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yga nesiūs ar
mijos Lietuvon

Lauks lietuvių tarybų su lenkais

Amerika nnėmė visus suvaržymus nuo 
pirklybos su Rusija

Lyga atidėjo siuntimą 
kareiviu Lietuvon.

Lauks pasekmių lietuvių- 
lenku konferencijos. Lygos 

darbas esąs sėkmingas.

20 
Ne\vs 

De
cker). — Tautų lygos susirin
kimas, kuris užsidarė subato- 
je, pirmą kartą susirinko 
Genevoje penkios savaitės at
gal, lapkr. 15 d. Tada buvo 
atstovaujama 40 šalių. Dabar 
gi lyga turi 46 šalis, priėmus 
Austriją, Bulgariją, Finlandi- 
ją, I.uxemburg, Costa Rica ir 
Albaniją. Kelios * valstybės, 
susidariusios iš buvusios Ru
sijos imperijos, tapo priim
tos į techniškas organizaci
jas, kurias lyga nutarė suda
ryti.

Chicago
gruodžio 

Dailv
A. R.

Taigi lyga užaugo. O 
visų delegatų, pirmuoju 
tikslu yra vykinti tai— 
neprileisti kary.

susirinkimo žtng- 
išrinkti Paul Hv-

sali s
kuriuose

buvo atstovauja-

viskas buvo nauja 
komitetai pirmiau- 

apsvarstyti jiems pa 
klausimus, pirmieji 

nepaprastai 
savaitė pra 

posėdžio.
už

vadovavo 
Jo ko-

v iena tini s, ku-

ką ir
Pirmuoju 

sniu buvo 
mans prezidentu ir pasidalin
ti į šešis komitetus, 
visos 
mos.

Kadangi 
ir kadangi 
šia turėjo 
(luotus
susirinkimai buvo 
nuobodus. Viena 
ėjo net be jokio 
Tuo pačiu laiku ėjo kova 
viešumą, kuriąja 
lordas Robcrt Cecil. 
mitetas buvo
ris buvo prieinamas 
tininkams. Praktiškai 
komitetų sus rinkimai 
slapti, bet tik 
pasakydavo 
juos.

Pirmiausiu

ką-nors

visų 
buvo 

nariai 
apie

ap
su

komiteto 
debatuojamu 

sirink‘«no klausimu buvo 
menija.

Buvo pienuojama surinkti 
internacionalinę armiją vedi
mui plebiscito ginčijamose 
tarp Lietuvos ir Lenkijos 

teritorijose. Tas pienas tapo 
atidėtas mažiausia iki nebus 
žinoma pasekmių Lenkijos- 

Lietuvos konferencijos.
Niekurie nariai norėjo 

pildyti lygos santarvę, bet 
po nutarta tai atidėti iki 
kaino susirinkimo. Argi
uos delegatai apleido susirin
kimą delei jo’ atsisakymo pa
daryti lygą visuotina ir duo
ti visiems nariams lygias tei
ses. Buvo taipjau bandoma 
padaryti aiškesniais santikius

Dar nėra vietos taikai

MĄ KRKU »d>

VA irt?

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, Dec. 21, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Vanderlip ragina pasi
griebti Rusijos 

pirklybą.
Sako, kad iš komunizmo 

sijoje nieko nebeliksią.
Giria Rusijos tvarką.

Ru-

gruodžio
I). Van-
60 metų

sur yra leidžiama atvirai kri
tikuoti valdžią.

“Kitu klaidingu įsivaizdini- 
mu yra, kad Rusijos 
keliai yra suardyti”, 
Uanderlip. “Ištikrųjų 
yra puikiai pataisyti 
pastarųjų trijų metų
pabūdavo jo 2,700 mylių nau
jo geležinkelio. Rusijos lini
jos tečiaus turi tik 6,000 gar
vežių, kuomet joms reikia 
apie 18,000.“

sukę 
gi jie 

ir laike 
valdžia

LOS ANGELES, 
. — VVasbington 

derlip, kuris gavo 
Kamčatkos pusiausalį dėl sa
vo Los Angeles kapitalistų 
sindikato, šiandie išreiškė pa- 
sit kėjimą, kad jo atvežtieji 
“pirklybiniai kontraktai” pri
sidės prie sutvirtinimo pasau
lio daug daugiau, negu kad j lapkričio, 1919 m. skale 
galėjo atsiekti visos tarkos 
sutartįs ar tautų lyga.

“Rusija turi gauti reikme
nų ir ji nori jas pirkti iš 
Jungtinių Valstijų, negu kad 
kitose šalyse, nes ji skaito, 
kad ši šalis yra jos vienatinis 
draugas, kokį ji turi pasauly-

Kapoja rubsiuvių algas
NEW YORK, gruod. 20. 

Drabužių fabrikantų 
rija šiandie paskelbė, kad 
siuvių algos, palyginus

associa- 
rub 

su 
yra 
pa-sumažintos 30 nuoš. 'Lai 

liečia apie 65,000 New Yorko 
rubsiuvių. Bet beveik visi 
tie darbininkai ar streikuoja 
prieš sumanymą įvesti darbą 
nuo štukių, ar yra išmesti iš 
darbo, samdytojams paskel
bus lokautą.

Generalinė pildomoji tary
ba Amalgamated Clothing 
VVorkers nepaprastame posė
dyje nutarė sukelti $1,000,000 
pašelpos fondą dėl 50,000 
New Yorko streikuojančių ir 
lokautu išmestų iš darbo rub
siuvių. C

j r
’črodo dabar,
visą laika, o
la i k o

tarp tarybos 
Kaip

kąda

susirinkimo. 
taryba turi 
lyga tik 

susirinkimą. Bra-

sunkus su- 
bandymų 

užregistruoti žino- 
Ekonominės

į nija tapo išrinktos narėmis 
tarybos vieniems metams, ša
lę esančių taryboje didžiųjų 
valstyb ų visą laiką.

Klausimas apie 
ma sutarčių buvo 
tarti ir nepadaryta 
priversti
mas sutartis, 
blokados klausimas buvo taip 
komplikuotas, kad nepadary
ta galutino nutarimo, iki ko
mitetas pilnai neištirs viso da
lyko. Buvo pastangų įkurti 
nuolatines techniškas organi
zacijas sveikatos, finansų ir 
transportacijos, bet jos bus 
tik laikinos, kadangi daugelis 
narių priešinosi kūrimui ne
kontroliuojamų ir brangiai 
atsieinančių o rganizaci j ų.

Internaci'ona'lis teiisinguino 
teismas tapo įkurta 
nėra verstinas, kaip 
norėta.

Nieko nepadaryta 
lavimo klausime, 
šia kliut ini buvo 
Jungi. Valstijos, 
savo laivvna.

kad buvo

True tianslation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 21, 1920 
es reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Konstantinas sugrįžo 
Graikijon.

ATH'ENAI, rgoudžio 20. - - 
Tarp kanuolių baili imo, ūži
mo skraidančiu virš galvos 
aeroplanų i 
lės minios,
liūs Konstantinas

šukavimo dide 
jos kara- 
(kurį buvo 

n u vertę talkininkai laike karo
ir ištrėmę Šveicarijon, bet 
kurį gyventojai vėl sugrąžino 
ant sosto nepaprasta balsų di
džiuma), vakar sugrįžo į At- 
henus.

Reikia nustebėti, kad jokie 
svetimu saliu ambasadoriai ir 
pasiuntiniai nedalyvavo pasi-

Tiusigink-, tikimo ceremonijose.
Svarbiau-' Kabineto nariai 
skaitoma , prieš pat apeinant 

kurios didina

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Dec. 21, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Amerika priiminės Rusi 
jos pinigus.

traukiniui.
Su jais buvo ir kiti karaliam 
giminės. Miiioje viešpatavo 
didžiausias entuziazmas, kuris 
tankiai pereidavo rybas ir 
žmones net šokdavo bučiuot i 
karaliaus vežimo arklių pa-

Taipjau leis gabenti pinigus 
sovietų Rusiją.

20.— Ižd 
federalinė 
giriant v 
tui, nuėmė visus

ant Rusijos rublių ir 
davime kreditų ir 
pirklybos su sovietų 
Tai padaryta todėl,

AVASHINGTON, gruodžio 
departamentas ir 

rezervo taryba, už- 
stybės departamen- 

suvaržymus
eksportavime pinigų ir aukso 
į sovietų Rusiją, pirklyboje ar 
mainoje 
taipjau 
vedime 
Rusija.
kad galima butų įvykinti gy
veni man valstybės departa
mento nutarimą nuimti su
varžymus nuo pirklybos su 
Rusija.

kinkius.
Po apsilankymo bažnyčioje 

Konstantinas nuvyko į savo 
minus, kur jis perskailė savo 
pranešimą žmonėms. Jis skai
tė savo pranešimą nuo bal
kono ir buvo pasirėdęs į mar
šalo uniformą. Šalę jo stovė
jo premjeras Rhallis. Jis pa
reiškė, kad jis atsteigs viduji
nę vienybę ir išlaukinę taiką, 
panaudodamas armiją sukūri
mui gerų santikių su talki
ninkų valstybėmis.

Talkininkų laivai apleido 
uostą.

PARYŽIUS, gruodžio 20.
Talkininkų kariniai 

kurie stovėjo Athenų
Piraeus, išplaukė prieš atvyki
mą karaliaus Konstantino ant 
Averoff kruizerio vakar. Tai 
jie padarė todėl, kad nereikė
tų saliutuoti grįžtančiam 
Graikijos karaliui, sako Athe- 
nu žinia.

laivai, 
porte

Į True translation filed with the poat- 
master at Chicago, III., Dec. 21, 1920

j as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 
se-

pa 
ta

Pasirašė sutartį. .

True translation fi|ed with tho post- 1 
master at Chicago, III., Dcc. 21, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 .

Japonija nenori bolševi- 
ky Vladivostoke.

Bet jie gali laikytis visą 
likusią dali Rusijos.

’ TOKIO, gruodžio 19. 
I Japoni ja mano, 
! rekonstrukcija 
bus įvykinta “|: 
ją rusams”, sako vice 

! rolas Ka\valiara, kuris 
die sugrįžo į 'Lokio iš 

j vostoko, kur jis 
i penktąja eskadra.

Apibudindamas Japertuos 
poziciją linkui komunizmo jis

“Nuotikiai, laukiami -ir ne
laukiami', turės įvykti pirm ne 
gu galutinai galės įsikurti Ru
sijos respublika tolimuose ry
tuose. Čitos pareiškimai yra 
geri, bet dar lieka pažiūrėti

“Komunistų Įtaka Vladivos
toko didėja ir jų mintyse nėra 
abejonės, kad jie neužilgo ap- 
valdys visą pajūrio provinci1-

Žemės drebėjimas 
Argentinoje.

Daug žmonių žuvo Andų 
kalnuose; atsivėrė geizeriai.

BUENOS AIRES, gruodžio 
120. Žemės drebėjimas, ku- 
; ris pėtnyčioj sunaikino kelbtą 
j miestelių Argentinos Anduo- 
sc, buvo ta’p smarkus, kokio 

! nebuvo nuo 1869 m., kada bu 
: vo sugriauta pusė Mendoza 
, miestelio. Daugiau kaip 150 
lavonų išimta iš po griuvėsių.

Vėliausios

kad Rusijos 
lengviausiai 

Rusi- 
admi- 
šian-' 

Vladi- j 
komandavo.: za sak(> 

j Tresportene 
trofą. Trįs 
niai tapo pasiųsti 
iš kurio atvežta 30 
tiek pat mirštančių.

Costa de Araujo, 
ve k visai izoliuotas, drebė
jimas ištiko ir subatoj. Skai
čius žuvusiųjų pasiekė 81.

Žemės drebėjimas prevėrė 
didelius plyšius žemėje, iš ku
rių veržiasi' karštas vanduo. 
Vienas tų geizerių siekia 15 
pėdų ir sudarė ežerėlį, kuria
me prigėrė du žmonės.

Daugiau kaip 30,000 žmo
nių gyvena kalnų miesteliuo
se ir manoma, kad skaičius 
žuvusiųjų bus daug didesnis, 
negu kad dabar yra žinoma.

“Gautieji mano užsakymai 
jau padarė milžinišką spaudi
mą j Francijos ir Anglijos 
valdžias. Kaip tik žinia apie 
juos tapo paduota pasauliui, 
Anglijos 'valdžia tuo jaus uže
inu protingesnę poziciją tary
bose su Kamenevo vadovauja
ma Rusijos pirklybos komisi
ja, o už 10 dienų Francija, 
vieton kad pasmerkus Rusi
jos valdžią, paskirė komisiją

subolševizuojanl 
v ra pastatyti

veikiausia

žinios iš Mendo- 
kad drebejnias 
pagimdė katas- 
pagelbos t rauk i-

žuvusių ir

kuris yra

PARYŽIUS, gruodžio 20.
Italijos karalius Viktoras Em- 
manuelis, pasak žinios iš Ry
mo, pasirašė po dekretu, rati- 
fikavuojančiu Rapallo sutar-

(Rapallo sutartis SU JllgO- 

SOCIALDEMOKRATAS. .Slavija parado, kad Fiinne bu 
 tu laisvas miestas, į kuomet 

i nori jį padaryti 
dalimi Italijos).

Pranešama, kad buvo puo
limų iš Fiume ir susirėmimų 
tarp Italijos kareivių ir d’An- 
nuznio legionierių.

Musų draugų laikraštis iš (Į ^nn,ul]z^. 
Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Num.1 
25, 26, 27, 28 ir 29. — Kaina 5c.

Gaunamas Naujienų ofise.

4

“Japonija padarys visus rei
kiamus žingsnius išlaikymui 
jau padarytos su Vladivosto
ko laikinąja valdžia sutarties. 
Jeigu Čita bandys kliudyti tai 
sutarčiai 

f 

tas dalis, kur
Japonijos kareiviai, 
pasikartos tai, kas buvo kele
tą mėnesių atgal, kada Japo
nijos kareiviai buvo priversiti 
nuginkluoti Rusijos gariuzoną 
Vladivostoke.

■“Bet kol rusai susilaikys 
nuo bandymo nuversti esa
mos sutarties suteiktą Japo
nijai poziciją Vladivostoko 
apygardoje, Japon’ja 
nuošaliai nuo Rusijos 
nių reikalų, tikėdama, 
Rusijos rekonstrukcija
viausiai gali būti pasiekta pa
liekant Rusiją patiems ru
sams.’’

Protestuoja prieš 
Ispaniją.

Kitos šalįs priešinasi jos 
uždedamiems dideliems 

mokesčiams.

Traukia teisman Rocke 
fellerį.

20.NF.W YORK, gruodžio
— Valdžia šiandie patraukė 
teisman John D. Rockefellerį 
ir reikalauja iš jo $292,678 
neužmokėtų mokesčių nuo 
pajamų. Valdžia kaltina, kad 
Roekofelleris pridavė neteisin
gus, klaidingus ir melagin
gus pranešimus apie savo pa
jamas.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENOS”

viduri- 
kad 

leng-

20.
atstovai 

Amerikos

Ispaniją, 
ni'ekuriu

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gruod. 20 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant ių ne mažiau kaip už 
25.000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais Šiaip:

LONDONAS, gruodžio
Didžiųjų šalių 

Madride, vedami 
ambasadoriaus pulk. 
Willard, persergės 
kad jie nepritaria
cortes elementų bandymams 
pasmaugti kitų šalių biznio I 
įstaigas Ispanijoje, uždedant 
ant jų didelius mokesčius.

