švietos vakaras-prekikcija. 
BengS viena veikliausių Chi- 
cagoj moterų draugija, “Ap- 
švieta.” Prelegentu buvo Dr.

(Seka ant 4 pusi.]*

Dovanas
Pas

Stebėtiniausias bargenas ant moteriškų 
jakučiŲ.

Vyriškų šilkinių marškinių,
Vyriškų šilkinių kaklaraikščių $1.00 ir 

daugiau. • x
Moteriškų ant kaklo dėvėjimui, Boudoir 

kepurės. ,
Miegkambario ir dienoms dėvėjimui 

šliurių. \ y
Žaislų, žodžiu visko, ko tik gali jums rei

kėti, kad palinksminus draugus.
Ypatingai vaikafns siutai 

po
Vaikams pliušinės ke

purės

Todėl kad jie sutinka šias ligas 
kaip: šaltį, influenzą, kosulius, kata
rą, Bronchitcs, Tonsulites, skaudžia 
gerklę, skausmus krutinėjo, 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.

KAMPIĮROL yra sudėtinis iš bal- 
sainiškų 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- 
rankumoj; kaina: 60 ir 85 centai.

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

$1.00

$7.48

KALĖDOMS
DOVANOS

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

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

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

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

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

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.

. w DR. DICKSON
1645 West 47th Street

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

Dvasia

AklŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimą*.

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

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

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6437

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. / 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:

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

po pi*t.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashtend Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas Drexel 2880

2

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewicz

AKUŠERKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi-

< ją*; ilgai* prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. 
sėkmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 

merginoms.
8113 S. Halsted St., Chicago, III. 

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

I

. M — U N MM-— Nl —* I

PRANEŠIMAS
Man yra malonu atkreipti Tamstos atydą į tai, kad aš gydau to

kias ligas, kurios buvo taip vadinamos NEIŠGYDOMOMIS. Aš varto
ju visai naują ligonių gydymui būdą, nes nesilpninu jų jokiomis gy
duolėmis, nei nežudau jų operacijomis, gydau NAPRAPATIJOS budu.

Jeigu Tamsta sergi, arba kas iš Tamstos prietelių, širdies, nervų, 
reumatizmu, paralyžium, ausų negirdėjimu, ar kitokia užsisenėjusia 
liga, ateikite, o aš noriai patarnausiu.

Dr. M. Stapulionis
DU OFISU

Valandos
Nuo 9 iki 11 lyte ir nuo 8 iki 9 
vakare

8347 Emerald av.
Nuo 2 iki 7 vakaro

11858 Michigan av.

Pa-

J

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS J 
Gydytojas ir Chirurgas » 

VALANDOS: 9—12 ryto ~ 
2—9 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
Chicago, III. u

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. Strikol’is |

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į Peaple Teatrą

1616 W. 47 St., Tel. Boul. 160
Valandoj 1 iki 8 po pietų.

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 263

t

B

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Speclatemag: Moterą Ilgo* ir C h ir ir gij *

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

(■«»■■■■■■■■■■■■■■£
® Telephone Yards 1582

■ DR. J. KULIS J
LIETUVIS

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■ 
• Gydo visokias ligas moterų, vai- ■

8kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin

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

Phone Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis 

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

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

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

Tel.: Yards 6666
Drover 8448

DR. V. A. SZYMKEVICZ
Lietuvis gydytojas, Chirurgą*, 

Aku Šeras
8203 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8 
v. v. Nedėliomis 10-12 ryt*.

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

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

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. L H. GINDICH

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

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

Arti 38-th Street

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

IMPERFEC IN

DR. M. HERZMAN
16 RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas liras 
yyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 857 

Naktimis: Drexal 
950 - Drover 4180

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.

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

Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 ild 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W. 42nd St. Phone McKinley, 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną. *

Telephon* Yards 5032

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

ir nuo 5 iki 8 vakare.

i

Tel. Austiu 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po N*. 
5208 W. Harrison St.

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

■■■■ .■ i —

IKIMUIIHąiRtlI
DR. YUsKA 

1900 S. Halsted St.
Tel. Ganai 2118 

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 
8 vakare. 

