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Rusu-Lenku taikos tarybos pairusio
Rusija atsisakius tartis 

su lenkais
Martensas grįsta Rusijon
Atšauks visus šioj šaly pada 

rytus kontraktus

Fiume gyventojai bandę sukilti.

Taikos tarybos 
pairusios.

Varšuva sako, kad Rusijos de
legacija apleidus Rygos kon

ferenciją.

KOPEN 11 A( iEN, gruodžio 
28. šiandie gauta iš Varšu
vos žinia sako, kad Rusų-Len- 
kų taikos tarybos Rygoje galu
tinai pairusios.

su 
isa 
to,

pirmininkas, Adolfas Joffe, pa
reiškęs, jogei internacionalinė 
Rusijos padėtis nūdien esanti 
taip gera, kad nesą jokio rei
kalo toliau tartis su lenkais.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 28, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Martensas šaukiamas 
Rusijon.

Įtaria dėl jieškojimo 
priekabių.

“Regiu pastarųjų trijų metų 
tasinta, prie didžiai sunkių ap- 
I nkybių, garbingai ir neatlaid- 
žiai stengeisi pravesti tamstai* 
teikiamus nurodymus — su
kurti draugingų santykių 
Jungtinėmis Valstijomis, 
tai tamsta darei neveizint 
kad kai kurie asmens A
koj tamstai darė niekingų įžei
dimų ir j ieškojo menkučių prie 
kabelių. Tamsta buvai įsitiki
nęs, kad bendrieji Amerikos ir 
Rusijos žomnių interesai turės 
Rusuos žmonių interesai turės 
pašalinti kliūtis, trukdančias

Dagi ir šiandie mes esame 
įsitikinę, jogei tinkamu laiku 
Amerikos liaudis padarys 
kad toks susitarimas bus 
siektas. Vis dėlto, dabar 
stovime prieš šaltą faktą,
tent, kad Amerikos valdžia, ku
ri pakartotinai ruišike gero no
ro Rusijos žmonėms ir su ku-

tai.
at

mes
bu-

Jam paliepta atšaukti visus šioj 
šaly padarytus kontraktus; 
senatorius kaltina šios šalies 

valdžią. sčių stengėsi atsiekti abiem pu-
J ------------ 1 sėm naudingo veikimo ekono-

NEvV YOBK, gruodžio 27.— minėj dirvoj, šitokį bendrą vei- 
“Atšaukite visus,' Amerikoj kimą daro negalimu, 
duotus užsakymus, ir grįžkite

Tokį, trumpai suglaudus, įsa
kymą nuo savo valdžios Mask- i 
voj šiandie gavo diplomatinis 
Rusijos sovietų atstovas Jung
tinėse Valstijose, Liudvikas C 
A. K. Martensas.

Kitos valstybės esančios 
draugingos.

“Ir visa tai padaryta kaip tik 
tuo metu, kad didžiuma valsty
bių, dagi ir tos kur vedė atvirą 
karą su mumis ir niekuomet

* | neeikvojo laiko sentimentalin. 
f giems savo draugingumo reiš- 

Kablegramas pasirašytas ta- kimams, nūdien siekiasi 
rybų valdžios užsienio reikalų mėgsti ekonominių ryšių 
komisaro Jurgio čičerino. Tai Rusija, 
yra davinys Jungtinių Valstijų ■ 
valdžios patvarkymo, kad Mar- 1 
tensas turįs būt deportuotas.

Tekstas kablegramo.
Gautasai nuo čičerino kable

gramo tekstas yra sekamas:
“Tamstos telegramą už gruo

džio 18 dieną, kur pranešama 
apie Jungtinių Valstijų vald
žios nutarimą deportuoti tam
stą iš tosios šalies, gavome.

“Dabartinės Jungtinių Vals
tijų valdžios nedrauginguma*7 
pareikštas šituo aktu, negali 
suteršti nusistatymą Amerikos 
liaudies, ypačiai gi josios da- 
bininkų, kurie daug kartų yra 
pareiškę širdingos simpatijom 
Rusijos darbininkams 
miečiams.

ir kai-

SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis iš 
Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų įį perskaityti. Num. 
25, 26, 27, 28, 29 ir 30. — 
Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise.
t'wr'.' -i* ' r UAJOtafcrt*. JJMMi

už-
su

kad

tuo

sionio re kalu komisariato pa- True filo*l with the post- Truo translation filed with the post-
tvarkymas buvo neišvengia-, 
mas. Padarytasai deportavimo ;
reikalais nuosprendis buvo po-1
litinio pobūdžio, taikomas 
prieš mane, bet tik prieš 
valdžią, kurią aš atstovauju.
Tolimesnės pastangos neturi 

prasmės.
“V sa tai sovietų valdžiai da

ro negalimu daiktu daryti toli-

master at Chicago, III., Dec. 28, 1920 master at Chicagj, III., Dec. 1920 
as ird h y the act of Oct. 6. !!>• > as

Maištas Fiume. ;
ne '
(•i ! D’Annunzio esąs lengvai sužei

stas; maištas užgniaužta.

šiąnakt gauta iš Romos pra
nešimų, kad Fiume piliečiai 
bandę sukilti. Sukilimas te-

mesnių pastangų sukurti drau-1 čiaus užgniaužtas su didelė- 
gingų ekonominių santykių su j ,n’s aukomis.
Jungtinėmis Valstijomis taip ii- ’ ** pranešimai pažymi, kad
gai, kol Amerikos valdžia lai- ! torpėdininkas Espero, kuris ne- 
kysis dabartinės savo politikos. I senai prisidėjo prie DAnnun- 

“T(fkioj padėty sovietų vald- z^° IiM*0 padegtas.
ž’ai neliko nieko kita, kaip at
šaukti savo atstovą iš Jun ’ ! 
nių Valstijų ir į 
persikeis Amerikos

Senatorius kaltina šios šalies

* ■ Reguliariuos kariuomenės
23 Jun ' nuostoliai mūšy su D’Annun- 

palaukti koL z ° legionieriais iki šiol esą 
valdžios i tokie: trysdešimts žmonių už- 

i muš:a ir apie šimtas sužeista. 
' Tarp sužeistu jų yra keli oficie 
| riai. Sukilėlių (D’Annunzio) 
j kariuomenė suardė keturis til- 

gruo.džio bis - ant Resina upės.WASHINGTON,
27. Republikonas senatorius, Italy kariuomenė užėmė Žarą, 
iš Marylando valstijos, Joseph 
I. France, kalbėdamas apie Į 
tuos įsakymus, kurių gavo Liti-.’ 
dvikas Martensas, butent, at- ....
šaukti visus užsakymus, pada- kiančiai prieš DAnnunzio 
rytus Jungtinėse Valstijose, ir, Uas» kuri laikė apsupus 
grįžti Rusijon, pareiškė:

“Kalbant apie mūsiškę Ru-

Dalmatijos prieplauka Žara, 
esanti į pietus nuo Fiume, pasi
davė Italijos kariuomenei, vei- 

jė-

prieplauką per keliatą dienų.
Londoniškio Times kores

pondentas praneša, kad mūšio 
ręietu Fiume tapo lengvai sužei
stas pats D’Annunzio. Pirmes- 
nie.ji pranešimai, kurie sakė, 
kad D’Annunzio esąs užmuš
tas, oficialiai užginčyta.

Mušis tebesitęsia.
VENECIJA, gruodžio 27. — 1 

Gauta žinių, kad neveizint to, 
jogei pats D’Annunzio. negali 
dalyvauti vedime mūšio, nes 
yra sužeistas, mūšiai vis dėlto 
tebesitęsia. D’Annunzio legio
nininkai daro visa, kad nepri- 
leid.us įsilaužti miestan regulia- 
rinei Italu kariuomenei, suside
dančiai išimtinai iš šaulių.

Užėmė tris priemiesčius.
MILANAS, gruodžio 27. — 

ku-
Fiu- 
tor- 

jau prasidėjo. Griežčiausi “tre- ’ pėdininką Espero, nesenai pri- 
‘ “lai-

tanientas lošia * į ranką Ang
lams. Be jokio abejojimo aš 
sakau, kad musų valstybės de
partamentas yra dominuoja
mas Anglų valdžios, ir kad 
musų valstybės departamentas 
priklauso nuo tos pačios Ang
lų valdžios.”

Francijos socialistu 
kongresas.

Prasidėjo kova už “trečiąjį 
Internacionalą.

TOURS, gruodžio 27. — Ko
va už ir prieš prisidėjimą prie ’ 
“trečiojo” (Maskvos) Interna. i Karo laivas Andrea Doria 
cionalo nepaprastame Franci-(ris dalyvauja blokadavime 
jos socialistų partijos kongrese me’o, šiandie paskandino

čiojo” Internacionalo šaliniu- sidėjusį prie D’Annunzio 
kai yra atstovų buto narys vyno.”
Marcei Cochin ir pats partijos = Reguliarinė .Italijos karino- 
sekretorius Frossardas. Pirma- menė, kuri puola Fiume, nak- 
sai šiandie laikė ilgą prakal
bą už prisidėjimą prie Maskvos 
Internacionalo. Tokių jau pra
kalbų pasakė ir “trečiojo” In
ternacionalo priešininkai.

Kol kas dar negalima suma- ninkai, sako, atkakliai prieš ma
tyti kuri srovė paims viršų. Tu- si.
Ii tečiaus spėja, kad laimės 
Cochmas ir jo šalininkai.

Beje, Šiandie, 
kant prakalbą, 
triukšmas. Mat, 
kad bolševikai gerai padarg iš 
dalindami žemę kaimiečiams, o 
ne socializuodami ją. “Trečio
jo” Internacionalo priešininkai 
tuomet atsiliepė, kad jisai yra 
tyro vandęns oportunistas, nes 
tokį “socializmą” ir Fra nei joje 
galima pravesti.

ties metu įsiveržė miestan, 
šiandie ji randasi tik tūkstantį 
sieksnių atstu nuo gubernato
riaus triobėsio 
kvatieros.

D’Annuu
Pastarojo lėgioni

Cochimii sa 
kilo
jis pasakė,

Nuostoliai dar nežinomi.
Mūšiai prasidėjo praeitą 

pėtnyčlą.
leguliarinės kariuomenės 

mažas puolimas ant D’Annunzio legi
onininkų prasidėjo praeitą pėt- 
nyčią kaip trečią valandą po 
pietų. Reguliarinė kariuome
ne veikiai užėmė tris Fiume 
priemiesčius — Lubaną, Guar- 
dią ir Grande. Šioj vietoj mu
šis buvo ytin stiprus. Aštuoni 
žmonės užmušta ir trysdešimts 
sužeista.ĮBMaar»T^WrTOUlJtXJlL»llll!lf!WaB8WWaLJUMJ 

BUDAPEŠTAS, gruodžio 27. j PINIGŲ KURSAS.
— Gautomis iš Bulgarijos sos- Vakar, gruod. 27 d., užsienio pinigų 
finėų Sofiios žiniomis Rulifari— k^iua, peiKant jų ne maZiMu kmp u? tinęs folijos žiniomis, bu gan ^ 0(M) . bankų buyo gkaitoma

“Mes turime prisipažinti, 
delei nedraugingo dabartinės 
Jungtinių Valstijų valdžios nu
sistatymo Rusija kuriam laikui 
turės apsieiti be šitokio bendro 
veikimo. x

“šiuo tamstai įsakoma be 
jokio vilkinimosi grįžti Rusijon 
kartu su visais tais Rusijos pi
liečiais, kurie priklauso tams
tos štabui, ir kad tamsta likvi
duotum visus užsakymus, pa
darytus su Amerikos firmomis, 
prisilaikant tų nurodymų, ku
riuos tamsta gausi nuo piršly
bos reikalų komisariato.”

Martenso pareiškimas.
Martenso pareiškimas

pačiu klausimu yra sekamas:
“Po to, kada aš gavau in- ( _ ____ _

strukcijų nuo užsienio reikalų jos-Serbijos komisijų rubežių Amerikos pinigais šiaip: 
komisariato, šios šalies vald- klausimui išspręsti posėdy an- 
žiai aš pranešiu, jogei aš ne- .dais kilo stiprus susikirtimas, 
manau apeliuoti delei nutari- kuris užsibaigė tuo, kad Bulga- 
mo deportuoti mane. Aš papra-' rijos kariuomenės pulkininkasr- 
šysiu suteikti reikiamų įmo- komisijos narys ant vietos mi
nių, kad galėjus grįžti Rusijon Šovė Serbijos generolą, ir pats 
kartu su mano štabo nariais, nusišovė.
kurie yra Rusijos piliečiai.

“Deldj dabartinio Amerikos 
valdžios nusistatymo šitoks už-

SKAITYKIT IR PLATINKIT

reųuired by ,the net. <»f Oct. <», 1917

Bolševikai rengiasi 
užpulti Rumaniją.