WASU1NGTON, gruodžio! 
20. — Jungtinės Valstijos ir 
kitos šalįs, manoma, Anglija 
ir Francija, paprašė Ispanijos 
išnaujo apsvarstyti naują mo
kesčių nustatymą,
jis paliečia svetimų šalių įsta'1 
gų agentūras.,

Ispanijos 
tas naujas 
nias parodo,
agentūrų yra 
lig pajamomis 
įstaigos. Buvo nurodyta, kad 
tokis nustatymas mokesčiu 
netik nėra teisingas, bet kad 
jis išvys daugelį įstaigų iš 
Ispanijos.

ant kiek

Vandcrlip paskelbė, kad jis 
navo užsakymų ant $3,000,- 
000 tavorų, kurie turės būti 
prifrtatyti bėgyje trijų metu. 
Jis taipjau užginčijo skelbi
mams, kad buk tie užsakymai 
tik tada bus geri, jei Wa- 
shingtonas ■ pripažins Lenino

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 21, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Serga karbunkalais.
BUDAPEŠTAS, gruod. 20. 

— Vengrai labai kenčia nuo 
karbunkulų epidemijos ir li
goniais yra užpildyti visi li- 
gonbučiai. Prof. Arthur Ve- 
rebely sako, kad liga paeina 
nuo stokos muilo ir skalbinių 
ir ji gali būti pavadinta “skur 
do ir nešvarumo plėga.”

“Už dviejų ar trijų metų 
laiko vienatiniais užsilikusiais 
socializmo pėdsakais Rusijoje 
bus valdžios nuosavybė trans- 
porlaeijos, bankų, žemių, ka
syklų ir aliejaus šaltinių,” sa-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 21, 1920 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

4 komunistai užmušti.

Anglijos 1 svaras ......
Austrijos 100 kronų ... 
Belgijos, 100 frankų už 
Danijos 100 kronų .......
Finų 100 markių .......
Francijos 100 frankų ... 
Italijos 100 lirų ..........
Lietuvos 100 auksinų ... 
Lenkų 100 tnarkių ......
Olandų 100 guldenų ....
Norvegų 100 kronų ....
šveicarų 100 frankų ....
Švedų 100 kronų .....
Vokiečių 100 markių ...

$3.51
$0.22
$6.22

$15.17
$2.40
$5.88
$3.40
$1.40
$0.17

$30.85
$14.88
$15.15
$19.65

. $1.40

valdžios prireng- 
mokesčių nustaty- 

kad mokesčiai 
nustatomi su- 

jų vyriausios

M

(Ai'

VIENNA, gruodžio 19.
komunistai liko užmušt1 ir 
sužeisti, kada jie bandė štur 

mu paimti Osla\van 
stotį, pasak žinios ii 

i su trimis
kad svaidžiais dalyvavo antpuolyj 

kitas L5 d. ir visi .tapo paimti 
iią'ir bus teisiami.

4

“Rusija nėra po diktatorys- ; 
te. Leninas gali būti nuvers- į 90 žmonių

— • ■ • H — * ."V , J B Btas taip lengvai, kaip i 
Lloyd George ar kuris 1 
premjeras. Kas 60 drenų jis 11 
turi stoti prieš liaudies komi-; 
sarus, renkamąją įstaigą iš , 
apie 200 žmonių, prilygstan- ■ 
čią parlamentui. Jei jie ne- _ 
išreikštų jam pasitikėjimu

Vandcrlip sakė, kad Rusija 
viduje yni rami ir net turtin
ga. .Jis tikrino, kad nėra va r 
žvnio laisvės žodžio ir kad vi-

pi ek t ros 
Brunn. 
kulka-

Dar 52 apkaltinti

NEW YORK, gruodžio 20.
Šiandie grand jnry apkal- 

■ tino dar 52 žmones, už per
žengimą valstijos prieš trusti- 
nių įstatymų. Tai padaryta 
sąryšyj su dabar vedamais ty
rinėjimais “budavojimo trus- 
to”7

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuvę

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 
JJetuvon 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 Si, Chicago, m.
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Amerikos Lietuvių Darbai Lie 
tuvos Gynimo Reikalu.

T0WN OF LAKE. — Skai
staus Mėnulio Pašelpinis Kllu- 

18-TOS KOLONIJA. •— Pa- bas laikė gruodžio 14 d. pr’cš- 
laimintos Lietuvos Draugystė 
savo priešmetiniame susirinki
me gruodžio 12 d. Lietuvos 
gvnimo reikalams aukojo iš 
kasos $50, nariai sudėjo $100.- 
75, viso $150.75. Nariai auko-

Chicago

ir kita priežastis: nedarbas. L. T 
Darbai šiame mieste apsisto
jo, didžiulė dalis darbininkų 
visai be darbo likosi ir daly
kų pagerėjimo visai nematyt. 
Bet vis dėlto žmonės supran
ta Lietuvos sunkią padėtį ir

. bonus maža ką su
šelpėme, nes Lietuvos liaudis 
paskui turės tų skolų išmokė
ti su nuošimčiais, 'tatai vie
toj to nutarta paaukoti? iš ka
sos $50, o susirinkusieji nariai 
sudėjo dar $44.50. Aukojo na-

norėtų kiek kas galėdamas jai rai: po $5: K. Laucius, J. Ja-
... t • . I „s < o___ !ii_ r £...x:n..

BURLINGTON, No. Dakota. 
- Naujienų skaitytojus Petras 
Poznekas atsiuntė $10 aukų 
Lietuvos gynimo reikalams. 
Laiške rašo, kad lietuvių jis 
tik vienas ten esąs, todėl ne,- 
unlėjęs daugiau aukų surink

$5: J. Ančiuku i tis, E. Čepulis, 
K. Valant navičia, Ant. Bal
čiūnas, J. Lionas; po $2: F. 
M cklin, A. Marcinkus, J. čel- 
kis, J. Plonis, A. La\vrence; po 
$1.50: J. Čekaitis, A. M. Yo- 
cius, A. Norkus; po $1.25: J. 
Kavickis; po $1: A. Tamkevi- 
čia, .1. Bružas, I. Žilinskas, A. 
Vaitkevičių, D. Gudavičia, K. 
Gur nas, .A. Folin, F. Bhimas, 
G. Yackevičia, K. Dvaronis, J. 
Butvilas, J. Alėjunas, A. Tu

Ha, J. Tunaitis, A. žibąs. 
K. Stulas, J. žu- 
Dambranekas, J.

Venckus, F. Pau- 
j, J. Belskis, A. 

A. Khunba, J. Viliu.
J. Buividas, M. Smogis, 
uožis, M. Buividas, Stop, 
ika, J. Orionas, P. Pet- 
. A; Bcnešiunas, J. Mar- 
?, V. Balcevičia, J. Tolci- 
I. Bitautas, M. Kair’s, F.

lėtinį susirinkimą. Baigus 
Ii ubo vidaus dalykus, nčpa- 
liršta nei Lietuvos gynimo 
Ikalo: iš kasos tapo tam rei- 

alui paskirta $30. Pinigai pri- 
uota Lietuvos Gynimo K-to 
asieriui p. J. Elias.
Mėnuo atgal Kliubas auko- 

•) Lietuvos labui $80, auko- 
o dabrtt\ neatsisakys nuo to 
r ateityj. — P. J. M.

NORTII SIDE. — 
Kriaučių Kliubo Sav. 
nrakalbose Viešo 
svet., gruodžio 12 
gynimo reikalams 
$1: Dr. Montvidas, 
BoČiunas, M.
Kalpokas, Slivinskas, J. 
huiskas, F. Dovalga, F 
lys, F. Prusis, J. Dauginas,-

Lietuvių

Knygyno
Lietuvos 

aukojo: po 
J. Vilis, J.

Naikelienė, J.
Arba-

d.

J. Vaišiais, 
kauskas, E

Bala šis 
na 
K.

O. Malinauskienė, 
kas, J. Žemgalis,

K. Meškauskas;
M.
po
D.

aukų

linair
knius

I. šiušus, T. Stankus,
is; B. Pasenka. Smulkių 
25c.
to dar nuo baliaus lap- 

) d. paskirta pusė pelno, 
>, tuo bildu pasidarė vi
li 7.25. Pinigai perduota 

agos Bendram Lietuvos 
Komitetui.

— Ig. Žilinskas, Sekr.

t 
Gvnimo

CICERO, m. 
Lietuv 
niame 
d. 
iš 
SU(

>s Mylėtojų priešmeti- 
susirinkime gruodžio 12 

Lietuvos gynmo reikalams 
kasos aukojo $100, nariai 
ėjo $32.80, viso $132.80.

: W.

GaidomAviča 
P. Balt kojis, 
Kakanauskas, 
si linas. J.' Tri 
skas, P. Gru

Kakananskas, 
Valaitis, C. 

Prolgauskas, 
Bračulis, A. 

Jaras, K. Ga-

J. Shal 
(inis, J.
I k'..rl

padėti. Per prakalbus Lietuvos nilonis, A. Smailis, J. Svcžian- 
šauliams suaukauta $36.50, iš i skas, I. Pruckus; po $2: M. 
Stoties iž'do pridėta dar $13.-į Maselskis, J. Papika; po $1: 
50, 
00. 
čia 
D. 
ga,

ir* tuo bildu sudaryta $50.- Į V. Uždavenis, Pr. Zigmantas, 
Aukojo šie: J. Eidukcvi-1 A. Gražys, R. l^l’pavičicnė, K. 
$20; J. Baltušnikas $5;

Stasiūnait’s $2; A. Sapie-
J. Ragickas, Radvilas, J.

Dulbis, J.
Sagevičienč

Trąinuvičia, J. Sukinys, M. K li
zinas, J. Žilinskas, J. Uvikas,

Phone Boulšvard 491»
ASHLAND

MUSIC
Deimantai, 
Laikrodžiai,

JEVVELRY 
STORE

Ar myli muziku?
B M ETIJO VE NO mutiko* fcexi« 

a*rvatorijoj» moHnarna i Skam
binti pianu, dainavima, smui
kuoti, teorija, mu». istorija ir 
harmonija Baigusiem* i įduoda
mi diplomai; lytoti galima vi
suomet. >

ANTANAS S. POCIUS, Vedtfjaa 
8250 S. Haleted Str.

Tai.: Boulevard 9244 
............................. J

Radvilas
Dulbis, Dulbienė
S. Pitkunas, V 
po $J; A/ Bul

it ai tis 30c.
Paskutiniame

los Stoties susirinkime nutar
ta surengti balius, kurio pel
nas skiriamas Lietuvos Šau
liams. Sekamas stoties susi- 
r likimas bus pirmą seredą po 
Naujų Metų. — Presos Komi
sijos narys, A. Sapiega.

L. Pasko

bnliauskąs, T. Pacilauskas, K. 
Janavičiene, N. Bagdonas; Z. 
Gražienę 50c. Viso su kuopos 
auka $94.50. P'nigai tapo pa
siųsti Lietuvos Misijai.

— Kuopos Korespondentas.'

Auksybl, Colum- 
bijos Grafonolus ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

4537 S. Ashland ( 
A ve., Chicago, III.

Skausmus ir gilintus nutildo

uJa I
PAIN-EXPELLER

Vaizbaženklla užreg. 8. V. Pat. Ofl»e.

DRAUGAS REIKALE

SO. OMAHA, Nebr. — Auka 
Lietuvos gynimo reikalui.' 

--------, --- -----o----- , Gruodžio 12 dieną S. L. A. 87 
Matelis, A. Brazauskas, J. Tu-1 kuopa laike metinį susirinki- 
menas, X. Sbaikus; po 50c.: mą p. K. JonevičienSs salėj, 
J. Ascila, J. Skirius, B. Narna-133rd ir B g-vė. Atlikus kuo-: 
juska, K. Markus, J. Sirusis, j pos reikalus buvo kalbamų 
V. Gumbrys; smulkesnių aukų i apie Lietuvos dalykus, apie 
$3.95; viso labo $22.45. Vi-! reikalą remti jos kovą su sve- 
siems aukojusiems didelį ačiū, timrtis užpuolikais, Buvo iš-. 
Pinigai perduota Naujienų Ofi- j reikšta nuomonė, kad perkant 
san persiųsti Lietuvos Misijai

— X. Shaikus. m

\VEST SIDE. — Lietuvių 
Jaunikaičių Dainos Mylėtojų 
Draugija praeitame savo susi
rinkime padarė sumestinę ir 
surinko $20.00 Lietuvos šauk
liams. Aukojo: po $3: J. Krū
mus; po $2: T. 
A. Ąitutis; po ^>1

A. Jaras, T.
Kulikauckas, 
Zakaro nekas, 
Stancviče, U.

Burdulis, J. Burdulis, W. Pa-; 
lionis, 7’. Aleliunas.

Komitetas: A. Ai (utis ir A. I 
Mcžlaiškis tuos pinigus tuo
jau išsiuntė tiesiai Lietuvos * 
Gvnimo Komitetui Kaunan,; 
prisilaikant to sakymo: kas į 
tuoj šelpia, dvigubai šelpia.

..— Šiaulių Bronius... ■

tis

Tranauckas, \ 
: J. Antanai- 1 
Bareli a tieka s, 
M. Palionis, 
J. Pauksnis, 
Perniek is, A. ,

Pinigai iš
Kenoshos

Kitur
>OR’r, Conn. — 
I dieną čia buvo 
Lietuvos 

Stoties
. L. žukau-1 J" ' - Vaikas.

\ P-dA.. ,nas uz pirkimą
u" kalba buvo neis, L. Mar '

J. Petraitis

Gruodžio

davimo ir aukų 
sekines menkos.

prakalbos.
agituoda- 

borių. Tik jo 
kokia, publi- 
tat bonų per
rinkime pa- 
Bet tam yra

Bupšis

uska J. Stankus, J. Kim- ' 
t?is. K.- Miklošius, A. Tyras, 
Mikalajūnas, J. čepkauskas,

And rukai lis; smulkmenų
viso nariu

rmi
1 sijai .Ne\v

tiesiai Lietu
Yorke.

J. Karpus.

T Pullman 5482

AKUSERKA 
L SHUSHO

Turtu patyrnu* 
nnten ligose; ru 
pasttagai prišiu 
rfu ligonę ir kudi 
Iri laiko ligos.
10929 S. State Str

Chicago, III.

Chroniškos Ligos
Tikrą Diognoza

I

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

VAN PAING M. D.
I 2221 8q. Kcdzie Avė.

Vai. 1—2; 7—9 po piet

J. P. WAITCHES
LAVYYER

LIETUVIS ADVOKATAS
7 iki 9 vakarais. Ned.: 11—1.
1509 So. Ashland Avė.

Lietuvon
Kas nori siųsti pini 

gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 

• ney orderiais ar draf 
tais.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu t)udu ir už pini 
gų siuntimą pilnai atsa 
koma. Norėdami gero ii 
teisingo patarnavimo,'

Kreipkitės pdfc-

J

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

STEBUKLINGA PROGA!
Mes turime parduoti už ueužmokėjimą raudos pa 

laikymui dvidešimts augšton rųšies Viktrolų (kalba 
cnųjų mašinų) už kurių reikėtų mokėti net iki $300 
parsiduoda už $35.00 ir duosime veltui 12 rekordų 
pasirinkime ir 200 adatų. Daūguma mašinų nau
jos ir užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas 
pamatyt, kad ar kainavus. Nepraleisk šios progos 
kaipo tikrų 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. flįles parduosime už pirmą 
pasiūlymą, nes mes norime padaryt daugiau vietos 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes 
pristatėm veltui į visas miesto dalis ir apielinkes, 
taipgi išsiunčiame C. O. D. arba užsimokėsi aplaikęs

Nedeldieniais nuo

Sankrovos
kaina tik $36.00 
nuntinj. Atdara kiekvieną diena iki 9 vai. vak.
10 iki 4 po pietų. Liberty Bondsai priimami.