Rezidencija: 2811 W. 63rd St. 
Tel. Prospect 3466

Dr.C.Z. Veželis
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drover 7042

Tel. Pullmiin 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.

■ Tel. Cicero 5963
DR. A. P. GURSKIS S

Lietuvis Dantistas ■
4847 W. 14 St. kampas 49 Avė. ■ 

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

— išskiriant nedčlias ir seredas.

DR. C. K. KLIAUGA 1
DENTISTAS

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

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

V;..

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas: 
3333 So. Halsted StM Chicago, I1L 

Phone: Boulevard 4121.

......................
Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
LIETUV IS DENTISTAS 

2201 W. 22nd & So. Leavitt St*.
CHICAGO.

Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną 
nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Telefonas Pullman 850
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvy* Dantistas 
10801 S. Michigan AvM Roselaid 

Valandos i 9 iki 9 vakaro



illman

NAUJIENOS, Chicago, ni.

A. SHĮJSHO
tunu patyrimą 

<ootem ligose; rū
pestingai prižiū
ri u ligonę Ir kudi 
kj laike ligos.
1D929 S. State Str.

Chicago, UI-

CHICAGOS
ŽINIOS ::

(Tąsa nuo 3-čio puslapio)

Del- 
taip

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

^įj|| Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

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

Ofisas 1553 W. 47th StM kampas
Ashland Avė. Tel. Drover 9660jkėjo savo sveikata rūpintis,

DR R. WAGNER 
Mano specialis gydymas yra chroniš

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

1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Avė.

Phone Drover 9660

labai

S. Biežis. Skaito tema 
ko Amerikoje žmonės 
dažnai serga?”

Prelckcijos tema yra 
plati ir žingeidi. Bet visa bė
da tame, kad musų žmonės į 
tokias prelekcijas 
domės tekreipia. - 
katos reikalais jie tik tuomet 
ima rūpintis, kai liga pagul
do juos į lovą. .Šiaipgi kiek
vienas, paklaustas, kodėl nei
na pasiklausyti tokių pamo
kų, tik ranka numoja: “Ana 
va, gyvendami Lietuvoj nė 

| mes matėme daktarų ne reĖ- 
, o

labai maža
Savo svei-

visa tai ir

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So Halsted St„ Chicago..

buvo aiškinama, kodėl čia
Amerikoj mes taip dažnai
sergame, bet Lietuvoj nesi r-
gome.

Žmonių buvo ytin
.i h bl

gražus
ir 

oras 
mu-

barelis, bet galėjo būti 
daugiau. Matyt, šaltas 
kai kuriuos “opiuosius” 
sų žmones sulaikė... Vis 
to, kurie buvo atėję, daug ko 

pasimokinti — kaip 
išlaikyti savo svei-reikia 

katą.

BRIDGEPORT
Vaiką draugijėlės vakaras.

Gruodžio 11 d. vaikų drau
gijėlė “Ateities Žiedas” su- 

koncertą 
Programe 

nu- 
kuoge- 
vaik li

jo na-

Žiedas 
rengė ytin šaunų 
Mildos svetainėje, 
buvo viso net dvidešimt 
merių ir visi atlikta 
riausia. Dainavo pats 
čių choras ir pavieni 
riai.

Žmonių buvo pilna 
ne. Kiek pastebėjau, 
skirstėsi labai patenkinti, 
lei to betgi reikia padėkoti 
p-lei V. Bigeliutei, kuri 
vaikučių choro mokytoja 
kuri nesigaili nei laiko 
jėgų, kad mažuosius 
veikėjus tinkamai

svetai- 
visi 
Dc-

giaus panaudoti save nuduo
tiems formališkumams sta
čiatikių religijos. Bažnyčia 
nebesustabde karę; ji su visa 
savo kunigija nedavė žmoni
jai jokios naudos, apart ap- 
mulkinimo jos. Campėje 
Grant aš susiduriau su tik
renybėmis gyveninio, — su 
tokiais klausimais, kurių baž
nyčia nckados nepaliete ir ne
gali paliesti. Nuo to aš nu
stojau interesuotis savo kuni
gyste.”

profesionalai reformatoriai 
gyvon galvon rėkia, kad tai 
yra kyšiai. Jie rėkia tik dėlto, 
kad jie patįs negali savo nagus 
prikišti prie tų fondų, bet taip 
greitai, kaip tik į jų nagus pa
tenka keli milionai dolerių, ta
da ir reikalingos reformos yra 
užgniaužia mos.” Baigdamas 
bankierius pasakė: “Įstatymai 
reikalauja, kad daktarai ir 
barzdaskučiai butų kvalifikuoti 
savo darbui, tai kodėl profesio
nalams reformatoriams yra 
daroma ši išimtis?’’