Aštuonios bolševikų karinome- ' 
nes divizijos sutrauktos prie 
Dniestro upėsf nori atsiimti 

•Besarabiją.

KONSTANTINOPOLIS, gr. 
27. (Rašo Cbicagos Daily News 
korespond. Brown) Stoka ge
ros valdžios Rumanijoj, suiri
mas geležinkelių sistemos 
negirdėtai brangus pragyveni
mas Rusijos bolševikų agen
tams duoda puikios progos sa
vai propagandai Rumanijoj ve
sti. Spėjama, kad kilusi 
manijos parlamente 
ja yra tik pradžia 
neramumams, kurie

Ru- 
ekspliozi- 

didesniems 
turės sek-

naudojasi 
Ino nepasitenkinimu, kurie rei
škiasi prieš tvarką Besarabijo
je. Pranešama, kad jie esą pa
sirengę remti revoliucinį suki
limą Resarabijoje, kuri prieš 
didįjį karą priklausė Rusijai. 
Aštuonios bolševikų kariuome
nės divizijos stovi netoli 
Dniestro upės ir yra pasirengu
sios pulti Besarabijon taip 
greitai, kaip tik vietos gyven
tojai pajėgs sukelti maištą.

Komunistų skaičius Rumani
joj yra nedidelis. Bet jie moka 
puikiai panaudoti kiekvieną vai 
džios klaidą, kad savus tikslus 
pra vedus.

Rusija visa tai užginčija.
KONSTANTINOPOLIS, gr. 

27. — Rusijos bolševikų užsie
nio reikalų ministeris Jurgis 
Cičerinas praeitą sukatą pa
siimto bevielį pranešimą Ruma- 
nijos užsienio reikalų ofisui, 
kad gandai busią Rusų ka-- 
riuomenė verbuojama Dniestro 
sryty dėl puolimųjų tikslų, yra 
neteisingi.

čičerinas pareiškia, kad so
vietų kariuomenė tenai pasiųs
ta delei susidėj tįsios padėties 
fronte. Toji kariuomenė tenai 
pasiliksianti žiemavotų.

Ministeris rugoja, kad Ru
munijos valdžia vilkinasi su 
taikos derybomis, kurių jai pa
siūlė Maskvos valdžia.

Bolševikai pilnai

.Jo

Mirė Kari Legienas. lTrue, fil7;,w;‘h th® ° master at Chicago, III., Dec. 28, 1920
----- ; as reąuired by tne act of Oct. 6, 1917 

vadovaujami organizuotieji ,V()KIETUA DAR TfcR)NT,
darbininkai sulaužė 

Kappo maištą.

BERLINAS, gruodžio 27. 
. Vakar čia mirė žynius orga
nizuotųjų Vokietijos darbinin- 

| kų vadas, profesinių sąjungų 
prezidentas ir parliamento na
rys Kari Rudolf Legien.

Kari Legionas priklausė di
džiam iečių socialdemokratų
partijai. Jisai ilgus metus bu-' 
vo vienas žymiausių Vokietijos 
profesinių sąjungų darbuotojas! 
ir jų prezidentas. Kilus kontr- ■ 
rcvoliucionierio Kappo maištui, 
jis pirmu kartu panaudojo ąa- 
vo vadovaujamas profesines 
ą jungas politiniu! reikalui, ir 

kuogerfausiomis sėkmėmis: 
Kappo maištas, paskelbus ge- 
neralį streiką, sugniužo.

Tatai darbininkams davė 
naujo padrąsinimo. Sugniužus 
Kappo maištui, jie pareikalavo 
kad valdžia išleistų įstatymą 
socializuojantį kasyklas 
las kitas industrijas. Ip 
darbininkų reikalavimui 
priešinti valdžia nedrįsta.

ir tu- 
šitam 
pasi-

DAUG GINKLŲ.

Taip mano buvusis ministeris.

Trne translntion filed w1th the noat- 
mafiter at Chicago, III., Dec. 28, 1920 
is required by the act of Oct. 6, 1917

Wilsonas žinojęs slap
tąsias talkininku 

sutartis.
Taip sako Anglijos diplomatas 

Balfour.
WASHINGTON, gruodžio 25 

— Buvusis Shipping Board’o 
pirmininkas William Denman 
šiandie čia paskelbė kablegra- 
mą, kurią jam atsiuntė Angli
jos diplomatas Arthur J. Bal
to ur. Ja formaliai užginčija
ma tai, busią jis nesuteikęs 
prezidentui Wilsonui reikiamų 
informacijų apie tas slaptąsias 
sutartis, kuriomis Kynijai at
imtas šantungas.

Balfouro pareiškimas atsiųs- 
ta kaipo atsakymas į p. Den- . z,u!’
mano atklausimą. Anglijos 
diplomatas mat buvo kablegra- 
ma atklaustas ar jis, būdamas 
Wasliingtone balandžio ir ge
gužės mėnesiais, taigi tuoj po 
to, kai Jungtinės Valstijos įsi-
maišė karan, prezidentui Wil- 
šonui ką nors sakė apie buvi
mą tokių slaptų sutarčių?

Balfouro atsakymas, kaip jį 
skelbia Denmanas, yra seka
mas:.,

“P-nas Balfour sako, kad ji
sai negalįs atsiminti visa to, 
kas buvo kalbėta pusketvirtų 
metų tam atgal negi jis galįs 
suprasti kiekvieną pažymėjimą 
kai dėl tam tikrų spėjimų, su
minėtų Dcnmano atklausime.

Balfour tečiaus pažymi, kad 
jis prezidentui Wilsonui neslė
pęs jokių paslapčių kai dėl su
sitarimų, padarytų tarp Angli-

Austrijos geležinkelie
čiai grūmoja streiku. 
Reikalauja, kad valdžia ma

žintų pragyvenimo 
brangumą.

VIENNA, gruodžio 24 (suvė
linta).-^ Geležinkelių darbinin
kai pietų Austrijoj įteikė val
džiai reikalavimą, kad ji bėgiu 
dvidešimt keturių valandų duo
tų galutiną atsakymą ar ji 
mano daryti atatinkamų žing
snių pragyvenimo brangumui 
sumažinti ar ne? Jeigu valdžia 
tokio atsakymo^prisižadejimo • jog jr josj*os talkininkų, 
neduos, tai darbininkai mes I ----- !-------- -------

BUDAPEŠTAS, gruodžio 27.

Santo Domingo negreitai 
paliuosuota.

WASHINGTON,

bus

gruodžio 
paskelbta, 

kad kol bus galutinai paliuo- 
suota Santo Domingo respubli
ka, praris nemažiau kaip keli

- čia nuteista dvylikai mętų 27 _ čia iian<J.
_ ? _ _ _ - — "I _ i - _ o za

Anglijos 1 svaras ...... ‘............  8.51
Austrijos 100 kronų ........... $0.27
Belgijos, 100 frankų už .... . $6.20
Danijos 100 kronų ..........  $15.35
Finų 100 markių ................... $2.60
Francijos 100 frankų ........... $5.87
Italijos 100 lirų ................... $3.41
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.45
Lenku 100 markių ..........  $0.17
Olandų 100 guldenų ........... $31.25
Norvegų 100 kronų ........... $15.35
šveicarų 100 frankų .......   $15.24
Švedų 100 krontj ............... $19.781 v .. • • iVokiečių 1.00 murkiu .......... $1.46lnors nisy1' “l>“' J<> ty1?-

prie sunkiųjų darbų profeso
rius A. Varjas. Nuteistas dėl
to, kad jis Belą Kun komunis
tines valdžios melu buvo ]>er- ni^nesja| iafk0 
(lėtinis mokyklos, kurią lankė __ ___________ ___ _
kone vieni tik komunistai. Mo- 1 PARYŽIUS, gruodžio 27. 
kykloj duota lekcijų apie poli- Francija ir Ispanija susipešė de 
tinę ekonomiją. lei muilų. Ir viena ir kita no-

Varjas prieš karą buvo filo- retų, kad išvežamos į užsienį 
Sofijos proM;orius Budapešto jų prekės nebūtų apkrautos di- 
universitete. Vietos laikraš- deliais mokesčiais. Tik nė 
čiams griežtai uždrausta ką na jų nenori tų mokesčių 

i žinti.

vie- 
ma-

PARYŽIUS, gruodžio 27. — 
Aiškindamas susikirtimą su ki
tais savo draugais ministerijo, 
je buvusis karo ministeris 
Andre Lefevrc ketvergo naktį 
atstovų bute pareiškė:

“Aš manau, kad 
dar turi du šimtu 
kulkosvaidžių.”

Reto jis tikrino, kad pada
rius mūšių paliaubos sutarti ir 
iki to laiko, kol buvo sudaryta 
taikos sutarty nužymėtoji kon
trolės komisija, Kruppo dirbtu
vėse vis dar tęsta darbas ir di
deliu skubumu.’ Daryta laukų 
kanuolės.

“Kokios gi rųšics šitos ka
nuolės?” — pastebėjo Lefev- 
re. “Iš rastų dokumentų mes 
atsižinojome, kad 1916 metų 
pušies kanuolė No. 77 nedavusi 
geidaujamų sėkmių. Ar išmin
tinga manyti, kad padarius 
paliaubą mūšių Kruppas palio
vė daręs kanuolės? Ne; jisai 
darė naujos rųšies kanuolės, 
kurių šovinius mes radome, 
kuomet vokiečiai pasitraukė 
nuo kairiojo Reino upės kran
to. šoviniai padaryta kur kas 
atidžiau nei kad paprastųjų 
No. 77 kanuolių. šovinių dė
žės buvo antžymetos: “bando- 
momsioms kanuolėms.”

Vokietija

Su matoma naujas ministeri
jos krizis Francijoj.

PAYRŽIUS, gruodžio 26.— 
Politinė audra, kuri geroka 
valanda kaip ruošta prieš 
premjero I^eygues ministeri
ją, kartą jau buvo kilusi. Ji 
tečiaus užsibaigė tuo, kad mi
nisterijai pareikšta pasitikėji
mo — 300 balsais prieš 230. 
Vis dėlto, padėtis yra netikra. 

*, viena interpelia
cija jau buvo paduota delei 
to, kad valdžia neparodanti
reikiamo griežtumo savo nu
sistatyme linkui bolševistinės
propagandos, o kita

Į nusileidimo monarchijos šali- 
i varo 

monarchistinę propagandą.
Galimas daiktas, kad bėgiu 

Skeliu sekamų dienų kils nauja 
dar didesnė audra.

dėl

Persergsti geležinkeliečius.
BERLINAS, gruodžio 26. 

— Nepriklausomosios Social
demokratų partijos darbuoto
jai persergsti Vokietijos gele
žinkelių darbininkus, kad jie 
nemestų darbą. Persergsti 
neveizint to, kad geležinkelių 
darbininkai milžiniška didžiu
ma balsų nutarė mesti dar
bą. Tai dėlto, kad socialis
tai nesitiki, kad šis streikas 
hutų sėkmingas. Ruržuazinės 
partijos, kurios dabar kontro
liuoja valdžią, šitą streiką tik 
panaudotų savo pozicijų su
stiprinimui. Apšaukusios 

•streikininkus valstybės 
šuo menes priešais jos

luotą jėgą, ir streikas

ir vi- 
tuo- 

gink-

Dabar “Naujienų” ofise 
galima gauti “Money Or- 
ders” siuntimui pinigų Ame 
rikoj, užsimokėti “gas bills”, 
”electric bills”, ir “water 
bills”.
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I tariame nuoširdų ačiū. PinigaiAmerikos Lietuviy Darbai Lis- Mi 

tuvos Gynimo Reikalu
S35

Chicago W.l

J. Norvaišas, 
Wm. čibirkn, 
J. Armin.

♦ Lietuvių Darbininkų 
gija Amerikoje 
tini susirinkimą 
Apsvarstęs d ra e

i Drau- 
priešme-

kalus su

■ \\ alašiuas, 
Yančauskas

Mareinkevicia,
F. Stučinskns,
A. Jcvaltas, W. Mi
Ideman, S. Palu-ztu-vos Misijos apyskaita pasiųs-

J. Shookvietis, J. Dobro- 
<is, A. Gruodis, M. Zig- 
tas. J. Yuškis, \V. Drasu-

aujienose Lie-

si rink mas
Lietuvai j(

UŽpiH,
Miglia

n

r<
kaip pivdėl 

kovoje su sveti, 
ais. Kadangi pa

nutarė kasos

»,am i
Liiža

dar nuo 
k) $2: K

lisa; po $3: \V. Šimkus, V. Mi- 
ki nas, IV Burba, P. Kasinas; 
po $2: J. Būdvietis, M. Balčiu 
nas, P. Barbor nas, B. Bafolas,

Mrikaus-

\ n tanu
vic
tas
J

Girdvainis, F. Ašmon 
Mazietis, A. Klmnbis 
. L. Ruigis, A. Lauga 
ktiikcvčc, P. Bube'is

K Klimas, F. Norvil’.as, 
A. Viktoras, D. Yan- 

Wait- 
$1.50: 
Bcrge-

tų pinigų L etuvvs Raudona
jam Kryžiui. Kaip matote, vi- 
uų aukų priimta nuo 20 d. va
sariu iki 1 d. gruodžio 1920 
m. $12,993.41. v .