NATIONAL STOKAGE CO., 
2023 So. Aahland Avė., kampan 21 at St.

Nariams Co-operativės Draugijos Amerikoj. 
Pramonė ant tiek musų Draugijos pasididino, 
kad priverstinai turime padidinti savo įstaigas.

Mažieji ofisai kuriuose buvome po No. 1809- 
15 So. Loomis St. bus iškelti į naują vietą, Sausio 
1 dieną.

Užsimokėti galima iškalno musų didžiajam 
ofise 1554 Ogden Avė., 3-as floras. Užkviečiame 
atsilankyti, kad pamačius musų įtaisymus ir ofi
so systemą ir būti kaip namie.

FOREIGN LANGUAGE DEPT.
Co-operative Society of America

PALIKTA STORAGE’Y
Mes turime parduoti už neužmokėjimą ren- 

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

WESTERN FURNITURE STORAGE, 
2810 W. Harrison St,hChicago, III.

Skausmas Silpnina, 
Sulaikyk jį!

Tūkstančiai moterų kenčia neap
sakomą agoniją visai tykiai. Esa- 
te^ viena iš jų Nakties valandos 
gamina nelaimes — dienų užbaigas 
kenčiate? Jei taip, nesikankykit— 
štai pagelba dėl jūsų, arba kitam 
jūsų šeimynos nariui.

, Prašalina
Galvos skaudčjipią, muskulinius 

ir sanarinius skausmus, krutinės 
plėvės uždegimą, gripą, influenzą, 
šaltį, reumatizmą, nerviškumą, 
strėnų diegimą, neuralgiją, skaus
mą per pusę, kraujo sukepimą, 
migrainės, dysmenoręja, žarnų su
stojimą etc.

Turit turėt savo namuose visada 
Salicyline. Nežinai kada jo pri
reiks, nes vietoje pailsio, gali prisi
eiti skausmą kęsti. Visiškai sau
gus — nesvaiginas. Vaikams nuo 
(5 iki 12 metų senumo pusę stali
nio šaukšto į pusę stiklo vandens. 
Kaina $1.00 tiesiąi iš chemisto iš- 
dirbystės.

Jei kenčiate, siųskite šį kuponą

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

Chicago, III.
įdėta rasite $1.00 už kurį malo 

nesite išsiųsti pilnos mieros Salicy
line pakelį. Suprasdamas, kad Sa
licyline yra ne svaiginantis ir visiš
kai nekenksmingas ir galėsiu gau
ti pinigus atgal, jei neužsiganėdin
siu.
Vardas ..........................................
Gatvė ir num. arba R. F. D...........-

PIRMAS LIETUVIŲ VALSTIJINIS BANKAS 
NEW YORKE

Kapitalas $200.000.00
Perviršis (surplus) $50.000.00

Gruodžio 3 d., 1920 m. Baltic States Bankas užbaigta or
ganizuoti. Viešas Banko atidarymas bus 4 d. Sausio, 
1921 metų.

Priimame pinigus nuošimčiams, mokame 4%. Už padė
tus čekiu sąskaitoms mokame 2%. Padėlius priimame 
ir per paštą. . '

Persiuntinėjimui pinigų į visas pasaulio dalis turime ge
riausius patogumus Amerikoje ir Europoje, — ypatin
gai gerai sutvarkytas yra išmokėjimas pinigų Lietuvoje. 
Parduodame laivakortes. Prigelbime išsirūpinti viso
kius legalius raštus. Atliekame visokius bankinius rei
kalus čia ir Lietuvoje.

Baltic Staįes Banko Direktoriai yra: Advokatas J. S. Lo- 
patto, M, W. Bush, Wm. Nash, A. I. Cole ir A. B. Stri
maitis.

Banko valandos: nuo 9 išryto iki 8 vai. vak. kasdien, iš 
skyrus šventadienius.
Asmeniškai ar per laiškus kreipkitės šiuo adresu:

altic State am
294 Eight Avė., Kampas 25-tos St. 

New York, N. Y.

£7

* - - ” 3

Miestas ..........................................
Valstija .............................................

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruže vi
rinus aptieką:

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street, 
Waukegan, UI.

IHimK K ■ a

Pinigai iš 
Rockfordo 
Lietuvon

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

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

SJ.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III.
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PADVIGUBINK
SAVO ĮEIGAS 

įdėk savo sutaupintus pini
gus į musų 6% užtikrintus 
Goki Beal Estate Bondsus. 
Maži savaitiniai arba mėne
siniai daliniai įmokėjimai 

nešantis 6%.
Julius Moli & Son
1319 Milwaukee Avė.

HALL BROS.
DENTISTAI

6300 So. Halsted St. 
2-os lubos

Tel. Normai 71
ŽYMUS SPECIALISTAI.

Visas darbas atliekamas be skaus
mo dentistų su ilgu laiko patyrimu.

Darbas gvarantuotas ant 10 me
tų. Ateikit ir leiskit išekzami- 
nuoti savo dantis dykai.

Tel.: Victory 2400
Užsisakyk audrinius lan

gams rėmus, nuo
Geo. Green Lumber Co.,

22-os gatvės tiltas.
<----------------- --------------------- >
■ Tel. Canal 2975—2976
■ Jusi
= WHISTLE
B Chicago

WHISTLE BOTTLING CO.
■ 1901 W. Roosevelt Rd.

ANTON FUERST and CO.
Parduoda namus, apsaugo 

nuo ugnies
4153 W. 26 St.

2410 So. 52nd Avė
i.

Phone Drover 266
JOFFEY’O

4625 So. Ashland Avė.
Atsakančios grojamos mašinos. 
Columbia fonografai, deimantai 

ir laikrodėliai.

Tukstančiai žmonių li
ko turtingais pirkdami 
aliejaus rendos žemę Tex- 
as valstijoj.
Mažas investmentas ren- 

davojimui aliejinės žemės, 
gali padaryti jumis kaip 
ir mus neprigulmingu pi- 
nigiškai.

Ateik, parašyk, arba te- 
lefonuok delei pilnesnių 
informacijų.

Chas. A. Snapp 
Company

1620 Consumers Building
Tel.: Harrison 9669-9670

Naujausios rūšies skalbia
mosios mašinos po.... $135.00

Taipgi užlaikome visokių 
vacuum cleanerių — elektri
nių apšildytojų — elektrinių 
pečių ir visokių elektrinių 
prietaisų.

Leiskit mums apkainuoti 
jūsų namuose dratus išvad
žioti ar krautuvę; cash arba 
vienas metas išmokesčiui.

6031 So. Halsted St.
Tel.: Normai 2022.

2662 Milwaukee Avė.
Tel.: Belmont 1436

Acorn Electric Co.

............. ...............     > . ....................................................- , -................................— i .................. - ....................................... .. ................................. . .................................. ... ........................... .......................-................ .........................

Savaitine Biznio Apžvalga
CASINO TEATRAS 

3506 So. Halsted St.
Subatoj, 25 d. Kalėdos 

“Its a Great LIFE” Goldwyn.
Nedėlioj, 26, Buck Jonės in 

“Just Pals”
Panedėlyj ir Utarninke 27 ir 28 
Long Chaney in “The Ponaity” 
Seredoj, 29, Will Rogers in 

“Honest Hutch”
Matinee kasdieną.

AtydosI
Ar jus turite šeimyną? Jums yra 

sunku gauti kambarius? Štai yra jū
sų gyvenimo proga. Mes parduo- 
dąme murini namą, iš kurio galima 
padaryti 3 pagyvenimus. Visi įtaisy
mai užmokėti. $400.00 pinigais, liku
sius lengvais išmokėjimais. Delei to
lesnių informacijų kreipkitės.

1653 W. 47 St.

DR. BOBE’S PANACEA
Yra šeimynos gyduolė, didelės ver
tės delei reumatizmo, vidurių ne- 

malimo, kataro ir pūslės ligų.
RED CROWN PHARMACY 

4552 So. Ashland Avė.

SKOLINAME PINIGUS.
Ant užtikrintų savasčių, prirengtų 

ir statomų.
Madison ir Kedzie valstijinio banko 

narys Federal Reserve System.
3131 W. Madison St., Chicago.

Tel.: Kedzie 3980.
Atdara visa diena: Sub., ir Utarnin- 

ko vakarais nuo 6 iki 8 vai.

Duok receptus išpildyti
Mokslą baigusiam Registruotam 

Vaistininkui
LUCAS HANNEMA R. P. L. 

10657 Michigan A v., kamp. 107 gt.
Įstaiga tyrų vaistų.
Tel.: Pullman 979.

Mes naudojame geriausios vertės 
gyduoles ir musų kaina tokia žo 
ma, už kokią galima padaryt. Mes 
apkainuojame jūsų atsilankymą.

Phonc Canal 5496
Hankan Jewelry 
and Graphaphone 

Co., Ine.
Mes pritaikome 
akinius moksliš 
kai. Columbia gra 
fanolas ir rekor
dai.

2209 W. 22 S t. 
netoli Leavitt.

[’hone Canal 6254
ADOLFU L. ZACHAREW1CZ 

Koštumeriškas Siuvėjas
Kepures, pirštinės ir vyrų mažmo
žiai. Valome, prosijame ir taisome. 

2300 So. Leavitt St.

LIBERTY BONDS
Mes mokame pilną rnarketų kainą 

su nuošimčiu.
R. I. POLLAK & CO.

1945 W. 47th St.
Atdara vakarais: panedėlyj, ket
verge ir subatoj iki 9 vai. vakare.

A. C. Flynn Co.
4709 So. Halsted St.

Garu, karštu vandeniu ir karštu 
oru šildymas. Nauji šildomi pe
čiai įvedami. Seni šildomi pečiai 
pataisomi.

Phone Boulevard 7692

JAN GLOMB
Peveikslų galerija.

• Geriausias darbas, už žemiausią 
kainą.

1946 W. 21st St., netoli Robey St. 
Chicago, III.

Halsted netoli 63-os gatvės

WEEKLY BUSINESS REVIEW

veikėjas; Kasierius

Įsteigta pirma New 
Yorke Gryai Lietu

vių Valstijinis 
Bankas.

šiuo pranešam visuomenei, jog New 
Yorke įsteigta Lietuvių Bankas, BAL- 
TIC STATE BANK, 294 Eight Avė., 
New York, N. Y.

Ta žinia norime pasidalinti su visuo
mene dėl kelių priežasčių. Viena jų— ( 
ta, kad BALTIC STATE BANKAS [ 
yra įsteigtas beveik vien tik Lietuvių 
pinigais: apie 90% kapitalo yra Lie
tuvių sudėta. Organizavimo Banko, 
kėlime jo kapitalo pasidarbavo įvairios 
kolonijos: Brooklynas, Bostonas, Balti- 
more, Newarkas, Waterbury, New Bri 
tain ir t.t. Antra aplinkybė, dėl ku
rios skelbiamės visuomenei, yra pato
gumai, kokius BALTIC STATE BAN
KAS galės suteikti Amerikos Lietu
viams visuose jų finansiniuose reika
luose, kaip čia Amerikoje, taip ir są
ryšyje su Lietuva. Rinitai ir konser
vatyviai pastatyta specialia skyrius 
padėlių nuošimčiams, duoda galimy
bės ir iš tolimesnių vietų savo padė
lius banke sudėti,—BALTIC STATES 
BANKAS priima pinigus padėjimui 
ant nuošimčių ir per paštą. Už padė
lius ilgesniam laikui m'karna 4%; už 
padėlius oinatnojon sąskaiton (choking 
ąccount) mokame .

i Trecia, — pati BALTIC STATES 
BANKO vieta yra labai svarbi atžvil
giu susisiekimo su užsieniais. Būda
mas New Yorke, svarbiausiame finan
siniame centre, Bankas turės daug 
patogumų ir galės tinkamai tarpinin
kauti netik šiaip mustj žmonėms su jų 
piniginiuose reikaluose su užsieniais, 
bet ir įvairiomis pinigų siuntimo ir 
laivakorčių agentūroms, kurių yra 
daug tarpe Amerikos Lietuvių.

BALTIC STATES BANKAS yra in
korporuotas New Yorko valstijoje. Jo 
pamatinis kapitalas yra $200.000.00 
ir perviršis (surplus) $50.000. Prie
šakyje Banko stovi šie asmens: Pirmi
ninkas — Adv. J. S. Lopatto, direkto
rius dviejų Bankų Pennsylvania vals
tijoje; Vice-Pirmininkas—M. W. Bush, 
žinomas pramonininkas ir visuomenės

— A. I. Cole, 
turįs 24 metų prityrimo Bankų rei- 

I kaluose, dirbęs Baltic States Banke N. 
Y. valstijos Bankų Departamento re 
komendacija; Wm. C. Nash, Vice-Pir
mininkas Irving National Bank ir A. 
R. Strimaitis, visuomenes veikėjas, per 
9 metus buvęs S. L. A. Sekretorius.

BALTIC STATES BANKO organi
zavimu labai gyvai įdomavo ypatingai 
Brooklyno ir New Yorko lietuviai, ku
rie nuo senai jautė reikalingumą sa
vo bankinės įstaigos. Pats faktas, 
kad Amerikos rytuose susidarė toki 
įstaiga, sustiprina Lietuvių poziciją 
Amerikoje, sudaro jiems naują versmę 
jiegų jų ekonominiems reikalams- 
stiprinti Amerikoje.

Amerikos Lietuvių visuomenė turi 
remti savo įstaigą ir prisidėti prie to, 
kad ateityje pasidarytų iš jos milžiniš
ka finansine Amerikos Lietuvių insti
tucija,. Prie to lengva bus siekti, jef 
musų visuomenė, musų draugijos, mu
sų organizacijos ir įvairios Lietuvių 
agentūros Amerikoje aprinks BALTIC 
STATES BANKĄ savo bankinių rei
kalų atlikinėtoju, kaip padėliams ant 
nuošimčių, taip ir pers4untinėjimui pi
nigu Europon, diskontavimui kredito 
laiškų ant Europos Bankų ir t. p.

Prie BALTIC STATES BANKO su
organizavimo reikėjo nemaža pasidar
buoti,— visiems tad draugams, kurie 
darbe parėmė, Banko Steigėjai taria 
širdingą padėkos žodį ir tikisi, kad 
jų parama ir užuojauta savai įstaigai 
neužbaigs su Banko įsteigimu, bet it 
toliaus bus drauge su mumis ir mu* 
sų suorganizuotu Baltic States Ban
ku.

Su pagarba BALTIC STATES 
BANKO Steigėjai:

J. S. Lopatto. M. W. Bush, A. T. Cole, 
W. C. Nash, A.’ B. Strimaitis.

Biznis ir darbai prie 
ūkio padarau.

Karmų produktų kainos, kaip 
1 žinoma, yra šioj valandoj didžiai 
nupuolusios, 
čiai neturi iš 
tai farmeriai 
kią skriaudą.
davo taimeriai išpardavę savo 
javus pirkdavosi ar užsakydavo 
daugiaus mašinų, traktorių, ir 
kitokių ūkio padargų. Šiais me
tais farmeriai pfavo daug ma
žiaus pinigų. Už tai dabar jie 
šykšti pirkti kąnors daugiau ne
gu tai kas jiem būtiniausia rei
kalinga. Tas, žinoma, labai at
siliept ant farmeriškų padargų 
industrijos.