Apdegė moteris.
Clara Koetter, 74 metų 

žiaus, 3208 Emerald avė. 
kar betaisant pečių užsidegė
jos drabužiai ir ji apdegė taip, 
kad už poros valandų senelė 
pasimirė.

am-
va-

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, vertės $27,50 iki $75.00 — 
dabar parsiduoda po $15.00 iki $47.50

Vyrams kelinės $4.50 ir augščiau.
Vaikams siutai ir overkotai $5.0C 

ir augščiau
Taipgi mes turime daugybę mažai 

dėvėtų siutų ir overkotų $10.00 ir 
augščiau

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

S. GORDON, 
1415 S. RaMed St

PONAS
KARČIAMNINKE

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

667 S. State St.
Turime visokių stiklinių indų nuo 

1 uncijos ir daugiau, už wholesale 
kainą. Telephonuokite:

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

DRAUGAI PASAKO 
KITIEMS

nūs.

yra 
ir 

nei 
musų 

sumoki- 
R. R. š.

BURNSIDE.
Prakalbos ir aukos.

Kaip pagarba platinasi.

Vietos lietuvių draugijos 
praeitą savaitę čia buvo su
rengusios dideles prakalbas— 
Lietuvos gynimo reikalais. 
Kalbėjo Naujienų redaktorius 
P. Grigaitis ir adv. Brachu- 
lis. Pirmasai kalbėtojas aiš
kino apie lenkų laužimasi 
Lietuvon ir tautų lygos poli
tiką. Išparodė kokiais tiks
lais lenkų žulikovskiai laužia
si į Lietuvą ir kodėl tautų ly
gos
kams.

Antras kalbėjo adv. 
chulis. Jisai aiškino ką 
tęs ir girdėjęs būdamas 
tuvoj.

Kalbėtojams 
apie reikalingumą 
tavą jos kovoj su 
siais užpuolikais.

ponai pataikauja len-

Kaip Jūsų Akįs
Ar esi nervuotu, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akjs aša
roja, raidės susibėga kuomet skai
tai, pailsta akįs besiuvant, jei taip, 
tuojaus turi pirmiausia pasiteirau- 

15 metų patyrimo, kuris 
nuteiks tamistai geriausią patar
navimą.

Akiu, Ausų, Nosies ir Gerklės 
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. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.

H. H. Von Schlick, 210 Trečios ave- 
nues, Pittsburgh, Pa., yra aplaikęs 
tūkstančius laiškų su paaiškinimais, 
kiek jis yra daug gero padaręs —vie
name laiške sakoma, kaip ji Bulga
riška Kraujo Arbata greitai sulaužė 
sunkų šalti; kitame sakoma kaip 
pagelbėjo nuo “FLU” arba plau
čių uždegimo; kitame sakoma, kaip 
pagelbėjo užmušt reumatizmą; kitame 
sakoma, kaip paliuosavo nuo prietva- 
rio; kitame sakoma, kaip palengvino 
pilvą ir vidurius.

Nieko stebėtino, kad ją naudoja mi- 
lionai žmonhj palaikydami jos didelę 
vertę, kaipo ištikimą pirmos pagelbos 
šeimynos gyduolę. Tas apsimokės 
kiekvienam skaitytojui šio dalyko 
kreiptis prie savo vaistininko, kad ga
vus vieną pakelį Bulgariškos Krau
jo Arbatos — tada jie galės pasakyt 
gerą žinią kitiem,. Jei jūsų vaistinin
kas neturėtų, aš pasiųsiu apsogotai 
krasa didelę šeimynos dėžę $1.25 arba 
3 dėžes $3.15 arba 6 dėžes $5.25. Ant
rašas: H. H. Von Schlick, President 
Marvel Products Company. 451 Marvel 
Building Pittsburgh, Pa.