Tai tik dešimta dalis pasiža
dėtos sumos. Paminai, kad 
pradžioje šių metų buvo ap
skelbtas vajus $100,000.00 
tuvos Raud. Kryžiui.

Pamink it. kad “prošepanas”

Lic-

brolių krutin u, dar jis Vilniu-

km ■k” surinkta $1.70, 
*38.70. Aukos tapo 
.ietuvos Gynimo Ko 
iųsti Lietuvon per

pilnas
P. Bružas
čuliš, J. Kuzinas, Mrs.
kienė. M. \Vnsiluk; po 
Mrs. Dambrauskienė, A.
i s; po $1: W. Lovomis,
i.ubas. K. Kavalauskas, P.

Uzubalis, J. Miltebel, M. Har- 
mftn, S. Vasiliąuskas, J. Col- 
’’ns, J. Kičinis, 1). Datkus, W. 
Lazauskas, Mrs. Kleinikienė, K.

Tad gerb. kolektoriai ir sky
riui L. G. D. lai neliautinai 
vaikščioia po stnbas ir ieško 
’ kru ii tuviu! Ne iš vardo,

—F. Girdvainis.

Kitur.

J. \Vaitkus, A. 
Avižienius, F. 

Stočkus. — Viso ' surinkta 
219.00. Ačiū visiems aukoto- 
nins. P;n:g‘u pasiųsta lietu

ves Misijai. — Aukų Rinkėjai.

Ve, F

(antras L. G. Dr-jos tikisi, 
kad nors ketvirtadali sudesi- 
nic pri š naujus metus.

Tat visi išvien darban!
Dr. A. Graičiunas, Ce(. sek re t. 
si'kret.

PALIKTA STORAGE’Y
• rMes turime parduoti už neužmokėjimą ren- /

dos palaikymui dvidešimts augštos rųšies Victro- 4
lų (kalbamųjų mašinų) už kurią reikėtų mokėti 
net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui 
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma 
mašinų naujos ir užtikrintos ant dešimties metų. 
Reikia jas pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk 

1 išios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame 
• ’ . 1 

gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk 
pats, tik už $35 augštos rųšies gvarantuotą kalba- /■ ■ i
mąją mašiną. Taipgi, mes turime parduoti dešim
tį augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų 
ir karpetų- Šio setai yra visai nauji ir vėliausio 
išdirbimo. Mes parduosimo už pirmą pasiūlymą, 
nes norime padaryt daugiau vietos. Tai apsimokės 
ateiti, nežiūrint kuV gyveni. Mes pristatėm veltui 
7 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. |

W£STERN FURNITURE STORAGE, 
2810 W. Harrison St, Chicago, III.

■■ . i—— i

Ar myli muziką 7
BF.^THOVEND muziko* kon- 

aarvatorijoją mokinamai Skam
binti planu, dainavimo, annd- 
Iruoti, teorija, muz. istorija ir 
harmonija Baigus jena h. išduodn- 
mi diplomai; įstoti galima vi
suomet.

ANTANAS S. POCIUS, Vedlį a* 
8259 S. Halsted Str.

Tai.: Boulevard 9244
............................... ............. ........................ ■■■■

JOHN KUCHINSKAS ' 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, 1LL.
Telephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subartomis: 9 iki 1 pc pietų. 

VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE.

Egzaminuoju Abstraktu 
perkant

arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius LegaliŠkus 
Dokumentus. Suteikiu patarimus 
ir skolinu pinigus ant Pirmą Mort- 
gečių ant lengvų sąlygų.
■pVVest Side ofisas atdaras vaka

rais nuo 7 iki 8 valandos.
Viršum Metropolitan State Ban
kus, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Jei. Canal 2552.

D**rh rinkli!
III. ~ SLA. 221 

susirinkime gruod. 7 
) duotas įnešimas rink 

ti aukų Lietuvos gynimo rei
kalu . Nežiūrint, kad ir atsi
rado priešingų tam šventam 
darbui, kuopa, kadangi finali

$5 aukų iš kasos ir išrinko 
nar u, Petrą Bagdoną ir Nli-ni 

kolą Utarą. aukų rinkti. Au
kotojų sąrašas toks:

K. Globičus $10; po $5: P. 
Bagdonas, M. Utara. J. Marke
lėmis, A. Zvalauskis, J. Mik
na, J Petrauskis, J. Kuzinas, 
J. Mikienas, D. Lapinskas, W. 
\\rarnagir?s, J. Šimkus, Sa-

INDIANAPOLIS, lud.
tmns. žemiau pasirašis’cms 

Kolcktuojant, Lietuvos gynimo 
ikalams aukojo šie geri žmo- 

ės po $10. Jonas Viltrakis, 
'noras Norvaišas, Vincai Či- 
irka; po $5: Juozas Arm n^ 
’aniona Daukšiene, Alanas 
ebeckis, Antanas Samoški.s, Ka 
i mit ras JuŠkis, Tam. Dafoft, 

Vincas Rakauskis, Kazimieras 
Petraitis, Jonas .Ton kas; po $2: 
hizefa Samoškienė, Jonas 
’varn; po $1: Viktorija Armin, 
luošas Samoškis; po 50c: Anna 
\rmin, John Armin. Viso la- 

’’o $82.00. Visiems aukoto
jams Lietuvos <gynejų vardu

y rr1"?1 ■ i. . 1 ' — , .i rt, i,, i mm ■<

SKANDINAVIJOS-AMERIKOS UNIJA
Yra žinoma kaipo viena iš geriausių linijų 

keliauti per Licpojų

I LIETUVA
Visi garlaiviai turi puikius kambarius de
ki trečios klasos keleiviu su dviems ir ke
turioms lovoms. Reikalaukite laivakortes 
nuo jos agentų ant Skandinavijos Linijos 

ar kreipkitės prie jos Ccntralinių Ofisų
SI. ANDTNAVIAN-AMERICAN LINE

Wash:ugton 3t., •Roatpn
n? N. Dearbom St., Chicago. III.

L- 3-rd St., Minncapolis, Minn.

šAtfc# it i

TAIPGI IR

VOKIETIJA.
Dvidešimt mlHorių žmonių 

badauja.
[Ii F&<ierueto’’ton

Bertfnaa. ■--- Nesenai Vokie
tijos reX?hstagc buvo vMn ait
rių diskus’ių dėlei nedateklių 
va'Mvbės ižde. Diskusijų nic-1 
tu Nepriklausomųjų Socialis-. 
tų ■ partijos atstovas Dittman ; 
iššaukė didelio sujudino savo 
! ^reiškiniu, kad apie dvide
šimt milionų Vokietijos gy
ventojų yra sistemat’ngai ‘ma
rinami badu. Ir tai, pasak 
kalbėtojo, yra tiesioginis da
vinys tos anarchijos, kuria iš
šaukė ••merdinti dabartinė ka
pitalistine tvarka. Belo, Ditt- 
mann pareiškė, jogei jo gau
tomis žiniomis, Vokietijos re- 
nkc'ninkai yra sukūrę slaptą 
organizaciją tuo tikslu, kad 
šalyje sukėlus kontr-rcvoliu- 
cini judėjimą.

Tokiojau sujudimo iššaukė 
ir komunistų partijos atstovo 
T. v v pareišk'iuas,
Vokietijos bankininkai nese

nai laikė slaptą konferenciją, 
k.urioj nutarta daryt 
kad Vokiet jos pinigų 
butų kuoma/.iausias.

iš Lietuvos Nevv Yorkan PaNaujienų ofise galima gau 
ti į Lietuvą ir iš Lietuvos nedėlyj, Lapkričio 29 d. 
“Scanciinavian-American” li
nijos laivakortes. N» rinti va e / 
žiuoti patįs arba parsitrauk- n^os laivu United States .

“Scandinavian-American Li-

ti gimines iš Lietuvos ateikit 
ypatiškai arba rašykit
Naujienų Pinigų Siuntimo

Skyrius
1739 So. Halstcd St., 

Chicago, III.
Ofisas atdaras niuo 9 ryto 

iki 8 vak. kafcdienp subatoj 
iki 9 vai. val^. ir bedėlioj nuo 
TO vai. ryto iki 2 vai. po piet. 
P snž’crlai atvad uojanti iš 
Lietuvos per Kopenhagą. 
Sekanti pasažieriai atvy

Ida Dvorecka 
David Tinkelstein 
Mozės Ickovičius 
Anna Stanislaw < 
Chackell Krottingen 
Nocnem Markus 
Valia Stanislaw 
Eva Adler 
Frahc Adler 
Eliza Jaunsem 
Ina Jaunsem 
Johanne Radovitz
Sekantis laivas atvyl

New Yorkan Gruodžio 8 d
Sekantis

Dykai deimanto adata 
ir 24 panaktiniai 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 žios dienos ra
kandų seklyčioms 
(parlor). Reikia ma
tyti, kad apkainavus. 
Priimami Liberty 
Bonsai. Veltui prista
toma.

ne mieste, mes pasiųsi-

lies p lietį, kuris turės drąsos 
pareikšti savo nuomones, ne
prielankios jauny vyrų ver
bavimui į armiją.

Tik Vienas teisėjas, Bran
dais, drįso pareikšti priešin
gos nuomonės. Pasak jo, Min- 
nesotos valstijos * įstatymas 
prieštarai! ja tam Jungtinių

kiekvienam piliečiui ga
rantuoja laisvę nevaržomai

I savas nuomones reikšti.
Tokį nuosprendį augščiau- 

: sias. teismas padare sąryšy su 
tūlo Nonpartisan darbuotojo, 
Joseph Gilberto, byla. Gilbert 
mat kaltinamas dėl nusižen-

JUN( TINfiS VALSTIJOS.
Siuvėjai stoja kovon su 

samdytojais.
[IA Federuotosios Prosus] 

New York. — Organizuotic- 
sto j o 
sam- 
šim- 
ser#" . .dirb- Valstiįų konstitucijos dėsnui 
rvža- kuris kiekvienam piliečiui ga

gncztoli kovon su savo 
dy tojais. Daug'aii kaip 
tas vyrų ir ,moterų jau 
sti apie dvidešimtį vietos 

į tuvių, kurių savininkai
si gražinti “senus gerus lai
kus” — darbą nuo sinkių ir 
nelinijines dirbtuves. Samdy-j 

‘ tojai ant žut-but pasiryžę su
triuškinti Amalgameilų uniją. 
Bet organizujot eji darbinin
ką i-s i u vė jai labai gerai nusi
mano ką visa tai jiems reik- prieš tūlą įstatymą, ku
štu, ir todėl nusitarę kovoti ’J valstijos legislatura pri- 
iki paskutinosios. Kuo toji ko- :*‘niC didžiojo Karo metu. Bet 
va užsibaigs, dar pamatysime, keisčiausia, kad jisai ka - 

„Veikiausia, kad samdytojų ! 
asociacijos [jas langes

vėjais.
nueis

Trys šimtai tūkstančių 
ninku- išmesti gatvėn.
[Iš Federuohjsios Prese* ]

Jackson, Mich. — Org

darbi-

tinama dėl pusi/engimo, ku
ris buvo papildytas pirma nei 
priimtas tas įstatymas.

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, nesįkankykit— 
Štai pagelba dėl jūsų, arba kitam 
jusu šeimynos nariui.

ne
♦ l

Uždraudė pramoniečių 
prakalbas.

CINCINNATI. — Kiek laiko 
atgal vietos prairioniečiai čia

zuotųjų darbininkų darbuoto- Uuvo surengę prakalbas. Pa
jai sako, kad vienuolikoj di- samdyta svetainę ir jau laukta

i irji/o cllolOViJ ( • • I • • i
būtent, kad Česnių Michigan valstijos mie- atvykstant pramoniecių dar-
* £*_ J —— * T —   ?     _ Y A T T — u. _—* J A I i • «-%ll r . >

visa, 
kursas

AUSTRIJA.
Austrijai stokoja maisto. 