Tokios įstaigos kaip Interna
tional H&rvester Co. atjaučia or- 
der ų sumažėjimą. Todėl tų in-

Jeigu dar miestie- 
to didelės naudos, 
jau turi iš to aiš- 
Kitais metais bu-

Šita yra kokybės vaistinė. 
Mes duodame tiktai GERIAUSIAS 
GYDUOLES. Mes gvarantuojame 

VISOKIUS savo pardavimus.
“MUSŲ SPECIALUMAS — 

RECEPTAI.
pasiklausk savo daktaro apie mus.

S. A. MANKOWSKIS 
Prescription Drug Store 

Lietuviška Aptieka 
2359 S. Leavitt St., kampas 24 gat. 

Chicago, III.
Telefonas Canal 4946

dustrijų darbininkai greitu lai
ku gali laukti (jeigu dar nesu
laukė) algų numušimą. Kai ku
rios iš mažesnių ir bloginus ve
damų šitos rųšies įstaigų neuž
ilgo gali net ir subankrutyt, to
dėl tenai darbininkai bus visi at
leisti iš darbo. Didesnės įstaigos, 
žinoma atsilaikys.

Apart algų numušimo darbi
ninkams, produkcijos kaštus jos 
dar sumažins tuo$ kad neužilgo 
pirks plieną ir geležį daug pi
ginus. Tas atpigins ūkio padar
gus, kas vėl reiškia, kad farme
riai gerai dar nesiskubindami 
pirkti didesnių padargų. Jeigu 
padargai bus pigesni vėliaus, tai 
fš tikro geriaus palaukti su pir
kimu.

Sekančių metų pavasaryj ir 
pradžioj vasaros, pirkimas ūkiš
kų padargų bus beabejonės di
desnis. Gali būti, kad ir kainos 
truputį pukils. Tačiaus nedaug'. 

Visos didesnės ūkio padargu kom 
panijos stengsis pardavinėti da
lykus piginus tik todėl, kad iš
laikius savo biznį.

Batu išdirbyste.
Batų išdirbystėje vis dar ma

žai tedirbama. Dirba dauginus 
tik tos fabrikos, kurios turi val
džios orderių. Laukiama, vie
nok, kad darbai pagerės su pra
džia vasaros ateinančių metų.

Laikrodžiai.
Laikrodžių pardavinėjimas 

šiuo laiku yra mažesnis kaip bu
vo pereitais metais, žmonės 
daugiausia perka tik vidutiniš
ko brangumo laikrodžius. Laik
rodininkai gerai prisitaikę prie 
žmonių kišeniaus ir nebepirks 
dauginus sau brangesnio stako.

Bovelniniai tavorai.
Bovelninių tavorų išdirbystėje 

didžiai sumažėjo darbai ir beto 
darbininkams tapo numuštos al
gos. Pardavinėjimas šito tavoro 
yra beveik užmiręs,o stakas yra 
labai didelis. Taip tarbut tęsis 
per visą žiemą. Vienok, atėjus 
pavasariui, yra laukiama, kad da 
lykai atsitaisys.

Cementas
Cemento pramonėj viešpatau

ja visiškas užmirimas. Cemento 
tapo padaryta daugiaus negu jo 
gali būti suvartota. Beto šiuo 
laiku labai mažai cemento yra 
perkama. Cemento pirkimas pra
sideda tiktai nuo Liepos mėne
sio.

Drabužiai dar labiaus
nupuls

Žmonės, kurie žino dalykų 
stovį drabužių industrijoj, tvir
tina, jog- ateinančiais trim ar ke
turiais mėnesiais drabužių kai
nos daug daugiaus nupuls negu 
iki šiol nupuolė. Priežastis tam 
nupuolimui yra tame, kad dra
bužiui krautuvės jokiu budu ne
galės laikyt dabartinio savo žie
minio stako iki kitai žiemai, nes 
tas reikštų jiems pragaištį. Krau 
tuvės turės skubinti išparduoti 
ypač brangesnius drabužius. Jos 
turės savo tavorą pardavinėti 
kad ir puse kainos.

Paskutiniais dviejais metais 
atsirado daug naujų drabužių 
krautuvių, kurios prisipirko bran 
gaus tavoro, laukdamos vis di
desnio kainų kilimo. Dabar tos

Jei tau reikia 
GERO PLUMBERIO

Kreipkitės prie
JOHN KLEKER PLUMBING CO.

1707 W. 47th St.
Tel.: Yards 2308.

Visą darbą gvarantuojame.

NAUDOTO IR NAUJO LUMBERIO 
PIGIAI.

Vėtros, rėmai langams, plaisteriui 
lentelės, stogui popiera.

CARR BROS WRECKING CO., 
8003-39 S. Halsted St., 

Tel.: Yards 1294‘ '»■ ‘ .V "

krautuvės bus labai blogame pa
dėjime ir nemažai iš jų subank-* 
rutys. Po to kaip mažosios krau 
tuvės bus subankrutijusios, di-i 
desnės ir geriaus vedamos krau 
tuvės galės toliaus tęsti biznį 
nors ir su mažesniais pelnais.

Kepyklos
Išdirbinio kaštai sumažėjo. 

Darbininkams algos numuštos. 
Miltai atpigo. Todėl turėtų at
pigti ir duona. Tas, vienok, ne- 
subankrutys duonkepių. Jų pra 
monė visą laiką stovės geriaus 
negu kitos pramonės, nežiūrint, 
kad tarp duonkepių yra daug kon 
kurencijps, varžytinių.

Apskelbimai.
Dabar, kada daugeliui krau

tuvių būtinai reikia išparduoti 
savo staką, daugelis tų krautu
vių; vienas išgnny m;is yra pla
čiame savo biznio apskelbųne. 

Kas sutaupė per geresnius laikus 
pinigų, turi jų nepasigailėti jda- 

z 
bar plačiam išpardavimų apskel
bimui, idant prisirengus prie ki
tokio laiko ir pastačius savo biz 
nį ant kitokio pamato. Galima 
drąsiai sakyti: “Kas dabai\skelb 
sis, tas išliks”. • A

Brangenybei.z
Prieš Kalėdas pirkimas bran

genybių, žiedų ir laikrodėlių yra 
labai geras. Vienok po Kalėdų 
bus didelis nupuolimas ir pirki
me ir kainose. Brangenybių iŠ- 
dirbystė irgi nukentės.

Fonografai.
Pardavimas eina silpnyn. To

liaus gal bus bloginus. Fonogra
fų kainos turės nupulti ir nupulti 
nemažai.

Spaustuvės.
Spaustuvėse darbai sumažėjo. 

Beveik visos įie-unijinės spaustu
vės pranešė savo darbininkams, 
kad nuo šio mėnesio jiems bus 
numuštos algos.

Kepurės..
Kepurių pamonėj darbai suma* 

žėjo. Krautuvėse stakas didelis. 
Pirkimas mažas. Kepurės tolyn 
dar turės eiti pigyn.

Svarbus kabeliu 
pranešimas.

“Kabelį aplaikėm šiandie, kad 
Cunard Line atstovas praneša 

Liverpool ofisas Cunard Linijos 
padiktuoja, kad laivas Maskva, 
600 3-os klesos keliauninkų įtal
pos išplauks iš Londono i Dan- 
zigą pirmoje dalyje Sausio me
nesio.

Laivai Orlando ir Smolensk 
kiekvienas po 600 3-os kiesos ke
liauninkų įtalpos išplauks kas sa
vaitę iš liuli, Anglijos į Danzi- 
gą. Keliauninkai geidžianti va
žiuoti šiais laivais, užtikrinama 
trumpą kelionę.

Padidina Krautuvę.
Shank’s Music Store, 3527 So. 

Halsted St., per savo atstovą 
praneša, kad pasididinus bizniui, 
padidina savo krautuvę, kuri bus 
puikiausia visam mieste.

Parduoda puikiausios klesos 
muzikališką tavorą už teisingą 
kainjį. Biznio paakstinti palinks
mina publiką kas dieną pianu ir 
phoAografu.

PRANEŠIMAS 
Musų Draugams!

Jogei nuo 1-mos dienos 
Lapkričio Nov.) 1920. 
Musų Ofisas bus perkel
tas į naują vietą.

ZOLP ir BARČUS 
4601 So. Marshfield Avė.

Tel.: Yards 145

IPBBbbbbbbbbbbbbbbbq,
■ ADAM M. MACARUS J

NOTARAS
■ 3256 S. Wallace St., Chicago ■
■ ■

Parduodu laivakortes, ■ 
J siunčiu pinigus į visas " 

j pasaulio dalis. Apdrau- J 
■ džiu, parduodu žemės ir ■ 

i namus, skolinu pinigus, b 
"bBBBBBBBBBBBHBBBBBB

Kalėdų
dovanos

Prirengta pas mus 
Deimantai, laikrodė
liai, auksiniai — si
dabriniai — piausty- 
stytas stiklas, 
French Ivory etc.

Henry Rhein, 
Jewelry Store, 
per 30 metų prie 

1536 W. 47th St.
Patėmysit didelį 

laikrodį.

C. R. CLAUSEN
Expertas Rupturų

Išdirbėjus 
pagerintų 

guminių 
pančiakų; 

diržų palai
kančių rup- 
turą po ope
racijos; chi

rurgiškų 
gorsetų; 

bresų dėl 
ir platės dėlnenormalių kūno dalių, 

kojų. Specialė atyda dėl kūdikių. 
Valandos nuo 1 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vak.
6331 So. Halsted St., kampas 63 PI. 

Phone: Wentworth 2679.

Phone Yards 1030
WM. S. BRONIARCZYK, PH. G. 

Aptiekorius
Receptai musų speciališkumas.

4459 So. Wood St. 
k----------------------------------------------- /

f
OLOWECKI’S
Music House

Mes turime visus muzikalius in
strumentus: grafonolas, vietro- 
las ir lietuviškus rekordus. Rei

kalauk musų katalogo.

3417-21 So. Halsted St. Chicago Į

į—* ™ . ———\
Ar Jūsų bankicrius yra 

Jusų draugu? Jeigu jis nėra 
jūsų draugu, negali būti jusų 
bankieriu.

The Cicero State Bank 
stengiasi palaikyti draugiš
kus ryšius, kurie turi būti 
tarpe bankerio ir depozito

rio.
Delei draugišku patarimų 

— ateikite pas mus taip tan
kiai kaip jus galit.

CICERO STATE BANK
48tli Avė. and 25th PI.

“13 metų nuolatinio
; bankaviino”

Phone Drover 215
S h a n k s 
Music Store, 
Ėst. 1912.

Fonografai, re 
kordai ir gxo- 
jami grojikii- 
niai voleliai. I*i

n i gal s arba išmokėjimais
3527 So. Halsted St.

f—""
Delei saugaus vielų išvedžiojimo na 
muose. Delei parinktu ir pigaus 
darbo. Delei gero patarnavimo ir 

i materijolo.
Atsišaukit pas mus —

FIDELITY ELECTRIC COMPANY 

2049 W. 22 St., Phone Canal 5190 
Mes taipgi užlaikome skalbimui 
mašinas ir elektros visokius įran
kius; taipgi automobilių reikmenis. 
Mes taisome visokias battery. Tai
some elektros systemos visokių 

automobilių.
—........... - v

GERAS
Dantų taisymas

pigiomis kainomis
Aukso dantįs 22 Karat 

$3 ir augščiau
Bridge Work

$4 ir augščiau
Platės $5 ir augščiau

DR. BERN
4558 So. Ashland Avė., 

Kampas 46th St.

PIRTIS
Turkiška, elektrikinė ir rusiška.

Lankant musų pirtį, galima apsisau 
got nuo sekančių ligų:

Reumatizmo, violetiniai spinduliai, 
nerviškumo, šalčio, strėnų dieglio, pa
ralyžiaus, inkstų ir kitokių elektra 
gydymų.

Naujausiais musų įtaisymais, gva
rantuojame geriausią gydymą.

Moterų dienos tik Utarninkais
8 ryto iki 8 vak.

Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie
ną dieną ir vakarą išimant Utarninkus 
nuo 9:30 ryto iki 7:30 vakaro.

A. F. CZESNA,
1624 W. 45-ta gatvė, 

Chicago, III.

Ar kenčiate nuo prasto 
apetito, užkietėjimo ir tt.

Triner’s American 
flAHiir of Bltter Wlne 

Yra labiausiai užtikiama 
gyduolž.

Parduodama visose 
vai s tynė s e.

JOSEPTH TRINER COMPANY 
1333-45 So. Ashland Avė.

■ EXTRA IŠPARDAVIMAS ■ 
Siutų ir Kelinių

j Vėliausios mados ir žemiausios B 
kainos.

PAUL LEASES, 
3616 So. Halsted St.

Long Distance Phone 
Superior 2423

Steinbrecher Mfg.
Company

Išdirbėjai The New Im- 
proved Shank piece.

1311 N. Clark St.,

Tel. Normai 224.
ENGLEWOOD THOR SHOP

John P. Sink, Joseph A. Huguelet.
Elektros namai, skalbimui maši

nos, prosai, valytojai.
6007 So. Halsted St.

DAKTARAS WHITNEY
Sėkmingas specialistas examinavi- 
me ir gydyme visų chroniškų ligų 

Vyrų ir Moterų.
Jeigu jus kenčiate nuo bile kokių 
užsisenėjusių ligų, nepaisykit kaip 
daug kartų esate apsigavę mėgim- 
me išsigydyti; pasimatykit su Dak
tarų VVhitney ir leiskit jam nuro
dyti jums teisingą kelią į sveikatą.

Pasitarimas ir Examinacija — 
Dykai.

DOCTOR WHITNEY 
175 N. Clark St.

Valandos: — 9 iki 4 ir 6 iki 8 kas 
dien. Nedėliomis — 10 iki 1

RAZDIK & CO.
Kolektavimas ir patikrinimas 

REAL ESTATE 
Paskola ir Insurance.

1826 S. Halsted St. Chicago 
Tel.: Roosevelt 7963

Mokinkis Modelių 
Braižymo 

ir 
PASIDARYK SAU 

DRAPANAS
Tai yra lengva, per musų ži

novų nurodymus, dėl paties sa
ve arba kaip ir profesijon.

Reikalauk knygelės “O”
Master System School, 

STATE-LAKE BLDG., 
KAMPAS STATE IR LAKE 

GATVIŲ

Phone Yards 987
D. LIPTSICH

Fashioą Cloak Shop 
Ploščiai, siutai, dresės ir veistis. 
Jus gausite tavorą iš musų dirbtu

vės olselio kainomis.
8401 So. Halsted St.

U.S.ARMY & NA V Y KRAUTUVE
Pilniausia armijos stako. 

1628 West 47-os gatvės 
Kampas Marshfield Avė.

Šakos: 8207 So. Morgan St., 
9809 Cottage Grove Avė.

Tėmykite savaitinius pagarsini
mus “Naujienos” specialių pasių- 
lijimų.

Phone Boulevard 6878
A. HOLZMAN

The National Raincoat Co. Not Ine.
of Chicago

Guminių rūbų išdirbėjai
8681 So. Halsted St.
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Neužmirškime 
Lietuvos draugų.

Amerikos lietuviai dar
bininkai šiandie remia 
kiek galėdami Lietuvą 
jos kovoje su' lenkų 
užpuolikais. Šitas darbas 
dabar paima kone visas mu
sų jiegas. Bet vis dėlto mes 
turėtume neužmiršti, kad 

'musų pagelba yra reikalin
ga ir Lietuvos darbininkų 
organizacijoms.