Bra- 
nia- 
Lie-

prisiminus 
remti Lie- 

svetimai-- 
susirinkusio

ji sudėjo apie devyniasdešimt 
dolerių aukų.

kaip dėl tokios 
lietuvių kolonijos, 

buvo vi-
mažos 
kaip kad Burnside, 
dutiniškai. —Vietinis.

Nebenori daugiau mulkinti 
žmones.

Po dvidešimts metų kuni
gavimo, Frank E. R. Miller, 
kunigas Pirmos Baptistų baž
nyčios, 15-th st. ir Dexel bou
levard,

DOVANOS KALĖDŲ
Musų krautuvės žemes

nes kainos, nei kad 5 me-

tai atgal.

Nelaukit paskutinių
dienų.

vakar sakydamas pa
savo parapijonams 

pabrėžė, kad jis dauginus jau 
nebegalįs mulkinti žmones. O 
tai dėlto, kad jis bekapelionau 
damas Campėje Grant 
nuodugniai persitikrino, kad 
krikščionių bažnyčia neatlieka 
savo užduoties; kad mokslo 
institutai paėmė viršų ir baž
nyčia jau dauginus nebėra 
kultūros centru, ir todėl, sa
ko Miltelis, “aš nebegaliu ,il-

Areštavo automobilią agentą.
Maxwell Sales Company, 

2457 S. Micliigan avė., agen
tas Ilans J. Granzovv vakar li
ko areštuotas už išeikvojimą 
iš kompanijos $10,000. Sa
ko, kad jis prisipažinęs prie 
kaltės; pinigus — pralošęs.

Nušovė meilužę ir save.

John Novak, 32 metų 
žiaus, vakar nuėjęs pas 
Kolman’ienę, 38 metų 
262 5S. Spaulding avė.,

ain-
Mary

nudė 
jo ją ir paskui pats save, 
dėlto, kad Kolmaniene 
dar kartą atvirai pasakė, kad 
ji su juoni nesiženys.

Tai 
jam

Protestuoja prieš vaiką 
čiepijimą.

Vakar Kimball Hali svetai
nėje susirinkę apie trys šimtai 
Amerikos Medikalės Laisvės 
Lygos narių priėmė rezoliuci
ją, kurioje yra reikalaujama, 
kad majoras Thompson pa
naudotų savo įtekmę ir užgin
tų sveikatos departamentui 
čiepyti tuos vaikus, kurių tė
vai yra priešingi tokiam “me
dikai ia m užnuodijimui.”

šykštuolis užtroško gasu.
Tūlas Michael Herron, 86 

metų amžiaus, 116 S. Honor 
st., turėdamas du puikius na
mus, išdavė nuomon, ✓ o pats 
gyveno tvarte. Vakar vienas jo 
nuomininkų rado jį užtrošku- 
si gasu. Mat, bevirdamas va
karienę jis neužsuko gerai ga- 
so ir užtroško. Sako, kad apart 
namų, kurių vertė siekia apie 
$50.000, rastoj bankos kny
gutėj parodo, kad dar Lan
koje yra $13,000— $5,000 gry
nais pinigais ir $8,000 Liberty 
hunais. Giminių, sako, netu
rėjęs.

500,000 gyvena laužuose.

Chicago Housing asociaci
jos prezidentas B. J. Rosenthal 
vakar valstijos koinisionierių 
bute pasakė, kad Chicagoje 
500,000 žmonių gyvena visai 
netinkamuose žmogui gyventi 
namuose — laužuose, kartu su 
žiurkėmis. Jis reikalavo, kad 
miesto administraciją pradėtų 
daugiaus rūpintis šitų žmonių 
likimu. Kitaip sakant, parupi- 
nnimu tinkasnių butų. «

Pranešimai
Dramatiško Ratelio lošėjams.—Re

peticijos įvyksta Panedėlio vakare, 
Gruodžio 20 d., Meldažio svetainėje. 
Visi nariai pribukite.— Režisierius.