ITS I?ndpruntn<io« Prpsv.o I 
Vienna. —- Maisto klausia

mas pasidarė begalo rustus. 
Valdininkni reškia baisiuos, 

būtent, jeigu uinu laiku da- duoda. T 
ly'kų padėtis nepakitesianti, paduoda ir 
ga'i kilti didel’u riaušių. Vien- Bot jeigu T 
nos miesto tarybai tapo įteik
ta pareiškimas, kad dabar ga
minamoji duona savy turi vi
sa’ maža maisto. Reikalinga 
todėl daryti visa, kad pada
rius ią maistiniresne. Tokį pa- 
re’š'kimą davė pats miesto ma
joras.

Geležmke'i cm streikas dar 
’ t ebe ■ ti t ęs ’ a. G ■ 1 ež i nk e I‘ eč i a i
re’kalauja duoti jiems dides- 
n ‘ por fją, n- s dabar gauna-

stų fabriikin’nkai yra išmetę buotojo Hayvvoodo. Atatinika- 
gatvėn nemaždau kaip tris mieji vietos valdininkai sužino- 
šimtus tūkstančių darbininkų, ję, kad čia kalbės “maištinin- 
Kad toji skaitlinė nėra per- kų vadas Haywoodas”, prie 
dėta, liudija ir patys samdy- svetaines pasiuntė būrį policis- 
tojai. Gitdi, jų apskailliaytmu tų ir šie padarė “ kas reikia”, 
suminėtose vietose 
šimtai tūkstančių 
Bet patyrimas jau 
parode, kad tokiais 
mais samdytojai 
skaitlines niekuomet nepa

ros skaitlines jie ne-1 
‘r šiame atsitikime, 

pačių samdytojų

i ” kas reikia”.
du , Trumpai sakant, pramoniecių 

bedarbių, prakalbos uždrausta. Pora dte- 
nekartą nų vėliau pramoniečiai tečiaus 
atsitiki- buvo'surengę “neviešas prakal- 

likros os bas” ir Haywooda® tenai paša-

yra

Prašalina
Galvos skaudėjimą, muskulinius 

ir sanarinius skausmus, kiūtinės 
plėvės uždegimą, gripą, influenzą, 
šaltį,' reumatizmą, nerviškumą, 
strėnų diegimą, neuralgiją, skaus
mą per pusę, kraujo sukepimą, 
migrainės, dysmenoreja, 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 
d iki 12 metų senumo pusę stali
nio šaukšto į pusę stiklo vandens. 
Kaina $1.00 tiesiai iŠ chemisto iš
dirby stės.

Jei kenčiate, siųskite šį kuponą

Jei gyveni
me C. O. D. daleisdami egzaminuoti.
WESTERN FURNITURE 

STORAGE,
2810 W. Harrison St., Chicago.

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

f VI« * H R Ii M ■ M ■ W0K

- T.Pullraan 5481

AKUSERKA
A. SHUSHO

Turiu patyrimų 
notarą ligoje; ru- 
pastingai priiiu- I 
riu ligonę ir kudi- 
M laike* ligos.
10929 S. State Str. 

Chicago, III.

Pinigai I 
Kenoshos
Lietuvon

BIRUTE M
Įvyks *

Pėtnyčipj, Gruodžio 31 d., 1920 m.
Didžiojoj Coliseum Annex svetainėje,

Prie Wabash ir 15 gat.
"I I— !"■ — —-------- - --- -............................-f- ■ -■ —------------------------------ -- —• iTT~f ~wr j rir   r. 

Šimtas tūkstančių bedarbių.
DETROIT. — Miesto jnajo- 

y.kaitlinę. imti kaiper “tikrą”, ras Courzens andais pareiškė, 
ir tai mes turėsime šiurpų kad Detroite yra šimtas tuks- 
vaizdą. Trys šimtai tūkstan
čiu vyrų neturi darbo, trys 
šimtai tuksiančių' šdimynų 
iau badauja arba ncužilgio 
badaus!

a;

Suka reakcijos malūną.
Wa.c -bington.

rias Jungtinių Valstijų teis
mas nusprendė, kad’Minneso-

Augščiau-

pinigines
sti kalėjimu by vienų š?os

tančių bedarbių. Jis pats sako, 
kad ‘samdytojai šiandie turi 
apie šimtą tūkstančių darbi
ninkų mažiau nei kad keli mė
nesiai atgal”.

Organizuotieji vietos darbi
ninkai tečiaus majoro pareiš
kimui mažai tiki, kadangi jis 
dangau 
karus nic

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

Chicago, Iii.
įdėta rasite $1.00 uz kurį malo 

nėsite išsiųsti pilnos mieros Salicy
line p:ikelį. Suprasdamas, kad Sa
licyline yra ne svaiginantis ir visiš; 
kai nekenksmingas ir galėsiu gau
ti pinigus atgal, jei neužsiganėdin- 
siu.
Vardas .......................s..................
Gatvė ir num. arba R. F. D........ —

Miestas

pataikauja lobinin- 
kad savo miesto pi-

bedarbių 
didesnis.

“MUNŠAINO” 
NEGERKITE

Kasrinori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms z Lietuvon, nio- 
ney orderiais/ ar draf- 

-.tais. • \
Iš čia pinigai yra pa; 

siunčiami Ųetuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir 
teisingo patarnavimo,

Kreipkitės pas-’

A. Pakšys
z 220 Milwaukee Avė.,

Kenosha, Wis.

Pradžia 7 v. v. iki 2 nakt.
A D A S

Skiriam $500.00 dovanų: 
irma $75.00, antra $50.00 ir trečią $25.00

Kviečiame visus kliubus, draugijas bei pavienes ypatas, 
iškalno rengtis, nes dovanos bus skiriamos Grupėms, bei pa
vienėms ypatoms.

Inžanga 75c. ypatai. Muzika V. Sarpaliaus.
Kviečia “BIRŲTis”.
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GERAS
PADVIGUBINK 
SAVO {EIGAS 

įdėk savo sutaupintus pini
gus į musų 6% užtikrintus 
Gold Kcal Estate Bondsus. 
Maži savaitiniai arba mėne
siniai daliniai įmokoj imai 

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

Savaitine Biznio Apžvalga
------ WEEKLV BUSINESS! REVIEW

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 IK LAKE 

GATVIŲ

šita yra kokybės vaistine.
Mes duodame tiktai GERIAUSIAS
GYDUOLES. Mes gvarantuojamo 

VISOKIUS savo pardavimus.
“MUSŲ SPECTALUMAS — 

RECEPTAI.
pasiklausk savo daktaro apie mus.

S. A. MANKOWSKIS
Prescription Drug Store 

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

Chicago, III.
Telefonas ('anai 4946

1920 IR 1921 METAI, sibaiętų i vienus metus. Ypač 
 kada žmogus pažiūri į Europą ir 

Su šiais 1920-ais metais Ame- matai, kad ten nieko gero iki 
rikos prekyba ir pramonė užbai- šiol nesidaro, tai negali greit
gia turtingiausią laikotarpį, ko- ko £ero laukti ir Amerikoje.

Tel.: Victory 2400
Užsisakyk audrinius lan 

gams rėmus, nuo -
Gco. Grccn Lumher Co.,

22-os gatvės tiltas.

DEL LIETUVIŲ

PEOPLES BANK
Jus jausitės kaip namie šiame 

Banke.
Jeigu jus nei žodžio ir angliškai 

nekalbėtumėt.

■ Tel. Canal 2975-2976

« Just,
: WHISTLE

ir Ashland Av.
Chicago. ** ‘ k*

Chicago
IVHISTLE BOTTLING CO. 

1901 W. Roosevelt Rd.

r.-----------------------------------------------------

ANTON FUERST and CO.
Parduoda namus, apsaugo 

nuo ugnies
4153 W. 26 St.

2410 So. 52nd Avė

Atydos!
Ar jus turite šeimyną? Jums yra 

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

1653 W. 47 St.

Phone Drover 266
JOFFEY’O

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

ir laikrodėliai.

DR. BOBE*S PANACEA
Yra šeimynos gyduolė, didelės ver 
tos dėlei reumatizmo, vidurių ne 

malimo, kataro ir pūslės ligų.
RED CROWN PHARMAČY 

4552 So. Ashland Avė.

- - • > Prieš savim turime sunkius
Amerikoje, šis laikotarpis čia'metus. Kiekvienas turės truputį 
tęsėsi ne vienus metus, bet kc- susispaust. Iš biznierių tie išloš, 
. tą. Jis prasidėjo su 1915 me
tų pabaiga ir tęsėsi iki šių metų 
viduriui. Į šį laiką Suvienytose 
Valstijose ir Kanadoj įsikūrė 
30,000 naujų pramonininių įstai
gų ir išdirbystė bent du kart 
pasidvigribino. Kartu su biznio j 
augimu išaugo kreditas, baisiai 
pasididino pinigų cirkuliacija, iš
kilo kainos, pakilo algos, pasi
darė milžiniškų pelnų korpora
cijoms.

Bet jau su pabaiga 1919 me- 
i galima buvo jausti, kad biz ;. ............ ......... ..

nio kįlimas jau yra pasiekęs vo paskutinius bonus. Lauktina, 
agščiausio laipsnio ir kad atei-jkad I)0 naujų metų bonai pradės 

tyj reikia laukti laipsniško grei- Į kilti, nes pinigai bus pigesni, o 
tesnio af lėtesnio puolimo, šie; kada pinigai esti pigesni (t. y. 
metai jau buvo liudytojais puo->eša mažesnį nuošimtį), tai bo- 
limo pradžios, nors apskritai nai kįla.
dar jie buvo biznio bujojimo --------------
“prospenty” metais. Tik pasku- Namai ir žemė atpinga, 
tinieji du ar trįs mėnesiai rodė 
gana staigų puolimą.

Visiems dabar rupi 
mas: ką atneš naujieji 
Ar biznio puolimas eis 
ar gal neužilgo sustos ir vėl ge- , 
ri laikai prasidės?

Daugelis spėja, » kad pavasa-

kio dar niekad nebuvo buvę 
Amerikoje. i

kurie stengsis kuodaugiausia 
parduoti tavorų, kurie turės 
daug gerų agentų ir kurie bus 
atidėję kiek kapitalo apskelbi
mams.

Liberty Bondsai.
Pereitą savaitę Amerikos lais

ves bonai, ypač antras, trečias 
ir ketvirtas, bitvo vėl labai že
mai nupuolę. Puolimo priežastis 
tur-but tame, kad šiuo laiku la- 

' bai daugelis žmonių pardavė sa-

Jš tavorų pirmiausia ir daugiau
sia nupuolė kainos: odų, kavos, 
rūbų, vario. Todėl galima lauk
ti, kad šių tavorų kainos pir
miausia pradės ir kilti. Daugu
ma tavorų betgi dar eis nuolat 
pigyn.

Medžio išdirbystė
Dąrbai miškuose ir lentų pjo- 

vyklose eina blogai. Daugelis 
lentų pjovyklų atleido nemaZat 
darbininkų ir žymiai numušė al
gas likusiems darbininkams. Da 
lykai neišrodo kad pagerėtų so 
kainais dviem mėnesiais. Pava
sarį vienok galima laukti atsitai- 
symo.

PRANEŠIMAS 
Musų Draugams!

Jogei nuo 1-mos dienos 
Lapkričio No v.) 1920. 
Musų Ofisas bus perkel
tas į naujų vietų.

ZOLP ir BARČUS 
4601 So. Marshf ield Avė.

Tel.: Yards 145

Dantų taisymas
pigiomis kainomis

Aukso dantįs 22 Karat
$3 ir augščiau

Bridge Work
$4 ir augščiau

Platės $5 ir augščiau

D R. B E R N
4558 So. Ashland Av^Į 

Kampas 46th St.

Malūnai

■ ADAM M. MACARUS
i NOTARAS

■ 3256 S. Wallace St., Chicago

PIRTIS
Turkiška, ePėktrikinč 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 Utarninkai*
8 ryto iki 8 vak.

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

A. F. CZESNA,
1624 W. 45-ta gatvė, 

Chicago, 111.

Malimuose darbai buvo suma-į a 
žėję, kadangi didieji malūnai lan * 
kė kviečių atpigimo, o duonke- - 
piai laukė miltų atpigimo. Su 
pavasariu 1921 metų vienok ma
lūnai pradės dirbti geriaus. Dar
bai malūnuose ir malūnų biznis 
bus

Parduodu laivakortes, 
siunčiu pinigus į visas 
pasaulio dalis. Apdrau- 
džiu, parduodu žemės ir 
namus, skolinu pinigus.

H
M
M

palyginimai geras.

Paprastai namai ir žemė ne
klausi- atpinga taip greit, kaip tavorai. 
metai?'Bet po tavorų atpigimo visuo- 
toliaus, met eina namų ir žemės atpigi

mas. Tavorų atpigimas dabar 
jau greit pasieks gal paskutinio 
laipsnio. Todėl dabar neužilgo 

į ir žemės kainų 
Kas nori pirkti na-

Rakandai

Tūkstančiai 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

SKOLINAME PINIGUS.
Ant užtikrintų savasčių, prirengtų 

ir statomų.
Madison ir Kcdzie valstijinio banko 

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

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

ko vakarais nuo 6 iki 8 vai.