Ypatingai mes privalome 
rūpintis, kad Lietuvoje butų 
stipri politinė Lietuvos dar
bininkų organizacija — So
cialdemokratų Partija.

Jau mes visi žinome, kad 
ta partija visuose svarbiuo
se Lietuvos klausimuose su
gebėjo išlaikyti teisingą dar
bininkų žvilgsniu poziciją. 
Jos veikimas davė labai gra
žių vaisių; pakanka .čionai 
nurodyti tiktai tą faktą, kad 
musų draugai Lietuvoje dau
giausia prisidėjo prie to, kad 
Lietuvą šiandie remia Latvi
jos darbininkai.

Savo energingu ir nuosa
kiu veikimu Lietuvos social
demokratai užsitarnavo to, 
kad susipratusieji Amerikos 
lietuviai darbininkai remtų 
juos visomis jiegomis.

Kitos Lietuvos partijas — 
krikščionys demokratai ir 
liaudininkai jau atsiliepė į 
amerikiečius, prašydami au
kų. O tos partijos susideda 
iš daug turtingesnių elemen
tų. Jeigu joms reikia pašal
pos, tai tuo labiaus jos reikia 
Socialdemokratų Partijai, 
susidedančiai iš beturčių.

Butų gerai, kad musų dar
bininkiškos organizacijos im 
tų kreipti daugiaus domės į 
šitą reikalą. Remdami Lie
tuvą, neužmirškime, kad pa
čioje Lietuvoje turi būt stip
rus darbinįnkų judėjimas, 
idant Lietuva pataptų tikrai 
laisva šalim.

Anądien Rusijos sovietų 
valdžia pasiuntė Franci jos, 
Anglijos ir Italijos valdžioms 
notą, griežtai protestuoda
ma prieš tai, kaiįįos valdžios 
ketino neduoti karaliui Kon
stantinui užimti Graikijos 
sostą.

Ta nota padarė nemažą 
sensaciją. Tik pagalvokite: 
bolševikiška valdžia užtarė 
karalių ir monarchišką tvar
ką! Kodėl ji taip pasielgė?

Bolševikiškas užsienių rei
kalų komisaras savo notoje 
sako:

“Sovietai neužjaučia mo 
narchijoms arba kara
liams, bet labai užjaučia 
žmonėms, kurie.... apsi
sprendė, nors ir netinka
mu budu, prieš užkariavi
mo karų politiką, uždėtą 
ant jų imperialistinės val
džios pagalba svetimų ša
lių durtuvų.” .
Taigi iš šito paaiškinimo 

matyt, kad tas sovietų val
džios žingsnis buvo ne parė
mimui monarchijos arba ka
raliaus, o apgynimui tam 
tikro principo—< to principo, 
kad svetimos šalys neturi 
teisės kokiai-nors tautai prie 
varta antmesti savo valią. 
Tai yra apsisprendimo prin
cipas. Lietuviškieji rėks
niai, pasivadinusieji “komu
nistais”, niekina tą principą, 
o Rusijos bolševikai, kaip 
matome, grieštai stoja už jį.

Jie stoja už jį, nežiūrint 
to, kad tuo jie patarnauja 
karaliui ir monarchijos sis
temai. Kadangi Graikijos 
žmonės nubalsavo grąžinti 
ant sosto karalių Konstanti
ną, tai bolševikai sako, kad 
niekas neturi teisės šitai 
žmonių išreikštai valiai prie
šintis. Graikijos žmonės ap
sisprendė netinkamu budu, 
balsuodami už karalių, bet 
bolševikai sako, kad svarbu 
yra ne tai, kaip jie apsi
sprendė, o pati apsisprendi
mo teisė.

Tame yra grynai socia- 
listiška mintis 
nuolatos 
skelbdami ją, mes negalėjo
me nekritikuoti ir pačių bol
ševikų. Rusijos žmonės juk 
irgi apsisprendė visuotinu 
balsavimu (kaip ir Graiki
jos žmonės), išrinkdami pra
džioje 1918 m. Steigiamąjį 
Seimą. Kam-gi bolševikai 
spėka išvaikė jį? Jeigu jiems 
nepatiko to Seimo sąstatas, 
tai tat dar nedavė jiems pa
mato laužyti žmonių išreikš
tąją valią. Taip pasielgdami, 
bolševikai peržengė tą patį 
principą, kurį jie dabar skel
bia delei Graikijos

ir mes ją 
skelbiame. Bet,

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas

Medvilnes fahri

Daroma

BULGARIJA.

Komunistų partija laimėjusi.
[Iš Federuotosios Presos]

Vicnna. — čia gautomis ži
niomis, pastaraisiais miestų ta
rybų rinkimais Bulgarijos ko
munistų partija gavusi nema
ža balsų. Pav., Lamuolak -ir 
PasČamkli miesto tarybose ko
munistai gavę didžiumų vietų. 
Gi Pilipopolise, antram di- 

visoj Bulgarijoj 
dvidešimt keturių 

teko
mieste, iš 
vietų komunistų 
vienuolika.

partijai

JUNGTINfiS VALSTIJOS. 
Ką pasakys teisėjas Sullivan? 

[Iš Federuotosios Presos]
Chicago. — “Kovokime su 

išrastais gink
it nd Organ 

Ir ji-

Chicago. — 
jais jų pačių 
lais!” Tai Piano 
Workers unijos obalsis. 
sai vykinamas ve kokiu budu: 
Unijos prezidentas andais tei
sėjui Sullivanui įteikė reikala
vimų, kad jisai išduoti) in
džionkšenų prieš Storck Piano 
kompaniją, kuri ryžasi laužy
ti padarytąją su savo darbi
ninkais sutartį. Mat, jau spa
lių mėnesį toji kompanija sa
vo darbininkams pareiškė, kad 
sutartis su darbininkų unija, 
nuo Naujų Metų bus panai
kinta. Kompanija gražinsian
ti piece worką — darbą nuo 
stukių.

Kadangi teisėjas Sullivan yra 
žinomas kaipo uolus indžionk
šenų davėjas kitaip “tvarkos 
ir ramumo“ šalininkas, tai or
ganizuotieji vietos darbininkai 
dabar \ dideliu susidomėjimu 
laukia koks bus jo nuospren
dis. Būtent, ar tbisejas ir šį 
kartą taipjau uoliai gins “įsta
tymus ir tvarką“, — kuomet 
eina reikalas apie samdytojus.

Nebežino kas daryti.
[Iš Federuotosios Presos] 

Washington. — Darbo sek
retorius VVilsonas nūdien ne- 
besugalvoja kaip čia padarius 
su tarybų “ambasadorium“ 
Liudviku Martensu, kurį rei
kalaujama deportuoti Rusuos- 
na. Tai dėlto, kad Marten- 
sas šiaip ar taip, tą šalį atsto
vauja. Gi špionažo akte taip
jau yra pasakyta, kad by vie
nos valdžios bei jos frakcijos, 
su kuria Jungtinės Valstijos 
nekariauja, atstovas po šiais 
įstatymais nepapuola. Taigi, 
tokių valstybių atstovus Dar
bo departamentas deportuoti 
negali.

Vis dėlto, jeigu visa bus iš
aiškinta taip, kad Darbo de
partamentas tokios teisės turi, 
ir tai, spėjama, kad Darbo 
sekretorius Martensą nedepor
tuosiąs, jeigu šito nereikalaus 
pats prezidentas. Manoma til
dei, kad, galų gale visą reika
lą teks 
zidentui.

išspręsti pačiam pre

savo rūšies strategiją.
[Iš Federuotosios Presos]

Washington. — “Kai kas“ ir 
“kai kur’’ čia kužda, kad Ame
rikos milionininkas Vanderli- 
pas didžiulį teritorijos sklypą 
Siberijoj gavo tik todėl, kad 
tarybų Rusams buvo svarbu 
atsiginti nuo tolimųjų rytų 
Prūsijos — Japonijos, kuri tu
ri neįsotinamų apetitų prie 
Rusijos teritorijų. Kaip tik tą

ti Japonija. Dabar ji tų žemės 
plotų nebegausianti. O jeigu 
norės gauti, tai turės susirem
ti su galinguoju Amerikos ka
pitalu, kuris, tarybų Rusijos 
padedamas, lengvai sutriuškin
tų godžius Japonijos imperia
listus.

Samdytoju kova prieš 
darbininkus.* 

[Iš Federuotosios Presos] 
Detroit. — Samdytojai nusi

tarė sumažinti patyrusiųjų me
chanikų algas. Tie, kur iki 
šiol gaudavo po $1.25 valan
dai, dabar tegaus po 
tus.
ną dolerį, dabar. gaus po 50 
centų valandai. Pragyvenimas 
mat pingąs.

cen-
O tie kur gaudavo po vic-

Presos] 
Paskclbto- 
Minucsotos 
89,000 or- 

1918

Unijų stiprėjimas.
[Iš Federuotosios 

Minneapolis. — 
mis žiniomis, visoj 
valstijoj dabar yra
ganizuotų darbininkų, 
metais unijoms priklausė pen
kiasdešimts trys tūkstančiai 
narių. Vadinas, narių skaičius 
bėgiu dviejų pastarųjų metų 
padidėjo 36,000.

Viename Minneapoly orga
nizuotųjų darbininkų skaičius 
siekia 29,518. S t. Paul’e — 
26,^97.

šiais metais įvairiose valsti
jos vietose buvo 74 streikai ir 
lokautai, palietusicji apie 52,- 
000 darbininkų.

Bostono siuvėjai nepasiduos, susikirtimų. Bet visa tai nėra 
Boston. - Amalgameitų uni- kliu,inli bendram profesinių 

ja, kuriai vietos fabrikininkų T"10’
asociacija paskelbė mirties kovą, v.c'“;. N<*‘ k"r‘ ’ten1g!u- 

.. a j • • i si užbėgti viena kitai už akių,nepasiduos. Andais čia įvyko ,,, . . . . . .. _. . . , . Trumpai sakant, ir ekonomineididehs siuvėjų susirinkamu, L ]ilin.. Rov darf)ininkai 
kuriame dalyvavo ir vynausis stengiasi 1Mttikyti vien, bendr, 
unijos sekretorius Schlassberg. fron(ą 
Kaip vienu balsu nutarta “ko
voti už tuos laimėjimus, kurie 1.Savo forma, Francijos so- 
tapo įsigyti ilga ir sunkia ko ria,*stU ir profesinis darbiniu- 
va” - už savo organizacijos ir j»<>ėjimas labai panašus į 
esamųjų algų išlaikymą. •Jl"1’.R.tln11' ,Ynls,,« darbininkų

_____  judėjimą. Bet savo dvasia ji-
XT . . ..... . . , sai žymiai skiriasi.Nedarbas Milwaukee mieste. T ... . ...Jungtinių Valstijų
Mihvaukee. — Organizuotųjų sąjungos-unijos 

darbininkų darbuotojai pareis- pirma žiuri tik savos materia- 
kia, kad- šiame mieste yra apie Hnčs naudos, tai Francijos pro- 
trysdešimts penki tūkstančiai Uesinių sąjungų narys, kalbe- 
bedarbių. Atatinkamosios vai- Mamas apie šios valandos reJ- 
džios įstaigos sako, kad bedar-P<a^av*nil,s» dažnai sako: tai dar 
bių skaičius esąs dvidešimts pen- I,ev’sa- Rytojus mums taipjau 
ki ar , trysdešimts tūkstančių. | svnr‘,l,s JkniP ir, ;ši, <B®naL^c®r.’ 
Bet tai dar nevisa. Jų many
siu, iki sausio mėn. bedarbių 
skaičius čia “dar žymiai padi
dės“.

Kuomet 
profesinės 

narys visų

Mihvaukee. — Taikstančiai 
darbininkų vaikšto be darbo. 
Neužilgio bedarbių skaičius 
dar padidės, nes samdytojai ir 
vėl tariasi apie atstatymą dar 
didesnio skaičiaus darbiniin- 
kų. f

St. Louis. — Teismas išda
vė indžionkŠeną prieš odos 
dirbėjų unijų. Unijos nariams 
grumojama didėlėmis baudo
mis, jeigu jie drįs piketuotų 
dirbtuves. Jau geroka valanda 
kaip odos dirbėjai paskelbė 
streikų ir kovojo už savo rei
kalavimus.

Socialistų įtekmės stip
rėjimas piety Francijoj.

J vuoja revoliucija! Tegyvuoja 
visų darbininkų vienybė!

šitasai solidarumo-vienybės 
jausmas darbininkams duoda 
naujos energijos ir vilties ko
voti netik už šią dieną, bet 
ir už rytojų. Nors vieną kitą 
kartą jie ir lieka sumušti, bet 
dėl to jie nenusimena. Pa v., 
po didžiojo streiko praeitą 
gegužės mėnesį aš kalbėjausi 
su visa eile organizuotųjų dar; 
bininkų darbuotojais, ir nei 
vieno nemačiau nusiminusio. 
Mes pralaimėjome — tai kas? 
Turime naują lekciją ateičiai— 
pareiškė jie. Jie turėjo tiesą. 
Darbininkų judėjimas nuo to 
nei kiek nenukentėjo. Išrodo 
dagi, kad darbininkai visa to 
nei nepajautė. Pastaruoju lai
ku mačiau milžiniškus darbi
ninkų mitingus,/kuriuose jie 
kėlė galingą protesto balsą

[SpecialS Naujienų ir Federuotosios' 
Presos korespondencija]

MAX W0RTH.

PARYŽIUS. — Daugelis iin- 
dustirinių pietų Francijos 
miestų yna socialistiški. Kitaip 
tariant, jie turi socialistus ma
jorus, socialistines miestų ta
rybas ir kitus atatinkamus val
dininkus. Toulouse, St. Quon, 
Toulon, Grenoble ir kiti dides
nieji miestai yra neapribotoj 
socialistų partijos kontrolėj.- 
Gi Marseilles, Lyons, Bordeaux, 
St. Etionne miestuose socialis
tai turi didžiumas. Taigi ir 
ten socialistų priešai nebegali 
elgtis kaip tinkami.

Tiesa, praeitų metų lapkričio 
menesio rinkimais (parlamen
to) laimėjo kapitalistinių par
tijų statytiniai. Bet jie laimė
jo ačiū tam faktui, kad Fran
cijos liaudis dar nebuvo atsi
peikėjusi nuo to kvatulio, kurį 
atnešė didžiojo karo viešnios. 
Pergalėtojai krykštavo, ir mi
nios nuėjo su jais. Buržuazine 
Francijos ir kitų valstybių 
spauda po rinkimų garsiai šu
kavo. Šukavo ir džiaugėsi tuo, 
kad Francija įžengė '“naujon 
stadijon: Francijos radikaliz- 
mui, girdi, užduota mirtinas 
smūgis.

Prisiartino nauji miesto val
džių rinkimai, ir ta pati bur
žuazinė spauda turėjo nutil
ti. Visur socialistų kandidatai 
gavo daugybę balsų. Grenob- 
le’o ir Marseilles miestų tary
bose socialistai gavo po dvide
šimt keturias vietas. Po" dvide
šimt keturias iš trysdešimt še
šių. Toulone iš trysdešimt šešių 
vietų socialistams teko net 
trysdešimts dvi vieti!