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

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

2128 W. 22 St., Chicago, III.
Mes užlaikome Edisono ir kitus vėliausio išdirbinio pho- 

nog-raphus ir vėliausius rekordus.

Tel.: Canal 5838

E metrai
šiais metais pripildyta krautuvė naujausiais ir 

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

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

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

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

Rez. 1189 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ry j; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—42 dieną

PALIKTA STORAGE’Y 
$35 Dykai deimanto adata 

ir 24 parinktiniai re
kordai. Gražus dide
lis Victrola, kaip nau
jas, vertas $185, už 
$35. Gvarantuotas ant 
10 metų. Taipgi kar- 
petai ir kiti dalykai 

| pigiai parduodama. 
I Turime labai gražių 
f sulyg šios dienos ra- 
I kandų seklyčioms 
I (parlor). Reikia ma

tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 
Bonsai. Veltui prista
toma.

ne mieste, mes paslųsi- 
daleisdami egzaminuoti.

WESTERN FURNITURE 
STORAGE,

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

ir nedėliomis iki 4

Jei gyveni 
me C. O. D.

Nori išmesti teisėją David.
Policijos departamento vir

šininkas Fitąmoris griežtai 
pradėjo reikalauti, kad aug- 
štesniojo teismo teisėjas Jo- 
seph B. David butų tuojaus at 
statytas. Tai dėlto, kad tei
sėjas David andais liepė palei
sti penkis kalinius, prieš ku
riuos policija neturėjo užtek
tinai prirodymų, kad tie kali
niai tikrai yra apiplėšę grąž
uos krautuvę. Policija tvirti
na, kad tie kaliniai buvę pa
vojingais ir juos reikėjo gerai 
ištirti.

109,594 negrai Chicagoje.
Vėliausiomis cenzo skaitli

nėmis Chicagoje yra 109,591 
negrai. Baltųjų žmonių yra 
2,589,104. Per praeitą dešimts 
metų Chicagos negrų skaičius 
pasidaugino 145%, arba 65,491. 
Baltųjų žmonių skaičius paši

lai
450,047.

yra

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

■ Cicero Lietuvių Raudonos Rožės 
PaSelp. Kliubo draugams.—Kliubo ex- 
tra susirinkimas įvyks panedėlyj, gr. 
20 d., 7:00 v. v., G. Marazo svet., 
1500 S. 49th Avė. Visi nariai malo
nėkite butiniai atsilankyti.—Valdyba;

Pajieškojimai
ASMENŲ JIĖŠKOJIMAI

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

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

PAJIEŠKAU brolio Vladislovo Kum
žos, Kauno rėd., Telšių aps., Pavande
nio par., Mediškių kaimo. Pirmiau 
gyveno Chicago Heights, 111. 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.

Crcd’t t rusto 
R. Jonės, 
Chicagoje 
Šis sindi- 
$5,000,000

Statys naują viešbutį.
Continental 

pirmininkas, Artliur 
vakar paskelbė, kad 
susitvėrė sindikatas, 
katas nori pastatyti
vertės naują viešbutį ant Jack 
son Boulevard, tarp Canal ir 
Clinton sts. Taip pat žada pas
tatyti vieną naują vaudevilio 
teatrą, kuris lėšiuos'iąs apie 
$500,000. Viešbutis ir teatras 
bus su visais naujoviniais įtai
symais.

Bankierius prieš reformato
rius.

Chicago Trafic Club, kuris 
susideda vien tik iš vienų ban- 
kierių, laikė savo meti
nį bankietą La Šalie hotelyj, 
kuriame vyriausiu kalbėtoju 
buvo bankierius iš New Yorko, 
Ned Arden Flood. Tarp kitko 
šis bankierius pasakė, kad 
“šių dienų profesonalai refor
matoriai patįs turi būti refor
muoti. Jie yra priešingi vis
kam, kas tik nesutinka su jų 
paika nuomone. Kada republi- 
konai ar demokratai įsteigia 
vajaus fondus ir surenka ke- 
liolika milionų dolerių, tai šitie

ECT IN ORIGINAl

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

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

PAJIEŠKAU giminės Kazimiero 
Kartano, Ukmergės apskr., šilų mies 
tolio, Bauriškes viensėdžio. Malones 
atsišaukti, nes turiu svarbų reikalą ar 
ba žinanti praneškite.