Duok receptus išpildyti
Mokslą baigusiam Registruotam 

Vaistininkui

10657 Michigan Av., kamp. 107 gt. 
įstaiga tyrų vaistų.
Tel.: Pullman 979.

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

Phone Canal 5196 
Hankan Jewolry 
and Graphaphone 

Co., Ine.
Mes pritaikomo 
akinius mok si iš 
kai. Columbia gra 
fanolas ir rekor
dai.

2209 W. 22 St. 
netoli Leavitt.

ryj biznis didžiai pagėręs. Iš to prasidės namų 
kiti daro išvedimą, kad nuo pa- puolimas.
vasario prasidės naujas biznio mus, gali truputį palaukti, nes 
bujojimas.

Bet tai yra daugiaus tik rami
nimas savęs.

Jeigu męs drįsime pažiūrėti 
tiesai į akis, tai turime pripa
žinti, kad biznio puolimas greit 
nesustos, žinoma, gali būti, kad 
pavasarį dalykai truputį geriaus brangtų urnai, vienok už trijų 

— keturių mėnesių bovelnos kai
nos pradės eiti augštyn.

Pramonė abelnai nupuolus ir 
darbai eina blogai. Daugelyj ša
pų dirbama yra tik dalis laiko. 
Rakandų krautuvėse stako yra 
labai daug, o pirkimas sumažė
jęs. Dideli išpardavimai turi "į- 
vykti dabartiniuoju laiku iki pa
vasariui.

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

toliaus namai tikrai bus pigesni.

Bovelna pabrangs
Bovelna dabartiniuoju laiku 

nupuolusi yra labai žemai. Nie
kas nelaukia, kad bovelna pa-

Kepyklos

Ar kenčiate nuo prasto 
apetito, užkietėjimo ir tt.

Triner’s American
Aliui r of Bltter Wlne
Yra labiausiai užtikiama 

gyduolė.
Parduodama visose 

vaistynėse.
JOSEPTH TR1NER COMPANY

1333*45 So. Ashland Avė.

EXTRA IŠPARDAVIMAS ' \
Siutų ir Kelinių ®

Vėliausios mados ir žemiausios 
kainos.

PAUL LEASES,
3616 So. Halsted St.

Mes

Phone Canal 6254
ADOLPH L. ZACHAREWICZ 

Kostuincriškas Siuvėjas
Kepurės, pirštinės ir vyrų mažmo
žiai. Valome, prosijame ir taisome. 

2300 So. Leavitt St.

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

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

Phone Boulevard 7692

LIBERTY BONDS 
mokame pilną marketų kainą 

su nuošimčiu.
R. L POLLAK & CO.

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

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.

JAN GLOMB
Peveikslų galeųįja.

Gericuisias darbas, už žemiausių 
kainų.

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

Halsted netoli 63-os gatvės

išrodys, bet po to vėl viskas eis 
žemyn.

Kiek-gi laiko biznis turės pul
ti ir kada-gi vėl prasidės kįli- 
mas ?

Į šį klausimą tikras atsaky
mas nėra galimas. Paprastai bet
gi biznio puolimas praeityj ne
būdavo ilgesnis laiku kaip buvęs 
kįlimas. Pavyzdžiui, nuo 1905 
metų pabaigos iki 1907 metų vi
durio Amerikoj buvo didelis biz
nio išbujojimas. Po to 1907 me
ti; viduryj atėjo umus krizis, ir 
biznis, staigiai nupuolęs, atsi
taisė į pusantrų metų laiko. Nuo 
1909 metų pradžios iki 1913 me
tų pradžiai Amerikoj vėl buvo 
geri laikai. Paskui atėjo krizis, 
kurs aštriausiu pasidarė prasi
dėjus Europos karei. Biznio nu
puolimo laikas tęsės nuo 1913 
metų pradžios iki 1915 metų pa
baigai. Apskritai, puolimo lai
kas tarytum turi atsilyginti su 
išbu jojimo laiku, jeigu ne ilgu
mu tai smarkumu. Paskutinis 
bu jojimo laikas buvo gana ilgas 
ir labai staigus. Tokio pat, rods, 
galima butų laukti ir puolimo. 
Tik puolimas gali būti ne toks 
ilgas, bet užtai staigesnis. Jau 
iki dabar į dvejetą mėnesių puo
limas pasižymėjo staigumu. Ga
li būti, kad toliaus biznis puls 
dar staigiaus. Taigi, jeigu taip 
bus, ateinantis puolimo laikas 
gali nebūti toks ilgas, koks bu
vo bujojimo laikas. Jeigu bujo- 
jimo laikas tęsėsi keturius me
tus, tai puolimo laikas gali kar
tais pasitęsti tik du metu, o kar
tais dar trumpiaus. Negalima 
betgi manyti, kad puolimas už-

Anglis

Miltų kainos nupuolimas davė 
progos kepykloms pasipelnyti (ži 
noma, tik toms kepykloms, ku
rios nebuvo prisipirkusios miltų, 
kada jie buvo brangus). Dabar, 
kepyklos galėtų atpiginti ir duo 
ną. Kadir atpiginus duoną, ke
pyklų biznis visvien dar bus ge
ras — daug geresnis už daugelį 
kitų biznių.

Išdirbėjus 
[ pagerintų 

guminių 
pančiakų; 

diržų palai
kančių laip
tu rą po ope- 
racijos; chi

rurgiškų 
gorsetų;

bresų dėl 
nenormalių kūno dalių, ir platės dėl 

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

Tel. Normai 224.
ENGLEWOOD THOR SHOP

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

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

Phone: Wentworth 2679.

Phone: Lavvndale 1744

Joseph Shuflitowski & Co 
Real Estate 

Paskola ir apdraudimas
2833 W. 22nd St. . 

Tarpe California Avė. ir 
Marshall Blvd.

Chicago.__ ______

i CASINO TEATRAS
■ 3506 So. Halsted St. x
j Ketverge ir Pėtnyčioj, gruod.

m 30 ir 31 d. Herbert Bosworth
■ in
■ “His own Law”
■ Nedėlioj, sausio 2.
■ “The Giri with the Jazz Heart”

Pan. ir Utar. sausio 3 ir 4.
Pearl Whito 

in
S “The Thief”

Anglių kasyklos Amerikoje ’ 
dabar išduoda anglies šiek-tiek 
daugiaus negu 1919 metais. Eu
ropa, iš kitos pusės, perka ma
žiaus. Todėl galima laukti ang
lies perviršio ir atpigimo. Vie
nok negali būti kalbos, kad ang- 
lįs atpigtų šią žiemą. Anglįs pra
dės atpigti tik pavasarį ir atei
nantį rudenį bus žymiai piges
nės negu dabar.

Javų kainos

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

Aptiekorius
Receptai musų speciališkumas.

4459 So. Wood St.

DAKTARAS VVHITNEY
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 mėgini
me išsigydyti; pasimatykit su Dak
tarų Whitney ir leiskit jam nuro
dyti jums teisingą kelią i 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

Amerikos farmerial skaito, kad ja
vų kainos yra perdaug nupuolusios ir 
nenori parduot savo javų. Jie skaito, 
kad $2.00 už bušelį kviečių yra per
manai ir norėtų gauti $3.00. Galima 
vienok su tikrenybe sakyti, kad kvie
čiai ir kiti javai nepabrangs bent ar
timuoju laiku, ir todėl farmeriai, ku
rie nenori kviečių laikyti nepardavę 
metus ar kitus, gerai padarys, jeigu 
juos parduos šiais metais.

Farmeriai žinoma tikėjosi daug di
desnio pelno, bet tas pelnas tapo žy
miai numuštas.

Vienas bankierius apskaitė, kad 
Amerikos farmeriai šiais metais gaut 
pelno penkiais miliardais dolerių ma
žiaus negu jie tikėjosi gauti kokie ke
turi mėnesiai atgal. Tas savu keliu 
reiškia, kad farmeriai galės pirktis 
tavorų penkiais miliardais dolerių 
mažiaus negu jie butų galėję pirkti, 
jeigu jų laukimai butų išsipildę. Tas 
vėl reiškia didelį smūgį visiems tiems 
biznieriams, kurie veda prekybą su 
farmeriais.

OLOWECKI’S
Music House

Kur geriaus eina 
biznis?

Biznio puolimo laiku puolimas 
ne visur yra vienodas: kaikurios 
vietos esti sunkiai užgautos, 
kaikurios lengvinus, kaikurios 
visiškai mažai teatjaučia krizį. 
šioj valandoj Amerikoje yra 
vietų kuriose krizis atjaučiamas 
sunkiai; daugumoj vietų krizis 
jaučiamas lengvai, o kaikuriose 
“laikai” vis dar tebėra geri.,
Tarp geresnių vietų Amerikoj ' Teatrų lankytojams, 
dabar yra vakarinė Pennsylva- >!
nijos dalis, šiaurinė Minnesota,! Patartina teatrų lankytojams 
ir kaikurios vietos Pacifiko pa- nepraleisti progos nepamačius 
krantėse. žinoma, ir Šitose vie- - - 
tose laikai gali pablogėti, bet ta- met kada nors ^algJ° but Pa" 
da gal pradės taisyties kitose 
vietose.

vieną iš įžymiausių novelių, kuo-

Me« turime visus muzikalius in
strumentus: grafonolas, vietro- 
1*1 ir lietuviškus rekordus. Rei

kalauk musų katalogo.
8417-21 So. Halsted St. Chicago

RAZDIK & CO.
Kolektavimas ir patikrinimas 

REAL ESTATE 
Paskola ir Insurance.

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

Phone Yards 987
I). LIPTSICH 

FashiOn Cloak Shop 
PloSčiai, siutai, dresfis ir veistas. 
Jus gausite tavorą iš musų dirbtu

vės olselio kainomis.
3401 So. Halsted St.

Kas kils pirmiausia? |
I šį klausimą atsakymas iš

rodo lengvas: kas puolė pirmiau
sia, tas pradės pirmiausia kilti.

---------- —_—r1
< ------------------------ ----------------------N

Jei tau reikia
GERO PLUM BĖRIO 

Kreipkitės prie
JOHN KLEKER PLUMBING CO. 

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

Visą darbą gvarantuojame.

rengta Amerikos scenai, šią 
visą savaitę National Teatre, 
prie 63-os ir Halsted gatvių ro
dys pirmu kąrt iš juodveidžių 
gyvenimo. Atsiminkit, kad per
statytoj ai yra baltveidžiai. Už
tikrina užsiganėdinimą kiekvie
nam atsilankusiam.

NATIONAL TEATRE
Halsted netoli 63rd St.

NAUDOTO IR NAUJO LUMBERIO 
PIGIAI.

Vėtros, rėmai langams, plaisteriui 
lentelės, stogui popiera.

CARR BROS WRECKING CO.,
8003-39

Tel.:
S. Halsted St 
Yards 1294

MUSŲ KOMPANIJA RODYS 
VISĄ ŠIA SAVAITĘ

“COME SEVEN”
Pirmu kartu Chicago j.

Jueų draugu? Jeigu jis nėra 
jūsų draugu, negali būti jūsų 
bankieriu.

The Cicero State Bank 
stengiasi palaikyti 
kus ryšius, kurie 
tarpe bankerio ir 

rio.
Delei draugiškų

— ateikite pas mus taip tan
kiai kaip jus galit.

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

“13 metų nuolatinio 
bankavimo”

draugiš- 
turi būti 
depozito-

patarimų

Phone Drover 215 
S h a n k s 
M u s i c Store, 
Ėst. 1912.

Fonografai, re 
? kordai ir gro

jami grojikil- 
niai voleliai. Pi

nigais arba išmokėjimais
3527 So. Halsted St.

*
Delei saugaus vielų išvedžiojimo na 
mttose. Delei parinktu ir pigau.* 
darbo. Delei gero patarnavimo ir 

*> 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.

U.S.ARMY & N AVY KRAUTUVfi 
Pilniausia armijos stako. 

1628 West 47-os gatvės 
Kampas Marshfisld Avė. 

6250 Archer Avė., Argo, III. 
9309 Cottage Grove Avė.

Tėmykite savaitinius pagausini
mus “Naujienos” specialių pasių- 
lijimų.___________________

Phone Boulevard 6878
A. HOLZMAN

The National Ralncoat Co. Not inc. 
of Chicago

Guminių rūbų išdirbėjai 
3631 So. Halsted St.

TRUMPA LIETUVIŲ 
KALBOS GRAMATIKA

Mokykloms 
vadovėlis

Sutaisė Mokytojas 
Juozapas Damijonaitis

Kaina dabar 40 c.
Kiekvienas lietuvys ir lietu

vaitė privalo turėti savo na
muose gramatiką ir iš jos iš
mokti taisyklingai lietuvių rar 
Šybos.
Reikalaukite tuojau.