Už šito socialistų laimėji
mo lengva sumatyt organizuo
tų darbininkų jėga. Visoj cen- 
tralinej ir pietų Francijoj dar
bininkai yra stipriai radika- 
lingi. Dažnai esti taip, kad 
profesinės sąjungos skyriaus 
sekretorius esti radikalingesnis 
nei vietos socialistų partijos 
skyriaus sekretorius. Dar daž
niau esti taip, kad profesinių 
sąjungų darbuotojai taipjau 
yra ir socialistų partijos dar-| 
buotojai. Kone kiekviename 
reikale profesinės sąjungos ir 
socialistų partija veikia bend
rai. Suprantama, aįsi tinka as
meninio bei frakcinio pobūdžio

karą su tarybų Rusais. Tuose 
mitinguose dalyvavo ir juos 
rengę įvairių darbininkiško ju
dėjimo srovių žmonės. Ir čia 
jie kalbėjo viena bendra kalba 
— tegyvuoja revoliucija! Te
gyvuoja visų darbininkų vie
nybė!

Skaitytoju Balsai
[Ui tinikitas itame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako,}

SIŲSKIME LIETUVON
— KNYGAS!

Draugai ir draugės, 
įlinkai! Daug kartų 
skaitė laikraščiuose

kuriuose 
balsu šaukiama: 

amerikiečiai, duo- 
knygų! 

į musų 
Mums 

laikraš-

darbi- 
esate 

straip- 
snių-straipsnelių bei atsišau

kimų iš Lietuvos, 
kaip vienu 
“Draugai
kįje mums tinkamų 
Siųskite jas Lietuvon 
kaimus ir kaimelius, 
stoka gerų knygų ir 
čių“!

Jie turi tiesą. Jų prašymą 
mes privalome išpildyti. Tuo- 
labiau, kad lai padaryti mes 
galime. Juk visi žinome, kad 
musų gimtasai kraštas buvo 
pačiame karo liepsnų sukury. 
Per ilgus keturis metus tenai1 
ėjo didelis naikinimo darbas. 
Naikinta visa, kas po kojų 
pasipainiojo. Tuo budu ne
išliko nei tas mažumėlis li
teratūros, kurią Lietuvos žmo
nės buvo pasigaminę. Gi da
bar, kada visa pasaulinio ka
ro vėsulos pasiliovė, Lietuvos 
žmonės nesuspėjo atsigriebti. 
Ir prie geriausio noro jie da
bar negali įsigyti reikiamos 
jiems literatūros. Lietuvoj 
juk neišpasakytas visa ko 
brangumas! Už menką keturių 
puslapių laikraštėlį tenai rei
kia mokėti visą auksiną. O 
musų draugams auksinas te
nai reiškia tiek pat kaiip kad 
mums doleris — gal ir dau
giau. , .

Taigi, Lietuvos jaunuomenė 
ir jos bicdmiomenė — laukų 
ir miestų darbininkai — da
bar pergyvena sunkius lai
kus. Padėti jiems tegalime tik 
mes, 
no ii
mus. Ar mes šitą jų prašymą 
atmesime? Mes, kurie pa

tys kadaise buvome kone (lo-

amerikiečiai. Visa tai žy
ne, ir todėl kreipiasi į

kiose pat aplinkybėse, kurie 
jei galima taip pasireikšti, 
alkte alkome geros literatū
ros. Tos literatūros mes turi
me įvalcs, ir daugelis jau ne
besinaudoja me ja — nes .esa
mi* perskaitęN Kodėl tad lai
kyti ją lentynose ir “baksuo- 
se”? Siųskime visa tai sa
vo draugams Lietuvon! Toji 
literatūra tenai atneš didelės 
neįkainuojamos naudos'

Butų todėl labai gera, kad 
Cliicagos ir jos apielinkių lie
tuviai surinktų visas jiems ne
bereikalingas knygas ir suri
šę jas pasiųstų Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
19tai kuopai, josios įgalioti
nio, drg. J. Markaus vardu. 
Kuopa jau senai renka tokią 
literatūrą ir surinkus jos kiek 
didesnį apštį, siųs Lietuvon. 
Boto, kuopa turi įkūrus spe
ciali fondą, į kurį renkama 
aukos. Kas neturi knygų, bet 
norėtų prisidėt prie jų nupir
kimo ir persiuntimo Uetu- 
von, tegul aukoja. Ir knygų 
ir pinigų aukotojų vardai bus 
skelbiami laikraščiuose.

Todėl draugai ir draugės, 
subruskime. Eikime talkon 
įsavo draugams, . esantiems 
Lietuvoje. Padėkime jiems va
ryti sunkųjį, bet didžiai rei
kalingą apšvietus darbą!

— šapos darbininkas. .
S. — Siunčiant knygas 

pinigus reikia adresuotiar 
taip:

<
t

I

z

Kazimieras Gugis i

Vada vitokitu rtikaltu, kaį> krimbialilkuot^ 
taip ir civiliikuof (thmaoit, Daro 

vitokiut dokamantai ir popitratt
Namų Oftoaat

IIU 8. Ralrted Si
Ant trečių lubų

T«L Drover 1110

Mtento OfisMl

127 R. iMfbofc 
1111-11 Buity IMc*

T«L Central 4411

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau 

Siunčia Pinigus, t Parduoda 
Laivakortes.

NOTARU USA S.
809 West 35th St., Chicago, III. 

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East Washington St. 

Marshall Field Annei 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 13 ryto.

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

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

-.1 ■ . .

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedėliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St„ Chicago, 111.

M r. J. Markus,
1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.

Sevęros Gyduole-. uzhiiko 
šeimynos sveikata.

Severas naujas Kalenderiuo 1921 matu 
yra tiduetaa. Gaukite viena sava aptie
kei. Yra dusdamas dykai. Jeigu negau* 
tunHte aptiekei, reiyklte pa* mus ir 
įdekite 2c pefttoe ienklg. !

Apsaugokite Vaikus | 
nuo tuo vargingo |iemoa kosulį, per užlal- I 
kyiuo osmose visada

SEVERAI į 
Cough Balsam ’

(pirmiau žinomo kaipo Severas Bahamas I 
Plaučiams). Jis atneS greita pašalpa, pa- L 
daria lengvų ir naturaiičką kvepavim* ir R 
apserges nuo plėtimo ilgu. Dvi® mitras, « 
25 ir 50 centai.

Paprutas šaltis |
suteikti avarbes ilgas, bet ant

SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLETS g 
(Severas Piyskelei nuo Šalčio ir Gripos) ' 
galima pasitikėti jog palengvins Baldą i M 
trumpo laiko ir per tai apsaugos nuo svar- f 
blu ligų, praftallpant Gripą arba Influen- 
zą. Pardavinėti kožnol aptiekei. Kainos 
30 centu.

JOHN KUCHINSKAS

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 BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE.

Egzaminuoju Abstraktus 
perkant

arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legališkus 
Dokumentus. Suteikiu paturimus 
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.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

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.

V SKAITYKIT IR PLATINKIT
A T T T T 17 M

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.
--------------—

DIDELIS 
KALĖDŲ 
IŠPARDAVIMAS

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

Ii 1
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KALĖDOMS Lietuviu Rateliuose

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- 
tuvėn pasirinkti puikaus ir gvarantuoto tavoro.

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

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ 
' JŪSŲ LIBERTY BONDSUS.

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

BALTIC STATES DEVELOPMENT 
CORPORATION,

35 So. Dearborn Str., Chicago, III.

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

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo,
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

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

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

Tel. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialumas: Moterį ligų* ir Chirnrgija

1145 M1LVVAUKEE AVĖ. V CHICAGO.

KALĖDŲ 
DOVANOS

Kalėdos jau nebetoli.
Kiekvienas žmogus, senu papratimu, rengiasi 

pirkti shvo giminėms ir draugams dovanas. Bet 
daugumas jų nesumano kokių dovanų pirkti..

“Naujienos” savo draugams-skaitytojams pata
ria štai kokių dovanų pirkti.
1. Dienraštį “Naujienas”....-......................... $7.00
2. ̂ Knygų “Kelias į Socializmų”.............._........ 30c
3. Knygų “Socializmo Minties Blaivumas”.... $1.50

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

Sykiu prisiųskite tik $7.50

KONCERTE.
Gruodžio 17 d. Apvaizdos 

Dievo parapijos svetainėj Ben
dras Lietuvos Gynimo Ko
mitetas surengė koncertų ir 
prakalbas. Suimtos Naujie
nose visa tai buvo pažymėta 

trumpai ir teisingai.
Keikia pasakyti, kad kon

certas ir prakalbos pavyko 
kuopu'kiaušiu. Visi dalyva
vusieji programa savo užduo
ti atliko puikiai. Taipjau ge
rai Lietuvos padėtį aiškino ir 
kalbėtojai. Užtai publika nuo- 
š rdžiai jiems dėkojo — aplo
dismentais.

Bet prie to, kaa buvo ra
šyta, reikia pridėti štai kas. 
Žmonių buvo neperdaugiau- 
sia. Delei to betgi nėra r rei
kalo sielotis. Kaip sakoma, 
reikia žiūrėti ne kiekybes, 
bet kokybės. Taip ir čia. Bai
giant programų (paskutinis 
kalbėtojas laikė prakalbų) 
svetainėn įėjo dar viena mo- 
terelė. Kalbėtojas aiškina apie 
siuntimų Lietuvon pinigų — 
aukų. Pataria nedėti jas (au
kas) į jokius fondus, bet sių
sti stačiai per Lietuvos Misi
jų. Moterėlė prie kiekvieno 
žodžio stengiasi pridėti savo 
pastabų —- vis zurza: “Aha, 
tai tu toks ponas.. . Mat koks 
gudruolis... be galo daug iš
manai”. ..

Kalbėtojas be kita pareiš
kia:

— Kas niekina Misijų, tas 
niekina Lietuvos valdžių, nie
kina h? pačių Lietuvą, nors jis 
rodytųs dideliu Lietuvos ša
lininku, jos nepriklausomy
bės gynėju. Taip daro musų 
dvasiški tėveliai, kurie per 
savo organus niekina Lietu
vos Misijų.

— Nevalia, čia nevalia nie
kinti dvasiškų asabų! — gar
siai atsiliepia zurzėjusi mo
teriškė.

Kalbėtojas kreipiasi į pub
likų :

— Ar aš gerai kalbu? To
liau kalbėti, ar nustoti?

— Gerai, gerai! Meldžiame 
toliau kalbėti!... — girdisi 
balsai.

Dar vienas pastdbi:
Jei tamstai nepatinka 

klausyties — gali išeiti...
♦— Neišvarysi manęs, nes 

lai mano svetainė — kerta
si moteris.

Kaž kas įkerta:
— Tai, matyt, kunigo gas- 

padinė...
— Šarap! — spiegia mote

ris.
Žmones, matydami tokių 

‘pavožnių asabų,” tik nusi
šypsojo ir nebekreipė jon do
mės, tik klausėsi kų sako 
kalbėtojas.

Nors publikos, kaip sa
kiau, buvo neperdaugiausia, 
bet aukomis ji šauniai pasi
rodė. — žemaitė.

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

PRISIDĖKIME PRIE AKCINĖS 
“VARPO” BENDROVĖS,< 

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

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

Vieno Šero (akcijos) kaina Amerikoje 
— $15.00.

Užsirašymus ir pinigus už šėrus siųskite 
šiuo adresu:

V. K. RAČKAUSKAS, 
307 West 30th Str., New York, N. Y.

SKANDINAVIJ0S-AMER1K0S LINIJA
Yra žinoma kaipo viena iš geriausių liniją 

keliauti per Liepoja

( LIETUUA
Visi garlaiviai turi puikius kambarius de- 
Ici trečios klases keleiviu su dviems ir ke- 9B 
turioms lovoms. Reikalaukite laivakortes 
nuo jos agentu ant Skandinavijos Linijos 

ar kreipkitės prie jos Ccntralinių Ofisų
SKANDINAVIAN-AMERICAN LINE

148 Washington St., Boston
t 17 N. Dearborn St., Chicago. III. *Sm 
123 S. 3-rd St., Minneapolis, Minn.

TAIPGI IR
iš Lietuvos New Yorkan PaNaujienų ofise galima gau 

ti į Lietuvą ir iš Lietuvos nedčlyj, Lapkričio 29 d. 
“Scandinavian-American” li
nijos laivakortes. Norinti va’ 
žinoti patįs arba parsitrauk-, 
ti gimines iš Lietuvos ateikit 
ypatiškai arba rašykit
Naujienų Pinigų Siuntimo

Skyrius
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Ofisas atdaras nuo 9 ryto 

iki 8 vak. kasdien, subatoj 
iki 9 vai. vak. ir nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 2 vai. po piet. 
Pasažieriai atvažiuojanti iš 
Lietuvos per Kopenhagą.
Sekanti pasažieriai atvyko

“Scandinavian-American Li
nijos laivu “United States”.

Ida Dvorecka 
David Tinkelstein 
Mozės Ickovittius 
Anna Stanislaw
Chackell Krottingen 
Nocnem Markus 
Valia Stanislaw 
Eva Adler 
Franc Adler 
Eliza Jaunsem 
Ina Jaunsem
Johanne Radovitz r
Sekantis laivas atvyks 

New Yorkan Gruodžio 8 d.

kas yra reikalinga.

Serganti žmo
nės turi gauti 
geriausią pa
tarimą. Kada 
kreipiesi prie 
daktaro, atiduo 
Ii j jo rankas 
avo sveikatą 

ir ateities liki
mą, tad turi 
eiti pas tokį, 
kuris turi ilgą 
patyrimą ir at
sargi* gydymą, 
nes tik tokis 
gali suteikti tą,

Dr. A. R, Blumenthaloo
AKIŲ SPECIALISTAS

Jei kiti neišgydė, ateik pas mane. 
Mano ofise aplaikysi naudingą X-Ray 
bakteriologišką ir analytikališką ek- 
zaminavimą ir,‘jei aš apsiimsiu patai
syt tavo sveikatą ir tvirtumą, tad su- 
grįžš tau, kaip busiu pasakęs.

Dr. C. H. Hair
39 So. State ir kampas Monroe, 

12 flioras, ruimas 122, 
Chicago, III.

Vai. 9 A. M. iki 8 P. M. 
Ned. 10 A. M. iki 1 P. M.

"imij^mTgla®!
Praktikuoja 29 metai 
Gyvenimas ir Ofisas

3149 S. Morgan St., kerti 32 St | 
Chicago, Illinois. x 
SPECIAiųŠTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 J 
vakare. Nedeliomis nuo 9—2 5 

, po piet.
i Telephone Yards 687
8

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 laboa 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2 
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

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewicz

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

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

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

į Tel. Boulevard 2160
J Dr.A.J.KARALIUS |

Gydytojas ir Chirurgas i»
J VALANDOS: 9—12 ryto į 

2—9 vakaro.
£ 3303 So. Morgan Street,

Chicago, III.
8 « ■ t* A» JI bi ft Jč M M A iTS 19

Akis Egzaminuoju Dykai
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra
nyksta regėjimas. 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
ihalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai- 
9 ryto, iki 9 vak.kus. Vai.:

Nedeliomis, __ _____
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St.

. Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

nuo
DUO 9 iki 12 dieną

DR. M. HERZMAN 1
u nusuos i

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

Gydo aštrias ir chroniškas liras, 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
e A>.ros PriPtaisu8.
ird/S8 ir4L,?b«korija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis: Drexel 
950 - Drover 4136

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

Teiephonai:

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 5 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
W.\42nd St. Phone McKinley, 4988, 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

Telephone Yards 5032

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

ir nuo 5 iki 8 vakare.

. ....... - ........    4
Tel. Austin 737

t DR. MARYA
DOWIATT—S A SS.

• Kątik sugrįžo iš Califoraijos’ ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Hanison St.
j Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
J vakare išslp/iput. Dg.dėJdienius.