MRS MARIJONA SEREDŽIUKfi- 
BITINIENfi,

1136 Cedar St., Raymond, Wash.
PAJIEŠKAU savo švogerio Antano 

Ramonausko ir sesers Liudvikos Ramo 
nauskienės, Kauno rėd., Šiauliij ap.. 
Karvelių kaimo. Meldžiu atsiliepti ant 
antrašo.

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

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

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

PAJIEŠKAU savo šeimynos Lietu
voj gyvenusios Kauno rėd., Šiaulių 
apskr., Lūkės miestelio. Marcijona 
Butanienė. Malonėkite mano šeimy
nai pranešti, jei kas patėmysit šį pa- 
jieškojimą. Rasi reikalinga pagelba. 
Antrašas:

JUOZAPAS BUTANES, 
1805 St. Clair St., Escanaba, Mich.

North America.

ASMENŲ JIEšKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolio Vinco Banaičio,! 

buvęs Suvienytų Valstijų kareiviu k:a-1 
rėš lauke; karei pasibaigus, buvo pa- 
liuosuotas iš Franci jos. Pargrjžufi 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. Meldžiu I 
atsišaukti. Arba kas apie jį žino mel
džiu pranešti, busiu labai dėkingas.

JONAS BANAITIS, 
Mercy Hospital, Pittsburgh, Pa.

PAJIEŠKAU Uršulės Baltakytės, 
mano švogeris paeina iš Vilniaus 
gub., Švenčionių apskričio, Daugėliškio 
valsč., sodos Laurinčiukiškių. Gyveno 
1914 metais Nevv Yorke, paskui neži
nau ar išsikėlė kitur ar ne. Turiu la
bai svarini reikalą. Tegul atsišaukia 
pati ar jei kas žino tegul man prane
ša kur ji gyvena:

JOKIMAS CICĖNAS, 
9033 Cottage Grove Avė., Chicago, III.

Panedėlis, Gyuod. 20, 1920 
RAKANDAI

Rakandą Bargenas.
Priversti greitai parduoti $200 du- 

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

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

F. Gribauckas ir krikšto duktė Zu
zana, pajieŠko krikšto tėvo F. Tamu
lio, kuris gyveno New Castle Del. Pir
miau gyveno Beloit, Wisc. Meldžiu, 
kad jis pats atsišauktų ar kas kitas 
praneštų apie jį antrašu:

F. GRIBAUSKAS
3363 Pamell Avė. Chicago, III.

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

2810 W. Harrison St.

PAJIEŠKAU giminių arba pažįsta
mų. Aš paeinu iš Veikštenių kaimo, 
o mano moteris I.ucija Zupkauckiute 
iš Vaitakarčmio kaimo, abudu Valki- 
nykų parapijos, Vilniaus gub. Norėtu
me susižinoti su savo giminėmis ir 
pažįstamais. Atsišaukit šiuo adresu.

JUOZAS KAZLAUCKAS,
4643 So. Francisco Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo tikro brolio Bal
tramiejaus Podžiaus, paeina iš Pa- 
gramčio parap., Kreivukių sodžiaus. 
Gyveno kur apie Pittsburgh, Pa. Ma
lonėkit atsišaukti pats, arba kas jį ži- 
žino pranešti.

VINCENTAS RODŽIUS, 
1457 So. Union Avė., Chicago, III.

šešių kambarių rakandai: odos sek
lyčiai setas; du miegkambario setai; 
du kaurai; kuknios setas; valgomam 
kambarini setas; Victrola; Kimball 
pianas; langdangtes. Turi but^ par
duota šią savaitę, nes apleidžiame 
miestą. Parsiduoda pigiai.

1511 S. Kedzie Avė.

" AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius vėliau 

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

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

JIEfcKO DARBO NAMAI-ŽEMĖ
NORI DARBO 

bučernėj ar grosernej už pagel- 
bininką. Esiu dirbęs, tik pa

miršęs; kam reikia, galit pa
šaukti.