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St.,

Chicago, III.
_ - . -.............. '

NEGERKITE
“MUNŠAINO”
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Canal 576.

Ulsisakomoji Kaina:
Chicago je — paltui

Metama.................... .......   ■-
Pusei metų ____ ____
Trims mėnesiam* ............
Dviem mėnesiam*
Vienam mėnesiui ------------

Chicagoje — per neliotojua:
Viena kopija ...........................   08
Savaitei ....... 1$
Mėnesiui    75

Suvienytose Valstijoje ne ChicagoJ,
paltui

Metams ..... .  . $7.00
Pusei metų.......... .... ........ ..
Trims mėnesiama
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui ---------------

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

$8.00
4.50

. 2.25
1.75

. 1.00

4.00 
2.09 
1.50 

. .75

Metams ______ _________—. $8.00
Pusei metų_____ -..... -.—— 4.10
Trims mėnesiams .----------------- 2.25

Pinigus reikia siųst palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Įdomi dvasios 
giminystė.

i tiekiui, kuriuodu mat priguli Į pirma buvo ytin stiprios mu- 
Misijai pra- prie "krikščionių demokratų, sų organizacijos kuopos. Da- 

Teko pastebėti, kad bar jų ten nėra. Bet musų

bendrų Lietuvos gynimo dar- ja yra jau kiek pavėlavęs, nes
bų, kaip jie šmeižia valsty- Pa^ai Lietuvos
hirina T ipfnvną fatnio-m šio- šant Jau scniai tftpo padarytas1 partijos. Teko pastebėti, kad bar jų ten nėra. Bet musų 

J * ® 'nutarimas, jog Lietuvos Misi-,be to šios aukos siunčiamos ir|draugų tenai yra. Reikia tad
jai šiais metais užbaigus pas-' ne Lietuvos Gynimo Komitetui, pažadinti juos. Reikia, kadje šalyje; jeigu pagalios at

siminti, Kaip tie patys Rleri- 

kalai kitąsyk agitavo už mo- 
narchiją Lietuvoje ir garbi
no vyskupų Karevičių, — 
tai sunku yra išvengti tos 
minties, kad jie turi tam tik-; 
rą politiškų pienų.

Visuomenė turi pamato 
nužiūrėti tuos gaivalus, kai
po Lietuvos valstybės prie
šus. Reikia todėl budėtu kad 
jie negautų progos pakenkti 
Lietuvai.

Lenkų sąmokslai 
Lietuvoje.

Tik-kų gavome išJKauno, 
iš save nuolatinio bendra
darbio, kuris pasirašo “Ku
nigu”, labąi įdomų straipsnį 
apie Lietuvos dvarininkų ir 
lenkų pastangas sugriautįi 
Lietuvos respublikų ir pri
jungti Lietuvų prie Lenki
jos. Straipsnis užvardytas 
“Reikšminga Byla”. Visi 
faktai jame yra paremti val
džios surinktais dokumen
tais. ,

Ryto bus išspausdinta 
“Naujienose” pirmutinė to 
straipsnio dalis. Tegul nė 
vienas skaitytojas nepralei
džia to numerio.

Šiame “Naujienų” nume
ryje telpa Lietuvos Informa
cijos Biuro paaiškinimas de
lei tų priekaištų Lietuvos 
Misijąi ir Atstovybei, kurie 
yra daromi klerikalų spau
doje. Mes atkreipiame skai
tytojų domę į du, tame pa
aiškinime iškeltu, dalykų.

Informacijos Biuras nuro
do, kad mūsiškių vadinamų
jų katalikų spauda reiškia 
nepasitikėjimo dabartinei 
vyriausiajai karo vadovybei 
Lietuvoje ir reikalauja, kad 
vyriausiuoju armijos vadu 
butų paskirtas gen. Silvest
ras Žukauskas. Tuo gi tar
pu kaip Amerikoje, taip ir 
Lietuvoje yra žinoma, kad 
tasai generolas turi didelių 

' simpatijų lenkams; ir Lietu
vos Informacijos Biuras sta
čiai sako, kad prieš to gene
rolo paskyrimų vyriausiuoju 
vadu “lenkai turbut nekeltų 
protesto”.

Antras faktas dar įdomes
nis. “Katalikų” spaudoje 
buvo paskelbta “pareiškimai 
Lietuvos valdžiai”, kuriuose 
tarp kitko išreiškiama nepa
sitenkinimas Lietuvos šau
liais, partizanų būriais ir Ge
ležinio Vilko organizacija. 
Reikalaujama, kad tos nere- 
guliarės kariuomenės orga
nizacijos butų panaikintos, 
kaipo tokios, ir įtrauktos į 
reguliarę armijų. Ir žiūrėki
te : tokį pat reikalavimų sta
to Lietuvai Tųutų Lygos 
Kontrolės Komisijos pirmi
ninkas, pulk. Chardigny — 
tas pats asmuo, kuris po 
Tautų Lygos priedanga tei
kia paramų lenkų banditui 
Želigowskiui!

Pasakykite, kų tatai reiš
kia? Kodėl mūsiškiai kleri
kalai stoja už lenkų simpa- 
tizatorius ir kodėl jų reika
lavimai sutinka su Želigow- [siems 
skio sėbrų reikalavimais? 
Nejaugi visa tatai darosi 
netyčia?

Jeigu pažvelgti į tai, kaip 
mūsiškiai klerikalai ardo

Netikęs darbas
Lietuvos Informacijų Biuro 

pareiškimas.
Paskutiniu laiku kai-kurie 

drąsus vyrukai, įsiskverbiu į 
Amerikos lietuvių Katalikų 
spaudą, pradėjo vatyti -ne tik 
nešvarių dėlei savo formos 
agitacija, bet stačiai ardanti 
ir kenksmingų Lietuvos Vals
tybei darbų.

Pasigirdami, kad jie atsto
vauja plačiosios Amerikos Lie
tuvių Katalikiškos visuomenės 
reikalus, nors daug kunigų ir 
šiaip katalikų tai akcijai nepri
taria, šie drąsuoliai ne tik no
rėtų patįs vieni visus reikalus 
čion Amerikoje valdyti, bet 
dar skatina siusti “Lietuvos 
Valdžiai pareiškimus“, kuriuo
se stato plačiuosius reikalavi
mus dėlei to, kaip ten Lietu
voje tur būt padaryta tvarka. 
Tai jiems nepatinka esamoji 
Vyriausioji Karo Vadovybė ir 
jie reikalauja, kad Vyriausioji 
Lietuvos armijos Vadovybė bu
tų pavesta gener. Silvestrui 
Žukauskui, tai nepatinka Lie
tuvos Šaulių ir kitų partizanų 
darbuotė ir jie reikalauja, kad 
“Lietuvos* šauliai ir kiti par
tizanai butų įtraukji į regu- 
larę armjų”. Didžiai pastebė
tina, jog paskutinis reikalavi
mas pilnai atatinka ir Kontro
lės Komisjos pirmininko pulk. 
Cliardingy reikalavimui, kuris 
yra parašęs, kad arba Šaulių 
organizacija butų visai panai
kinta arba pavesta karo vado
vybei. Prieš gen. Silv. Žukaus 
kio paskyrimų Vyriausiuoju 
Vadu lenkai turbūt protesto ne
keltų. Rodos, Lietuvos Stei
giamas Seimas ir jo pastaty
toji Valdžia gali geriau nusi
manyti, kas reikia skirti Ir Vy
riausiuoju Vadu ir kaip ir kas 
daryti su Lietuvos šauliais ir 
partizanais.

Kaip ir pačioj paskolos dar
bo pradžioj, vėl reikalaujama, 
kad paskola butų Steigiamojo 
Seimo užgirta, nors nėra jo
kio pamato Steigiamtyn Sei
mui visi jau priimtieji įstaty
mai išnaujo spręsti. Nepirku-

i “bono”. patariama neduo 
ti vizos, tarsi vieno bono nu
pirkimas gali laiduoti, kad va
žiuojąs yra tinkamu piliečiu.

Toliaus griežtas reikalavi
mas, kad veikiau butų iš Ame
rikos atšaukta Lietuvos Misi-

kolos yra leista grįžti
Lietuvon. Lietuvos Misija 
važiavo Amerikon tik keliems 
menesiams ir nuolatos čion bū
ti niekados nė nemanė. Prie 
Lietuvos Laisvės paskolos pra- 
vedimo buvo kviestos ir visos 
Katalikų visuomenės organi
zacijos ir uoliai drauge su ki
tomis darbavosi prie tos pasko
los sukėlimo, o dabar kelia
mas primetimas, kad jeigu tik 
joms vienoms tas darbas butų 
pavestas, tai jis butų senai pa
darytas. Iki šiol Lietuvos Mi
sija netrukdė jokiai organiza
cijai to darbo atlikti 
rus srovių ir organizacijų at
stovai nuo pat paskolos pra
džios yra dalyvavę tam tikruo
se dėlei paskolos pravedimo pa 
gitariniuose. Pagaliau pasko
los darbas dar nėra užbaigtas 
ir esamas prie Lietuvos Atsto
vybės Finansinis Skyrius, ku
riam * yra pavesta tolymesniai 
paskola rūpintis, mielu noru 
teiks visokios pagelbos, kad tik 
visa paskolos suma butų išpirk 
ta. Labai abejotina, ar taip 
atsitiks, nes paskutiniu laiku 
tas karštis prieš Lietuvos Mi
sijos darbų yra pasiekęs net to 
laipsnio, jyg kai-kurie vadovai 
(nesakysiu kokie, bet tik ne 
bolševikai) stačiai savo suva
žiavime nutarę, kad Lietuvos 
Misijos nariams jau nebūtų iš- 
samdoma salė, jeigu jie atva
žiuos agituoti paskolos reika
lais.

Tai tiek delei Lietuvos Misi
jos, kuri, jiegu spėt Chardigny 
intencijoms, turėtų buti jau se
niai iš Amerikos atšaukta, nes 
per jų tapo surinkta ir pasiųs
ta Lietuvon apie 80 mil. auksi
nų Lietuvos iždui, o paskui 
Kietnvos Gynimo Komitetui 
apie 3 mil. auksinų ir Lietuvos 
Šauliams, kurie buk reikia iš
ardyti, apie 2 mil. auksinų, ne- j 
skaitant jau visų kitų aukų ir: - v.

'prieglaudoms ir Lietuvos RaudJ“s 
Kryžiui. Taigi jeigu jau “Dar
bininkus” N-142 rado galimu 
rekomenduoti siųsti iškarpų iš 
savo laikraščio su žmonių pa
rašais ant to “Lietuvos Val
džiai pareiškimo”, tai geriausis 
patarimas butų kad jis tų iš
karpų išsiuntinėtų lenkams ar 
kitiems Lietuvos 
priešams ir tegul tie pareiški
mai eina. Juk jokios Lietuvos 
Atstovybės kontrolės nereika
laujama, kas tokie per • žmo
nės ant to pareiškimo pasirašę, 
ar jie yra Lietuvos piliečiai, ar 
ne. ar jie lietuviai, ar ne. 
Nėra jokios garantijos pa
galinus, kad tokie pareiškimai 
nebus fabrikuojami. Kas nie
kingiausia, tai kad į visų tų 
ypatingų akcijų, su kuria ne
vienas Valstybės žmogus negali 
skaitytis, įtraukiamas yra Lie
tuvos Steigiamojo Seimo Pir
mininko ir einančio Lietuvos 
Prezidento pareigas, gerb. Al. 
Stulginsko, vardas. Priseina 
nors kartų prieš tat protestuo
ti. Gerb. Al. Stulginskas, kai
po einantis tam tikras Valsty
bės augštas pareigas, šiandien 
nebepridera jau kokiai nors 
vienai partijai, bet visai Lie
tuvai. Jo vardas yra lygiai a 
siems 'brangus įr kiekviena pa
stanga išnaudoti tų asmenį sa
vo partijiniems tikslams stal
čiai yra smerktina, kaipo ar- Lietuvių Socialistų Sąjunga 
(tanti počias valstybės organi- atsikratė tų gaivalų,'kurie kė- 

panašiai^ lė joj triukšmus. Sunkus tai 
buvo darbas. Reikėjo daug 
energijos ir laiko išeikvoti, 
kad musų organizacijų su
tvarkius. Pradžioj, kada 
musų organizacija buvo ne
organizuota, . komunistai dar 

stengėsi pakenkti jai. Jie 
šmeižė mus savo spaudoj, jie 
ėjo į musų rengiamas pra
kalbas ir ten kėlė triukšmus, 
žodžiu, jie darė visa kų tik 
galėjo daryti. Bet visus musų 
oponentų pasimojimus mes 
atrcinėmle. Savo organizacijų 
mes išlaikėme.