« DR. YUšKA | 
£ ?900 S. Halsted St. 1

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 3466 fc W
• M & si ar« «ta w m n w a w w

Dr. C.Z. Veželis
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drover 7042

Taipgi puikus “Naujienų” sieninis 
r Kalandorius dovanų.

PAAIŠKINIMAS:
Knyga “Kelias į Socializmų” kų tik atėjo 

iš Lietuvos nuo musų draugų. Išleista Lie
tuvos Socialdemokratų Partijos. Parašė Dr. 
O. Bauer. Versta iš vokiečių kalbos. Šio 
veikalo autorius yra draugas Dr. O. Bauer, 
Austrų socializacijos ministeris. šiame savo 
veikale jis svarsto opiausius šių dienų visuo
menės klausimus. Veikalas vertas didžiau- 

’ sios domės.
Apie knygų “Socializmo Minties Blaivumas” ir 

apie dienraštį “Naujienas” nėra reikalo kalbėti — 
jų didelė vertė visiems žinoma.

Draugai “Naujienų” skaitytojai! Tuojau iš- 
pildykit žemiau talpinamų kuponų; išpirkite Mo- 
ney Orderį arba čekį sumoj $7.50 ir prisiųskite 
Naujienų Administracijai; mes tuojau pasiųsime 
Jūsų draugams “Kalėdų Dovanų”.

Iškirpk iv prisiųsk -ši kuponą šiandien. 
•‘Naujienos” 1739 So. Halsted SU Chicago, III. 
Gerbiama “Naujienų” Administracija. Molonėkite 

pasiųsti “Kalėdų Dovaną“: 1. Dienraštį “Naujienas“, 
2. Knygą “Kelias i Socializmą” ir 3. Knygą “Socia
lizmo Minties Blaivumas” už ką prisiunčiu čekiu 
Money Orderiu $7.50. Siųskite “Kalėdų Dovaną“. 
Šiuo adresu: ' ’

Vardas ir Pravarde ............................................ ......

Gatvė ..................................... ...................................
Miestas .......................... ..........................................

Mano vardas ir pavardė..............................................

M

DRO. J. ŠLIUPO 
PRAKALBOS.

Dras Jonas Šliupas, atvy
kęs Chicagon paagituot aug- 
štesniųjų mokyklų reikalu 
Lietuvoj, praeitų nedSldicnį 

laikė prakalbas dviejose vie
tose, Bridgeporto kolonijoj ir 
Northsidev

Bridgeporto prakalbos įvy
ko po pietų, Raymond C ha pe
lėj, 816 W. 31st gtv. Be Dro 
šliupo čia kalbėjo dar adv. 

x K. (Ingis ir pro f. J. B. Rog- 
gers; pastarasis angliškai. 
Prieš prakalbas p-lė Unė Ba- 
bickaitė sudąinavo Lietuvos 
imnų. žmonių buvo nusirin
kęs pusėtinas būrys. Augš- 
t lesiems Kursams aukojo: Iz. 
Petrauskas $2; S. Signet, 'T. 
Maironis, J. Eringis, F. NaL 
kelis, V. Kučauskis ir B. Gry- 
ba įtekąs po $1; smulkių $6.- 
26; nuo įžangos (išlaidas ap
mokėjus) liko $9.71. Viso 
$2p, kuriez įteikta Drui šliupui. 
' Northsidėj Dr. šliupas kal
bėjo Liuosybes salėj. Žmonių 
ir čki susirinko gausus bū
rys. Parduota apie 40 akci
jų Lietuvos garlaivių bendro

je---------5------------------

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon

\ /

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

i PRANEŠIMAS H
' Dr. M. T. Strikol’is II
. Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
1 Perkelia ofisą į People Teatrą
; 1616 W. 47 St., Tel. Boul. 160

Valandos: 1 iki 3 po pietų.
6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryto 

Res. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet.

Telephone McKinley. 263
L--”--—-—v--—--. --------
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35 So. Dearborn St., kampas Monroe St. 
Crilly Buikling—ruimus 506. Imkite elevatorių 

iki 5-tų lubų., Chicago, Iii.
DVIDEŠIMTS AŠTUONT MIETAI 

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

1II« ■ M M H M M MM W
Telephone Yards 1532 r

DR. J. KULIS •
LIETUVIS

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

pančius, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St., Chicago. n

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

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 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

1821 S. Halsted St., 
^■VMnaa 1W Iv $34*

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

$35,000 vertes stako, vyriškų ir 
vaikinu siutų ir overkotų, vėliausios 
ir gražiausios mados'•visokios mieros 
ir spalvos, vertės $27,60 iki $75.00 — 
dahar parsiduoda po &15.00 iki $47.50

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

ir augščiau
Taipgi mes turime daugybę mačai 

dėvėtų siutų ir overkotų $10.00 ir 
augščiau

Atdara kiekvieną dieną !ki 9 vai. 
vakare. Subatomis iki 10 vai. vak., 
Nedeliomis iki G vai. vak.

S. GORDON,

................ — —................— ........... 1 1 •"
Tel.: Yards 6666

Drover 8448

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

Akušėras
3203 So. Halsted St., Chicago.
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

Į . . - J

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

x DENT1STAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas. 
3804 So> Kedzio Avo,, Chicago, 111.

r Arti 38-th Street
m ............................ ........

........,,p..................... .
J*”' " ... ...■■■■!■ UI I M

DR. JOHN N. THORPEJ 
Gydytojas ir Chirurgas

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

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
TaI. Prnanant ' 1 1 f?.’

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Ave^ Roselande.

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

I ----- ---------------------

fliHHIIIIIHCESBaBBIiai
II Tel. Cicero 5963

DR. A. P. GURSKIS f
1 'Lietuvis Dentistas ■
įį 4847 W. 14 St. kampas 49 Avė.
;; CICERO, ILL. ■

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. "‘J
— išskiriant nedėlias ir scredas.
BBKBHBBBBIBBHBBaBBBBl

DR. G K. KLIAUGA 1
DANTISTAS

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

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

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 4121.

I
Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
1 LIETUVIS DENTISTAS

. 2201 W. 22nd & So. Leavitt Stu. 
CHICAGO.

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

»l I   II——■-

Telefoną* Pullman 856 f

DR. P. P. ZALLYS J
Lietuvys Dentiitns •

I rilhUI s. Vi'bi>-A.' Av., nd ? 
» Valandoai 9 iki 9 y^k I
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CHICAGOS
ROSELAND

ŽINIOS
Gruodžio 12 d. Aušros 

kambariuose buvo Draugijų 
Sąryšio, palaikančio Aušrą,

South Rockwell gt. Narių at
vyko nedaug. Apsvarsčius 
draugijos reikalus, nutarta su 

gynimo 
iš ka- 
sudėjo

Lietuvos

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

vės, gi Augštiesiems Kur
sams surinkta $11.65 aukų 

jo: V. Gumbris, 
Ambrozevičia, F. 
, S. Gražcvičia. 

k i.

misijų raportų pasirodė, kad 
Aušros knygyno naudai ren
giamo vakaro, vasario 20 d., 
programas nesnruošta. Kom?- 
sija paskyrė veikalą “Kova už 
Laisvę”, bet knygučių dar
surado. Jeigu bus galima gau- 

, tai minėtas vei- 
vaidinamas. Vaka- 

niokykla [lietuvių kal-
prasidėjo lapkričio 12 d.

seUrdoinis 
mokiniu 

mėnesį susi- 
skaičiui bus 

moikcstics, 
atsimokėjus

mokytojui. Mok Vijojau ja A.
Žvniontas.

ne-

J. Šalna, A.
Naldnauukas.

J. Ribokas ir V. Slauteras; 
ti smulkesnėms aukoms), 
niga'i įteikti Dr. šliupui.

šiandie Dr. šliupas 
\Vests’<lėj, Meldažio 
kaip 7:30 vai. vak., o 
gruodžio 22, kalbės Roselan
de, Brolių Strumilų salėj, 158 
E. 107 St., 7:30 vai. vak.

— K. Vilkevičia.

kalbės

rytoj

i kalas bus 
rinė 
bos j J

j Pamoką duodama
ir pėtnyčiomis. I 
imama $2.50 už 
mažinus mokinių

i imama dauginus 
kad tuo bildu

reikalams. Draugija 
sos aukojo $5, nariai 
$17, viso $22.

'Turiu pažymėti, kad 
Draugija dar jaunutė, 
neturtinga, bet Lietuvos 
kalams jau kilis kartus 
aukojus, kiek galėdama, 
timanie susirinkime, 
bus 5-tą diena sausio, 
metuose, nutarta parinkti 
ginu aukų, nes tikimės, 
susir nks daugiau narių.

Valdybon ateinantiems 
tas išrinkta: E. Stasiulis 
miuiukas; A. Kasiuauskis 
dėjėjas; Juozas Mačiulis 
raštininkas;

atsišaukė. Dabar jis* apskun
dė tūtą Gary’o biznierių, Hcr- 
mam Fa'bęt’i, už išviliojimą iš 
jo trijų $10,000 bonų 
laikos slidžią (justice 
peace), Benjamin J. 
už išviliojimą vieno
bono, nes, esą, nei vienas jų 
Jaggcrui nieko už išviliotus 
bonus dar neatlygino, ir, esą, 
jau nei nemano atlyginti

LAIŠKAI ATIEJUSIEJI Iš 
LIETUVOS NAUJIENŲ

V OFISE:

PRANEŠIMAI PARDAVIMUI

ninku

ir tuhj 
of tbe 
Laube, 

$10,000

Dr. J. Šliupas
CHICAGOJE I 

Kalbės:

laiko
Aušros

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

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

vietos draugijų 
susirinkimus 

veltui, 
daug 
kam-

įvairius 
kambariuose —

metu, kada 
lanko AuJ 
tai gretai 
nešvarumo, 

o labiausiai knygius

5) Roselande, Brolių Strumilų 
svetainėj,

15$ East 107-th St.,
Seiedoje, Gruod. 22, 7:30 v. v.

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

žmonių 
barius, 
visokio 
gatus,
c.Munkina. Todėl delegatai 
nutarė, kad draugijos, kurios 
laiko kokius i^ors sus.rinki
mus'- Aušros kambariuose, po 
kiekvieno susirinkimo, nelau
kiant paraginimo, apvalytu 

Taipgi' pasirodė, 
kambariai yra 
visos draugijos,

kad Aušros 
pi rniaži. Ne 
priklausančios

I Telcphone Yards 5834 j j

į Dr. P. G. VViegner .l 
: Fričmin.o valandos nuo 8 iki f ' 
I 12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak I S325 So. Halsted SU Chicago

PONAS

šini, gali laikyti susirinkimus. 
Beto, žmonės susirinkę nega
li patogiai pasiskaityti laik
raščių bei knygų. Delegatai 
nutarė atsišaukti į vietos ir 
apielinkės draugijas ir pavie
nes ypatas, kad pirktų Lietu
viu Darbininku Svetainės Sta
tymo Bendrovės Šerų, idant 
k negreičiausiai galėtume 
gyti nuosavą svetainę, kur

KARCIAMNINKE rC,uine <la<,f?ia" vietos'
L. S. S. 137 kp. sausio 30 

ęl. 1921 5n. Strumilo svet. ren
gia gražų vakarą. Scenoj bus 

. statoma Kerštas, 3-jų ve ks-
■ mų ir 4-ių paveikslų tragedi
ja. Vaidins geresnieji Chica-

■ gos ir Roselando lošėjąi-my- 
lėtojai — Dundulienė, Kuku-

lu.

Pirkit sau stiklinius indus ir kitas 
reikmenis pas , j

Perhnan’s Supply House
667 S. State St.

Turime visokių stiklinių indų nuo 
1 uncijos ir daugiau, už vvholesale 
kainą. Telephonuokite:

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

NAUJOS DAINOS.
Keturios dainos vienam balsui prie, 

fortepiano: 1. Meile uždegta krūtinė— 
65c. 2. Graži čia giružė—50c. 3. Ak my ' 
liu tave — 75c. 4. Visuomet širdis su
rakinta — 60c. Dvi skambios dainos 
mišram chorui: 5. Mes grįšim ten—1 
75c. 6. Ginkim šalį Lietuvos — 50c. 
Senesnieji leidiniai: 7. L. V. Hymnas, 
mišram chorui—25c. 8. Meilė, vienam 
balsui ir pianui—40c.

A. ALEKSIS, 
657 Josephine Avė., Detroit, Mich.

gis, Telksnis, Daugėla, Šim 
kus ir kiti.

Bijūnėlis

BRTGHTON PARK
Su'batos vakare, gruodžio 

11 dieną, Draugystė L. T. Vil- 
I ties laikė savo susirinkimą 
K. Gramonto svetainėje, 4535

DOVANOS KALĖDŲ
Musų krautuvas žemes

nės kainos, nei kad 5 me
tai atgal.

Nelaukit paskutinių

Pirkit Kalėdų dovanas (Christmas Prcsent) 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., / z- Chicago, III.
Mes užlaikome Edisono ir kitus vėliausio išdirbimo pho- 

nographus ir vėliausius rekordus.

Tel.: Canal 5838

siais 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 JEVVELRY CO., 
4902 W. llth St., Cicero, III.

musų 
todėl 
rci-
yra
Mė

klins 
1921
dau

nic

nut.
St. Anučauskis

J. Bučynskis i£d>
Narys.

Nevykęs plėšikų žygis.
Praeitac

mėgino a
naktį trys plėšikai 

i pi pieši i C. W. Sisson 
5031 Cottage Grove 
? 11 valandą j’e įėję 

paliepė klerkui iš
kas; tuo tarpu aptie- 

koje buvo du policistai, kurių 
plėšikai 
pradėjus 
tai ėmė

avė.

nematė. Plėšikams 
savo darbą, poHcis- 

i juos šaudyti ir vie
ną plėšiką patiesė ant vietos; 
kiti du pabėgo. Vienam poli- 
cistui plėšiko kulka pataikė į 
ka’rėsės rankos nykštį. Nu
šauto bandito kišeniuje rado

j gelžkrlio tikietą, ant kurio bu 
vo užrašyta vardas Jotui U... 
gan.

Dor-

Du jauni plėšikai.
policija sučiupo dll

Anton
Jie

jaunus
Smigiel ir Walter Gibson

yra 15 melu amžiaus 
•tu gyvena,. 3311 East 
st. Sako, kad berniukai' 
ižinę, jog jie yra api- 
apie šimtą žmonių. De

šimtis jų atsilankiusi Grand 
Crossing policijos stotyj jau

55-1 h

pažino juos.

Rado negyvą moterį.
Vakar tūlas Fd\vard Foss 

nuėjo atlankyti savo moliną, 
Catherinc Foss, 60 metų am
žiaus, 5001 S. Wells st.,. ir 
rado ja miegamam kani'bary-

ztroškusią. bako, ga- 
atsuktą dviejose vie- 
i jį atsuko — neši

nia.

IntercoPegiate Prohibition 
sociacijos sekretorius,

versi tel us 
apie šeši 
studentų.

d Amerikoje 
ir kolegijas 

šimtai

Leo-
pa- 

uni- 
lanko

tūkstančių

Rado $150,000 vertės bonų. .

savininkas ekspreso įstaigos, 
Gary, Ind., andais buvo pa-

name jo automobilių $150,000 
vertės Liberty bonų. Sako, 
kad jis buvo garsinęs Ne\v- 
Yorko ir Chicagos laikraš
čiuose, jieškodamas jų savi- 
niiilcų. Hct iki šiol niekas r»e-

Rez. 1139 Independence Blvd. Chicag< 
Telephone Van Buren 294

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistus Moteriškų, Vyriškų^ 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicagc 
Telephone Pr ver 9693

Valandos: 10—lt ij j; 2—3 po piei 
vak. Nedčlioms 10—12 dieną

PALIKTA STORAGE’Y
Dykai deimanto adata 
ir 24 parinktiniai re
kordai. Gražus dide
lis Victrola, kaip nau
jas, vertas $185, už 
$35. Gvarantuotas ant 
10 metų. Taipgi 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.