J. S. 2543 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ 
_____ MOTERŲ ~

REIKIA merginos prie namų 
darbo. Nuolat darbas.

S. BECKER,
2417 W. Arthington St.

REIKALINGA mergina j val
gyklą patarnavimui prie stalų. 
Atsišaukite:

1947 So. Halsted St.

REIKIA patyrusių moterų sortavi-1 
mui popierų. Mokama gera alga.
REPUBLIC WASTE PAPER

626 W. Taylor St., 
Kampas Displains St.

PAfeiJA VjfiUL'

CO.

PARSIDUODA du lotai arba vieną 
išmainome ant automobilio. luotai 
randasi prie 55 gatvės ir Lavvndale 
avė. Parsiduoda labai pigiai.

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

Tol.: Austin 8281

PARDAVIMUI frame namas, 2 pa
gyvenimų, 4-5 kambarių, gasas ir ki
ti parankumai. Randos neša 27.00 
mėnesiui. Kaina $2,500.

W. SIMPSON, 
3611 Ix>we Avė.

PARSIDUODA du namu ant vieno 
loto. Iš priekio dviejų pagyvenimų, iš 
užpakalio ant vieno; yra vanos. Par
siduoda labai pigiai. Ant lengvų išly
gų-

ALBERT WEBER, 
4645 W. Harrison St.

Tel.: Austin 8281.
-,.ii i —----------— jhihh"-11 ■'gj.TJi

MOKYKLOS^ _

mo ir Designing ,Mokykla.
®’l Musų sistema ir mokymo budu jus

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

3283 S. Halsted St.

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

4107 S. Ashland Avė.
PARSIDUODA kampinis saliunas 

iš priežasties nesutikimo partnerių. 
Gera vieta, lietuvių ir rusų apgyven
ta.
3600 So. Halsted St., 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.

trumpu laiku išmoksite viso amato.
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, 1 designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose mašinos(, 
varomos elektros jiega.

I 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-tų lubų.

PARSIDUODA saluno fixtures: ba
ras, užpakalinis baras, priešai 15 pe- ‘ 
dų ilgio, užpakalis 24 pėdas ir 10 Vz ’ 
augščio, vėliausios mados, viskas pir- j 
mos klesos. Parsiduoda labai pigiai.

G. JANULIS,
22756 State St., Beloit, Wisc.

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

Atsišaukite
Telefonu Lafayette 5679

PARSIDUODA saliunas, ant 
kampo, tarpe dirbtuvių, užkan
džių baras.

2400 W. 16th Street, 
Kampas Western Avė.

RAKANDAI
VICTROLOS

RAKANDAI

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES •

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

137 Mokyklos Junft. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bisniui ir nasanau. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygėlės.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, plrmininki.

.................. ..................... ............ .. ■■
Angliškai Mokiname

svetimšalius, kalbamuoju budu.
Atsišaukite arba adresuokite 

LEWIS & CLARK UNIVERSITY, 
537 So. Dearborn St, 

Chieago, TU.

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 9:3|| 
1747 S. Halsted St. arti 18

AMERIKOS LIETUVI

MOKYKI
Mokinama: angliškoj^^H

:h dm. 14.. IParduodu savo vėliausios ___
gražų trijų šmotų seklyčios setą, kau- nografįjos,* ty powrh 
rus, lovas, vartotus tik 30 dienų. Taip- ( sjųĮ Suvienytą ' JI 
gi $200 Victrolą už $50 su rekordais abelnos istorija JB 
jriedo, daimanto adata. Gvarantuo- kinės ekonomU^H 
;as 10 metų, galima grajint visokio . rašystės Ir

....... ’_____ . Atsišaukite tuo-j Mokb>.>nrJflBHI 
,au; galit matyt 9 ryto iki 9 vai. vak.. t valandadB 
nedėldieniais iki 4 vai. iki 10 v

111 Vi ''' '■ ' ’i'i * a > BBBBBB

išdirbinio rekordus. Atsišaukite tuo- j 
;au; galit matyt 9 ryto iki 9 vai. vak..