VVESTERN FURNITURE
* STORAGE, 

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

ir nedaliomis iki 4

Jei gyveni 
me C. O. D.

Reikalauja uždaryti fabriką.
Penki tukstančilai gyvento

jų, kurie gyvena West 19-th 
str. apielinkeje, praeitą subatą 
sutaisė peticiją ir įteikė ją 
sveikatos departamento ko- 
misionieriui Robcrtsonui, rei
kalaudami, kad fabrikas, Cbi- 
cago Union Limo Works, 
1900 W. 19-th st., butų užda
rytas ir visiškai iškeltas iš tos 
apielinkčs. Tai dėlto, kad 
tas fabrikas taip ūžia ir tan
kiai naktimis jame būna to
kių šaudymų, kad visoj 
apielinkeje namai dreba ir gy
ventojai naktimis neturi pa-. 
silsio.

Kovos su darbininkais.
Praeitą subatą Chticago 

iloyers Association laiky- 
konfcrencijoj Union Lea- 
Clii'b kambariuose, gr.’ež- 

nusistate prieš organizuo- 
darbininkus. Konferenci- 
priimtoj rezoliucijoj pa

la, kad samdytojų associ- 
i pasiskiria sau teisę ves

ti savo biznį taip, kaip jai at
rodys geriausia ir tuomi pat 
kartu vesti plačią kampaniją 
kad ir mažiemsiems biznie
riams ir mažomsioms fir
moms organizuoti darbinin
kai niekuo negalėtų kliudyti. 
Samdytojų associacijos prezi
dentas, Dudlęy Taylor, parei
škė, kad “associaęija nekovos 
su organizuotais darbi
ninkais, jeigu jie neperžengs 
įstatymais nutiestų ruožų, bet 
associaęija pasipriešins kiek- 
v.enaiu darbininkų žingsniui, 
kuris bus daręmas, kad pa
kenkti individualams vesti sa
vo biznį taip, kaip jiems pa
tinka. Musų associaęija susi
deda iš svarbiausių Chicagos 
biznio interesų ir veiks kai- 

“vyresnysis brolis’’, kad 
inažasias firmas, ku-

reikalauja paramos vedi- 
biznio. Associaęija noda- 
jokių nusileidimų kovo- 

su organizuotais darbinin-

gue

lu s 
jos

apgynus 
rios
m e 
rys 
se
kais.

Išlaikė duotą žodį.
Tulas Alvin L. Fish gruod

žio 7 d. telefonąvo The Tri
būne redakcijai, kad jis norįs 
nusiskandyti. “Dabar 
mieste’’, sake jis, 
reikalinga jum žinoti 
vietoje, bet užbaigęs 

automobilių 
51-st st.

aš imu 
žino j u 
Overkotą ir kepurę 
ant suolo, o pats šoksiu 
deniu, 
mas.”
tęs jo niekas niekur 
Gi praeitą subatą 
buvo atrastas ežere.

ąs esu 
“būtinai 
kokioje 
kalbėti 
ir va-

paliksiu 
van- 

Tokis tai mano liki- 
Po tam, per tris savai- 

nemate, 
jo lavonas 

Jis nnsi-

25 d., jo pati, Mildrcd 
4815 N. Rockwell st., 
atsiskyrė.

Hobius
nuo jo

butų

nu- 
di- 

Chi- 
bet veik visoje šalyje,

šaltakrauję 
dvi- 

kalėji- 
Dabar Wanderer’o pa-

tėvai būtinai reikalauja,

butų
— mir-
Cha ries

Nori, kad Wanderer 
nužudytas.

Andais Carl Wanderer 
šovęs savo pačią, sukūlė 
dėtį skandalą netiktai čia 
cagoj,
kuomet jis už 
žmogžudystę gavo tiktai 
dešimts penkis metus 
mo. 
čios
kad jo byla butų išnaujo per- 
nagr’nčta ir Wanderer 
tinkamai nubaustas - 
čia. Praeitą subatą 
Johnson su pačia, tėvai nužu
dytos Wanderer’ienes, atsi
lankė detektyvų biure ir pasa
kė, kad “mums neduoda nak
timis užmigti ta mintis, kad 
musų dukters žudeika, galėjo 
nueiti su tokia lengva baus
me. Ar jo byla nebus per
kratinėta, kaip buvo prižadė
ta?”

Aidulis Tony 
Andriekus John 
Austis John 
Balentas Vincas 
Belskis John 
BereČnevičia Justinas 
Brazowslka Juzefą 
Daugėla Domininkas 
Griunas Jonas 
Herma n Pranas 
Jėgos Marcele 
Kiaunė Vincas r 
Kirsnęi Jurgiui 
Lazdauska Marija 
Malinski Jung
Nokša Vincentas (2 laiškai) 
Palilionis 'Jonas 
Petraitis Alex 
Rekosh Louis 
Pocius Simon 
Miką Leon 
Sabas Charlis 
Savickas J. T.
Shukis Anna (2 laišk.) 
Tamošiūnas Pet. (21aišk) 
Tolis Bladislovas 
Suse K.
Valaitis Juozas 
Vinčauskas Juozas 
Žilinskas J. V. 
Žilinskas Jonas

Nepristatyti laiškai

uCh,lc?®<t .SoC’ Vyn| ch,°J° . PARSIDUODA bučernė ir grosemė
į‘l„Ry ??? Ra'P lietuvių ir lenkų apgyventoj vietoj,

v. v. Mildos svetainėj. Visi daininin- biznĮis išdirbtas per 25 metus. Parduo- 
kai prašomi atvykti laiku, nes Kalėdų siu už labai žemą kainą. Priežastis 
vakare turėsime dainuoti LSS. 4 ir 22, parejavimo sužinosite ant vietos.

PARSIDUODA bučernė ir grosemė 
yių ir lenkų apgyventoj vietoj,

Priežastis
kuopų koncerte. — Sekretorius.

Pajieškojimai
ASMEN Ų JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolio Vladislovo Kum

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

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

PAJIEŠKAU savo šeimynos Lietu
voj gyvenusios Kauno rėd., Šiaulių 
apskr., Lūkės miestelio. Marcijona 
Butanienč. Malonėkite mano šeimy
nai pranešti, jei kas patemysit šį pa
jieško j imą. Rasi reikalinga pagelba. 
Antrašas:

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

North America.
PAJIEŠKAU Uršulės Baltakytės, 

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

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

I J. B.
4537 So. Paulina St., Chicago, III. 
——U-------------- ----------------------- -—

PARSIDUODA bučernė ir grosemė. 
Bizni? išdirbtas per 25 metus; visokių 
tautų apielinkėj. Pardavimo priežastį 
patiksit ant vietos. Kreipkitės:
1640 S. Jefferson St., Chicago, III.

RAKANDAI
VICTROLOS

RAKANDAI
Parduodu savo vėliausios mados 

gražų trijų šmotų seklyčios setą, kau
rus, lovas, vartotus tik 30 dienų. Taip
gi $200 Victrolą už $50 su rekordais 
priedo, daimanto adata. Gvarantuo- 
tas 10 metų, galima grajint visokio 
išdirbinio rekordus. Atsišaukite tuo
jau; galit matyt 9 ryto iki 9 vai. vak., 
nedėldieniais iki 4 vai.
2102 W. 35th St., arti Archer Avė.

Rakandų Barmenas.
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
\ i 3363 Pafnell Avė. Chicago, III.

žemiau paduodame sąrašą
laiškų, atėjusių iš Europos; de) PAJlEšKAU giminių arba pažįsta- 
negero adreso, paštas adresatų paeinu iš Veikštėnių kaimo_,

U a ida. Kam tie laiškai pri- Jg Vaitakarčmio kaimo, abudu Valki- 
klauso, tegul kreipiasi.) vyriau- nykų parapijos, Vilniaus gub. Norėtų
si™ nuštn Clm-V „4. susižinoti su savo giminėmis irsį.h pastą, CIaik n Adams gt. pažjatomais. AtsUSaukit šiuo adresu. 
Keikia klausti prie “Advertised JUOZAS KAZLAUCKAS, 
VVindow” (lobėj nuo Adams 4643 S0, Francisco Ave-> CMcago, 111. 
gatvės), pasakant laiško nume- PAJIEŠKAU pusbrolio Jono Tamu- 
rį. Laiškus paštas laiko tik ke> luno’ aPie 4 menesiai atgal gyveno 107 
tnrinliVn i n • James St., tWaterbury, Conn., o dabartuiiohką dienų nuo paskelbimo. | nežinau kur. Malonės pats atsišauk- 

507 
509 
517 
524 
525 
529

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

2810 W. Harrison St.

536
538
539
540
541
542
543

. 548
549
550
551
552 Druseika Peter
564
566
569
594

Bajorinaite Marijona 
Baniulis Jonas 
Bizauskij 
Butkevvicz Nikodym 
Butkus Chas 
Gudovicis Willim 
Chepulevic Michael 
Čeponis Ahelija 
Cicėnui Juozapui 
Dabulekjs Kazimier. 
Daknis Mrs. D. 
Darkintis Martin 
Dedis Josef 
Deikus Jon.
Domenoj Barbora 
Daunis Dominick 
Daunis Dominick 
Daunis Dominick

Gasiunas Ambrozai 
Gedraičiui Paul 
Globis Stanislovas 
Kasper Frank 

66060 Kiapelis Zopija 
601 
618 
619 
620

Baldauskis Klemencas 
Lapakis Piatras 

Lekepugas Feleksas 
Lauciuskas B. 
] .ukuseviciui Kazimierui 
Mockus H.634

640. Mialett Jurgis
642
654
658
669
671
680
683
684
700
701

Misiūnas Nikodemas 
Niemczauskis Petras 
Oksis Peter 
Preikstu Jos 
Radovici Eve 
Ruzas Adams 
Saktis Ambraz. 
Sandaras Jos. 
Šliekis Julius 
Sluzas Frank

707 Szataiko Jozef 
Tekuisis Jonas 
Valantinavicius Jonas 
Vaitas A.
Vasilis Jongin (Longin?) 
Yasinevicius Petras 
Yurgaitis Elzbieta 
Zalatoris Joz. 
Zauleviciai W. J.
Zelepugas Felix

Pranešimai

712
719
720
721
728
729
730
733

Bendro Lietuvos Gynimo Komiteto 
—Knygelės rinkimui aukij 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.

Chicagos Liet. Draugijos Savitarp. 
Pašelp. ekstra susirinkimas, dėl prie
žasties mirties PetroKaminsko, įvyks 
šiandie, utaminke, kaip 7:30 vai. vak. 
Liuosybčs salėj. Visi nariai būtinai 
susirinkite.— X. Shaikua, sekr.

Sekamoji Socialistų Mokykloj lekci
ja bus seredoj, gruodžio 22. kaip 8 
v. v. Aušros svetainėj. Mokiniai ir No
rintys įstoti, prašomi atvykti laiku.

—Valdyba.

LSS. ir 22 kuopų komisijos (Kalėdų 
vakarui rengti) susirinkimas bus šian 
die, gruodžio 21, kaip 7 v. v. Naujio- 
mj name. Visi komisijos nariai pra
šomi susirinkt laiku. — Pirm.

J visus Chicagos Ex-Karoivius Lie
tuvius. — Visi Chicagos ir apielinkių 
Ex-kareiviai lietuviai kviečiami susi
rinkti seredoj. gruod. 22 d., kaip 7:30 
v. vak. j šv. Jurgio parapijos salę, 
Bridgeporte. Susirinkimas yra labai 
svarbus, šaukiamas svarbiais mums. 
ex-kareiviams, reikalais, dėlto tatai 
kiekvienas bukite.

—Apskričio Valdyba.

ti. arba žinanti jį pranešti ant ant
rašo :

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

JIEšKO kambarių
VYRAS reikalauja kam

bario, apie 31 ir 35 gtę ant 
Bridgeporto. Atsišaukite 
Boulevard 2848.

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA 
mui popierų.
RĖPUBL1C

626
Kam

MOTERŲ
atyrusių motorų sortavi- 
Mokama gera alga. 
WASTE PAPER CO. 
W. Taylor St.,

>as Displains St.

patyrusios jREIKIA 
veitarkos.

W. JUCIUS,
3305 So. Halsted St.

REIKIA apysenės moters abel 
nam namų darbui. Gera mokes
tis. Atsišaukite.

1658 W. 47th St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA patyrusio bu- 
čerio.

2159 W. 23-nd PI.

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

1511 S. Kedzie Avė.

NAMAI-žEMė
PARSIDUODA du namu ant vieno 

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

Tel

ALBERT WEBER, 
4645 W. Harrison St.

Austin 8281.

PARSIDUODA naujas mūrinis na
mas dviejų pagyvenimų po 4 kam
barius. Elektros šviesa, ir kiti pa
rark urnai. Namas randasi Brighton 

j Parke, arti Crane Co. Kaina $5,600.00. 
I Atsišaukite.

REIKALINGAS atsakantis barten- 
deris mokantis atsakančiai savo darbą. 
Darbas ant visados ir gera mokestis. •

CEPAUSKAS,
2209 W. 23 pi.,Chicugo, III.

PAftDAVIMUI

G. R.
1343 S. 49th Avė.

PARSIDUODA 8 kambarių plytų na 
mas. Garu apšildomas, vanos, gasas 
ir elektros šviesa. Tik $500 įmokėti, 
likusius kaip* rendą. Gera apielinkė.

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

BARGENAS.
Greitai veikite. $400 cash pirks gra

žų, 6 kambarių namelį: gasas, vanos 
ir elektra; netoli parko; piltos gatvės. 
Kaina $3,100.

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi- 
mo ir Dosigning ,Mokykla.

Musų sistema ir mokymo bu<lu jų« 
trumpu laiku išmoksite viso amato.

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos

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

Atsišaukite
Telefonu Lafayette 5679

t Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
I riuo laku, dieną ar vakarais, pasižiu- 
' rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

----—----------------------------------- ---------, Patems daromos sulig mieros, vi- 
PARSIDUODA saliunas, ant šokio stiliaus ir didžio iš bet kurios 

kampo, tarpe dirbtuvių, užkan
džių baras.

2400 W. 16th Street,
Kampas Western Avė.

madų knygos.
I MASTER DESIGNING SCHOOL, 

190 N. STATE STREET, CHICAGO.
į Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

PARSIDUODA saliunas labai 
pigiai ir geroj apielinkėj. 
Atsišaukite.

948 W. 31st Place.

PARSIDUODA 300 sėdynių teat
ras; labai pigiai ir gerą pelną nešan
tis. Pardavimo priežastis—liga. Že- 

l,ma renda. Agento nėra.
1153 W. Van Buren St.

PIGIAI parsiduoda vienas iš 
dviejų gramafonų, Columbia ar 
Brunswick su daugybe rekordų 
ir sieninis laikrodis.

P. INDRELE,
1626 N. Oakley Avė.

----------------------------------- --------------------
VALENTINE DRESMAKING 

COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 

1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Sėeley 1648.
SARA PATEK, pirmininH.

Angliškai Mokiname 
svetimšalius, kalbamuoju budu. 

Atsišaukite arba adresuokite 
LEWIS & CLARK UNIVERSITY, 

537 So. Dearbom Stw 
Chicago, III.