Dabar reikia daryti visa, 
kad jų sustiprinus. Žinia juk, 
kad daugely lietuvių kolonijų

įvai-

bet po nca iAI< iii s»l<vtite

tuvos Gynimo reikalams”, “Lie 
tuvos Kariuomepei” ir t. t., 
tarsi jau daroma pagunda, kad 
šie Lietuvos gerbiami vyrai ga
li tas lėšas ir sulig savo nuo- 

I žiūros išskirstyti. Juk Lietu
vos gynimo reikalai, pavyz
džiui, apima ir spaudos daly
kus, ir jeigu pavyzdžiui gerb. 
Al. Stulginskas išduotų dalį šių 
lėšų kokiam-nors savo pakrai
pos laikraščiui, kursai be abe
jonės užsiima Lietuvos gyni-* 
mo reikalais, tai formaliai 
imant pasielgtų pilnai teisėtai, 
o sulig esmės tat butų tik Val
stybinio darbo ardymas. Kain
gi tuomet daryti šitų pagundų, 
kam duoti gal kam nors pro
gos įtarinėti, kad šie valstybes 
asmens gali taip pasielgti, kuo
met musų visų svarbiausia už
duotis, idant panašių asmenų 
autoritetas butų kuoaukščiau- 
siai laikomas?

čion Amerikoje kokie nors 
išsidrųsinę vyrukai gali Lietu
vos Misijos ar Atstovybės dar
bų lyginti su Želigowskio ir ki
tų banditų darbais, nes jie ŽL 
no, jog jiems nieks jų burnos

pažadinti juos. Reikia, kad 
tie drangai, kurie jau turi su
kūrę savas kuopas ir gali 
lengvai susisiekti su tomis 
kolonijomis, kad jie patys nu
vyktų tenai ir padėtų jiems 
sukurti Lietuvių Socialistų Są
jungos kuopų. Nelaukime, 
kad visa padarytų musų or
ganizacijos centras. Veikiame 
ir patys.

Ęutų kas kita, jeigu musų 
organizacija turėtų pakanka
mai kapitalo. Tuomet 
galima paąįųsti tinkamų 
betoj ų-agita torių. Butų 
ma surengt maršrutų, 
gi tarpu patys žinote, 
musų organizacijos iždų 
vale” buvusieji 
gai komunistai, 
be visa

butų 
kal- 

galL 
Tuo 
kad 
“ap-

musų drau- 
Jie pasigro- 

kų tik galėjo pasi
grobt. Kol atsigriebsime, rei
kės nemaža padirbėti. Bet ir 
dabar reikia dirbti. Dirbti vi
siems kas ir kaip gali. Dabar 
žiema 
ganizadjai stiprinti laikas. 
Nepraleiskime jd veltui. Dirb
kime visi. — Sųjungietis.

gcriausias musų or- 
stiprinti

Naujas bandymas

Krislai
antSiuvėjai stoję kovon 

žut-but su savo išnaudotojais 
darbdavis, pradėjo vienyti 
savo organizuotas jėgas 
daiktų, idant bendrai sekmin* 

giau atlaikius kovos frontų. 
Kaip ir reikėjo tikėtis, tų dar
bininkų vienybę pinni-gi šoko 
ardyti lietuvių komunistai. Jų 
organas “Laisvė” išspausdino 
ilgų editorialų, kuriame pur
vina Ainalgamated unijos va
dus ir ragina savo sėbrus 
kalti juos prie “gėdos stul
po“.. .

Šitaip streiko metu 
darni darbininkų 
rrevoli udonieriai' 
ja kapitalistams.

ardy- 
vienybę tie 
pasitamaų-

komu-

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
Europcan American Bureau 

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

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

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

nius ginčus, nesiorientuoja po
litikos darbe. Tiesa, toksai 
darbas neatneša naudos delei 
sustiprinimo valstybinės Lle*- 
tuvos Atstovybės padėties, o 
priešingai yra įnešęs nemažai 
trukdymo ir delei musų nepri
klausomybės pripažinimo. Lie
tuvos Atstovybei teko jau ne- 
sykį aiškintis, kad čion nėra 
kitos Lietuvos Valstybės reika
lų atstovybes, o yra tik įvai
rios partijos, kurios juk negali 
į viską vienaip žiūrėti. Bet ma
ža i to. Kad pakenkus Lietuvos 
Atstovui, sųrnoniningai buvo 
daromi įvairus priekaištai, tai 
kad Lietuvos Atstovas bolševi- 

! kams užjaučiųs, tai negerbiąs 
i “siuvereni- 

telo” ir t.t. Delei šių sugal
votų užmetimų buvo net sta
čiai tam tikrose vietose džiaug
tasi, kad pagalinus į dvi sųvai- 
ti Lietuvos Atstovas bus iš 
Amerikos išprašytas. Kauno 
“Laisvė” noriai patikėjo toms 

* " pramanytoms čion zaunoms ir 
Valstybei ikelin triukšmą.

darbiniu-

darbinin- 
su baime

Vienas lietuviškas 
nistų partijos galvočius pože
minės “Kovos” 8 numeryje 
šitaip aiškina “slaptybės prin
cipų“: “Aš norėčiau žinoti tų 
darbų, prie kurių atlikimo 
man nereikia prisidėti.” “Ką 
tu turi dirbti, tai tik apie tai 
ir žinok.” “Neklausinėk, 
kas, kur ir kaip atlieka musų 
organizacijos darbų, tik žiū
rėk ar eina darbas: reikalauk, 
kad jis eitų. Pats dirbk, tai 
darbas eis, mesk tuščių bergž
džių žingeidumų...”

Papraston kalbon išvertus, 
tų “komunistiškų filosofijų” 
susiveda štai prie ko: nežinok 
ir nežiūrėk, ką komunistų va
dai daro, bet klausyk, ką jie 
sako. Dirbk, tai yra duok pi-, 
nigus ant kiekvieno jų parei
kalavimo ir nenorėk žinoti 
kam...

Lygiai tokius pat “slapty
bės principus” skelbė ir tebe- 
skelbia kunigai. ’ 1

Telephone Drover 50521

Dr. A. Juozaitis '
DENTISTAS

Valandon: nuo 10 iki 8 vai. vaka- | 
r*. Nedėliomis pagal sutarimo.
3261 So. Halsted Stį, Chicago, III. I

.............. lir-..-<

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Salk St.

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

Nedaliomis ofisas uždarytas.

J. P. WAITCHES 
LAWYER 

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

4509 So. Ashland Ave.- 
Tel. Yards 1053.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE

Numažino kainas, bet 
algas.

ne

kapitalizmo 
naujų gro- 
tikisi rasti 
darbininkų 
brganizaci-

. Kuomet 
įvairus priekaištai yra daromi 
vien tik pačiam Lietuvos At
stovui, tai su jais galima nesi
skaityti, leisti per galvų. Bet 
negalima jau prileisti, kad dė
lei stokos valstybinio nusista
tymo butų traukiami į šitų par
tijų sūkurį Lietuvos žmonės, 
kas gali pakenkti Lietuvos 
Valstybes kūrimui. Todėl ir 
prisieina kelti protestas prieš

ta i Į) yra pamėgę kai-kurie ra- 
šejai iš “Dhrbininko” ir kiti jo 
bičiuoliai.

Lietuvos Informacijų Biuras.

Skaitytoju fialsal “ 
[t/ž Išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

STIPRINKIME SAVO 
ORGANIZACIJĄ.

Jau geroka valanda kaip

kituose

MINNEAPOLIS. — 
tose valgyklose, kurių 
ninkai susiorganizavę į 
šiomis dienomis ‘ numažinta 
kainos valgiams. Darbininku 
algos tečiaus nenumažinta. To 
neveizint, samdytojams lieka 
žymi dalis pelno. Tuo gi tar
pu tose valgyklose, kurių dar
bininkai neorganizuoti, ir val
giai brangesni ir darbininkų 
algos daug mažesnes. O jų 
savininkai nuolat dejuoja, kad 
jie negalį “galų su galu sudur
ti”.

Visose 
darbi- 
uniją,

Defmantai, 
Laikrodžiai*

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

Auksybė, Colum- 
bijos Grafonolaa ir 
lietuviški naujausi 

rekordai.

■... ........ ■— ~
Tel. Yards 3654

Į Mrs. A. Michniewicz
AKUŠERKA 

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 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

už 
iš-

tas

Amerikos darbininkai per
gyvena sunkų bandymų. Tų 
bandymų jiems surengė stam
biojo kapitalo viešpačiai.

šimtai tūkstančių 
kų išmesti gatvėn.

šimtai tūkstančių 
kų ir jų šeimynų 
žiuri į rytojų.

Daugelis jų jau badauja; 
kitų laukia tas pats.

Kiti šimtai tūkstančių by 
valandų gali atsidurti gatvėn.

Visur mažinama algos. Vi
sur siaučia pasvaigusieji re
akcijos bernai.

Rytojus tamsus ir net Aras. 
Kas bus?
Bus — bus sunkių kovų ir 

didelių aukų!
Neįsotinamieji 

slibinai jieško Sau 
bių. šį kartų jie 
jų šios šalies 
avangarde — jų
jose. Rūbų gaminimo indus
trijos viešpačiai jau paskelbė 
mirties kovų. Kovų vienai pa
žangiausiųjų šibs šalies dar
bininkų organizacijai,. Tūk
stančiai siuvėjų New Yorke, 
Bostone ir keliuose
miestuose jau išmesti gatvėn. 
Samdytojai ant žut-but pasi
ryžę jų organizacijų sutriuš
kinti. I£ina imtynė. Imtynė 
pelnus ir darbininkų teisių 
laikymų.

Kitose industrijose kone
pats. Kur samdytojai nedrį-; 
sta kėsintis ant darbininkų 

,organizacijos teisių, ten jie | 
mobilizuoja savo jėgas ir kal
ba apie stoką užsakynAj ir 
gražinimų industrijos į “nor
males vėžes”. Trumpai sa
kant, ten jie organizuojasi ir 
laukia parankios jiems pro
gos, kad stojus kovon ir sa
vas užmačias pravedus.

Kova ten kils, jei ne šian
die tai rytoj. Bus imtynė. 
Imtynė už naujus aukso 
nūs ir dar didesnį savo 
nių vergų naudojimų.

Šios šalies darbininkų 
kia sunkus laikai. Jiems
atkakliai grumtis su gerai or
ganizuotu Amerikos kapita
lu.

Ar jie išlaikys? Tai, visų, 
pirma, priklausys Siuoi jų or
ganizacijos stiprumo ir suge
bėjimo tinkamu laiku ir tin
kamoj vietoj šitų savo orga
nizacijos jėgų panaudoti — 
savųjų reikalų gynimui.

— Eks.

kal- 
algi-

lau-
teks

Severos naujas Kalendorius 1921 motu 
Era iiduotaa. Gaukite viena sava aptio- 

oi. Yra duodamas dykai. Jeigu negau- 
tumito aptiekei, rašykite pas mus ir 
Įdekite 2c pašto* ženki*.

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

SEVERA’S t
Cough Balsam

(pirmiau žinomo kaipo Severos Balsamas 
Plaučiams). Jis atneš grcjta paselpa, pa- 
daria lengvų ir naturallšką kvepavlma ir 
apsorges nuo plotimo ilgu. Dvle mietas. 
25 ir 60 centai.

Paprastas šaltis gSmTiM 
sutelkti svarbos ligas, bet ant

SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLETS 
(Severos Plyskelei nuo Šalčio ir Gripos) 
galima pasitikėti jog palengvins Balda 1 
trumpo laiko ir per tai apsaugos nuo svar* 
blu ligų, prašalinant Gripą arba Influen- 
zą. Pardavinėti kožnol aptlekoL Kainos 
80 centu.

W. F. SEVERĄ C O.
CĖDAR RAPIDS, IOWA

01 
X 
N

Telephone Yards 1532

DR: J. KULIS ■
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 
Gydo visokias ligas moterų, vai- j 
kų ir vyrų. ^Specizilini gydo lim- J 

pančias, senas ir paslaptin- ! 
gas vyrų ligas.

i 3259 So. Halsted St., Chicago. ■ 
"■RNiaaiiBiiatf ■ n

- - - - - ■ * UI

zacijų. Su visais 
reikalavimais butų galima kreip 
tis prie pildomosios, egzekuty- 
vios Valdžios, kuri yra Minis- 
terių Kabinetas arba atskiri Mi 
nisteriai, bet ne prie Steigia
mojo Seimo Pirmininko, kur
sai visai neneša atsakomybės 
už valdžios darbus. Lietuvoje 
juk yra kita tvarka, kaip Ame
rikoje. Čion paranku primin
ti ir kai-kurių užsispyrimas, 
kad visos renkamos aukos 
tų stačiai siunčiamos ne 
nisteriui Pirmininkui, nė 
nansų Ministeriui, kurie 
valdžioje, bet Steigiamojo 
mo Pirmininkui arba Užsienio 
Reikalų Ministeriui d-rui Pu-

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.

Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827

bu- 
Mi- 
Fi- 
yra 
Sei-

, flš Federuotosios Presos]
Sydney. — Nesenai čia lai

ke saVo metinį kongresų Aus
tralijos Darbo Partija. Be ki
ta kongresas nutarė, kad par
tijos 
imti 
rius, 
linįi
šalinti dėlto, }<ad jie agitavo 
už visatinę konskripcijų.

skyriai neturi teises pri- 
partijon visus tuos na- 
kurie tapo iš jos paša- 
didžiojo karo metu. Pa-

’ Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
į 2201 W. 22nd & So. Leavitt St*.

CHICAGO.
; Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

I

į.

ViCtor Cigar Store 
Wholesaleriai ir Retaileriai 

1728 a Halsted St.
Cigarų, <tabako ir cigaretų. Un- 

gariškos pypkės, tabakas ir tabo
ka dėžutėse, ant švenčių.

v

Valandos: nuo 10 iki 12 rjrto.

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

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

u

H Efl ■ N ■ ■ ■ V HE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■!
H Tol. Cicero 5963 ■
a DR. A. P. GURSKIS ■

Lietuvis Dentistas
m 4847 W. 14 St. kampas 49 Avė. į

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

“ išskiriant nedėlias ir seredas. •

-t

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, t * Chicago, III
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rodė, kad pasekmes buvo ge
ros: surinkta daugiau kaip aš- 

ietos lietuvių darbuotė. Graži »tuoni šimtai dolerių aukų, bli
auk a Lietuvos gynimo 

reikalams.

WESTVILLE, ILI

Gruodžio 12 dieną čia buvo 
sušauktas viešas vietos lietuvių 
susirinkimas, kad pasitarus dėl 
Lietuvos gynimo reikalų. Ati
darius susirinkimų pasiųlyta iš

ginti musų gimtąjį kraštų nuo 
užpuolusių jį lenkų imperialis 
tų gaujų. Diskusijos buvo 
trumpos, nes visiems buvo aiš
ku, kad jeigu Lietuvą paverg

tent: $821:45. Reikalinga pa
žymėti, kad nevisi aukojo. Bet 
astuoni šimtai dolerių <lel to
kios nedideles kolonijos, kaip 
kad musų Westville, tai yra ne 
maža auka.

Pinigai bus pasiųsti per Lie
tuvos Misiją, nes taip buvo nu
tarta viešame susirinkime.

Beje, liko dar neiškolektuo- 
ti Goorgetowno lietuviai. Bet 
kolektoriai yra paskirti ir jie rus.

nau- 
t mas-

Nau-

tai jos gyventojams tektų neš
ti sunkų nusibankrutijusios 
dvarininkų Lenkijos jungą.

Ant vietos nutarta skirti ko
lektorius, kurie vaikščiotų po 
stabas ir rinktų aukas Geleži
niam Vilkui. Po to kolekto
riai tuoj pradėjo darbą. Pasi-

tonai nueis. Tegul vietos lie
tuviai aukoja kiek kuris gali, 
nes ginti savo gimtąjį kraštų tu 
rime mes patys.
kad tai padarytų 
tas.

buvo, kad rengiamame vakare 1 
butų pakankamai dovanų. Tų 
dovanų joa rinko netik tarp lic 
tuvių, bet ir svetimtaučių. Tarp 
vetinitaučių jodvi surinko net 

Vii šimtą dolerių dovanų.
I lengiam a sa i k nygyno 

dai pramogų vakaras — 
karadinis ladius — įvyks 
jų Metų vakare. Visi vie
apielinkės lietuviai prašomi at
vykti ir tuo prisidėti prie to 
naudingo darbo.

Nors toks darbas, .kaip pa
laikymas knygyno, yra, rodos,' 
labai prakilnus ir jam neturč-1 
lų priešintis nei vienas apšvies 
tas lietuvys, bet taip nėra. Tu
rime mes kelis knygyno prię-

Jie susiriesdami agituoja : 
I prieš viešąjį knygyną. Tik ge-

NAUJIENOS, Chieago, UI

Dr. A. R. Blumeothal

kus. Vai.:
Nedėliomis,
4649 S. Ashland Avė. kam p. 47 St.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Serganti žmo
nės turi gauti 
geriausią pa
tarimą. Kada 
kreipiesi prie 
daktaro, atiduo. 
di j jo rankas' 
savo sveikatą 
Ir ateities liki-1 
mą, tad turi. 
eiti pas tok|,' 
kuris turi ilgą 
patylimą ir at
sargų gydymą, I 
nes tik tokis 
gali suteikti tą,

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

Mano ofise aplankysi naudingą X-Ray 
bakteriologišką ir analytikališką ek- 
zaminąvimą ir, jei aš apsiimsiu patai
syt tavo sveikatą ir tvirtumą, tad su- 
grjžš tau, kaip busiu pasakęs.

Phone Monroo 3545
Jūsų buvęs senas pietelius patarėjas

■■ta;?

809

dabar yra naujame biznyje visokios rųšies
INSŪRANCE-APDRAUDA

Valandos nuo 10 ryto iki 8 v. vak. kasdien.
Ashland Boulevard Chieago, III.

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon

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

Nelaukime, 
kas nors ki-

pastaruoju 
kad

Vidos lietuviai 
laiku suskubo darbuotis, 
įtaisius puikų knygyną. Kny
gynas jau gyvuoja, bet norima 
padaryti jį tikru knygynu, bu- 

. tent tuo, kad jame butų gali- 
■ma rasti kuodaugiausia reikia
mų pasiskaitymui knygų ir kulk 

Tuo tikslu nutarta 
rengei pramogų vakarą — su 
dovanomis. Knygyno 
lais daugiausia darbuojasi dvi 

Žiūrėk, kad gautum tikraji-garsujj per ve kllOS vietos moters, Mari- 
daugiau kaip 50 metų. ‘onft Butikienė ir Julijono Ker-
Relkalšukan^tnrėtu Ikaro (Anchor) ąi(>n- J(>dvi neniažai pasidar- 

4--------------------- — - -------- ' ” ■— ~

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

4- PAIN-EZPELLER
Vuhbai«nkll» ulreg. S. V’. Pat. Oftaa. .

turime, rodos, tik du. Sarma
ta jiems! — Vytis.

WEST FRANKIORT, ILL.

Nelaime.

Gruodžio 18 d. čia palaidota

nas Gražulis. Kiek laiko atgal 
jisai buvo nuvykęs į Kincaid, 
III., pasisvečiuotų pas savo dė
dę Kar. Švinkimą. Besisvečiuo
damas Jonas užsimanė pasi- 

rc a“ I i ieškotų darbo —r taipjau ka
syklose. Ir gavo jį; gavo vie-

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thulmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama i vai-

nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nuo 9 iki 12 dieną.

9 So. State ir kampas Monroe, 
12 flioras, ruimas 122, 

Chieago, Ilk
Vai. 9 A. M. iki 8 P. M. 

Ned. 10 A. M. iki 1 P. M.

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas j>er 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausia.., metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

c?8 i\L1Mb»ratorija: 1025 W. 
loth St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 857 

Naktimis: Drexel 
950 - Drover 4186 

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

O . ,

35 So. Dearborn St., kampas Monroe St. 
t Crilly Building—ruimas 506. Imkite elevatorių

iki 5-tą lubų., Chieago, III. \

DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI 
PRAKTTSKO PATYRIMO.

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

Perkame
Laisvės Bonus

Talaphonai:

ŽINOVAS
Atitaiao žvairas a- 

kis vienu atsilanky
mu, be jokio* chloro- 
formos. Suvirs 800 iš
gydymų užraftuoee.

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

LIGAS.
PATARIMAS DYKAI

Akįs f Kurčios .. Ausįs

DR.S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra 
pasirengęs atpirkinėti Amerikos Laisves 
Bonus pagal dienos kursų. .

Dabar Amerikos Laisves bonų kursas 
yra pakilęs, ir todėl už bonus galima gauti 
dadgiaus negu pora mėnesių atgal.

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 S. Halsted St., Chieago, UI.

anglis. Gruodžio 2 d. tečiaus 
ištiko nelaime: atskilęs nuo v.ir 
saus akmuo užkrito ant Jono. 
Nulaužta dešinė koja ir sulau
žyta trys šonkauliai. Sužeis- 
tasai tuoj nuvežta į ligonbuti. 
čia pasirodė, kad Jono ir plau
čiai yra pažeisti. Už dvyliktos 
dienų, taigi gruodžio 14 d., Jo
nas pasimirė. Vebonies kūnas 
tuomet pargabenta į West 
Frankfortą, kur gruodžio 18 
dienų jisai buvo palaidotas — 
be jokių bažnytinių apeigų. 
Vienas draugas prie vebonies 
kapo pasakė prakalbėlę.

Velionis paliko dideliame nu- 
lindime senus tėvus, seserį ir 
du broliu. Jonas pats vyres
nysis Gražulių sūnūs. Tebūnie 
jam lengva šios šalies žeme
lė! — Laidotuvėse dalyvavęs.

Silpnos ..
Skaudamos Akįs
Raudonos
Žvairos .. Ak|s Užkimštos Ausįs
Skaudama Nosiai Skaudama Gerklč
Bčgantl .. Nosis Silpna .. Gerklč 
Kreiva .. Nosis
Užkimšta Nosis Papūtus

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

120 So. State St., Chieago, III.
Valandos: nuo 9 iki 7. NedCldie- 

nlaU nuo 10 iki 12.

KREPAS ™;.S
n<-

pa-

a

✓

m

Ausįs 
Ausj s

Tckončios
Ūžiančios

» 
I 
f 
i

K a ta r uotą Gerklč 
Gerkle

■
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Dr. C.Z. Veželis
Lietuvis Dcntistas

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės' 

Telefonas: Drover 7042

jįjp; ■aąl

Akįs

m

i ONA’. ARTOON (O N. Y

A C I®AR 
imi

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

Vieno šėro (akcijos) kaina Amerikoje

Užsirašymus ir pinigus už serus sniskite 
šiuo adresu:

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

are
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Dėkoja dalyvavusiems 
laidotuvėse.

Gruodžio 18 diena mos 
laidojom savo mylimiausį ‘sū
nų Jonų. Jisai mirė sužeistas 
Peobody Coal kompanijos ka
syklose, Kincaid, III. Velionis 
buvo vyriausis musų sūnūs. Pa
liko jisai mus, senus savo tė
velius, dideliame nubudime, o 
taipjau seserį Emilijų bei bro
lius Stanislovų ir Aleksandrą.

Šiuomi tariame širdingų ačip 
visiems dalyvavusiems • musų 
mylimo sūnaus Jono laidotuvė
se, kai ii tai Lietuvos Sūnų 
Draugystei ir visies kitiems gi
minėms bei pažįstamiems. Taip 
jatr dėkojam draugui Vincui 
Kreivėnui, kuris prie musų sū
naus kapo pasakė trumpų, bet 
gražių prakalbėlę, Visiems ta
riame širdingų ačių!

Liekame dideliame nubudi
me:

Tėvai—Juozapas ir ir Teofi
lija Gražuliai,

Sesuo Emilja ir broliai Sta
nislovas ir Aleksandras.

Skaitykite ir Platinkite 
N A U J I E N O S

ei ECMCEMAN 
ni'S LT AT ANO 

V,7\U J» VA TO no
A EAMORJ

Telephone Yards 5032

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

ir nuo 5 iki 8 vakare.

Kiekviena motina prisibijo, kad 
pagavus greitai sunlcaus kosulio, 
užeina vėlai naktyj, kuomet medika- 
liška pagelba sunku prisišaukti. Todėl, 
ir yra Glessco vienu svarbiausiu daly
ku šeimininkės milionų namuose 
per keturiasdešimta metų. Jis sutei
kia urną palengvinimą. Yra faktų, 
kad Glessco yra vienatinis vaistas, ku
ris pagelbsti į penkioliką minutų be 
▼ėmimo. . • .

Atsargios motinos visur remiasi ant
Glessco. Jis nesugadina jaunų kudi- _ 
kio vidurių ir turi savyje substitutą f 
apgynimui systemos. - '

Visi vaistininkai pardavoja Glessco , 
50c už butelį. vertas dešimts syk f 
daugiau reikalingame laike.

Dr. Draį«rs_

Or. W, Yuszkiiwicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

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

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 3 po pietų.
1407 Milwaukee Avė., Chieago, III.

Phone: Humboldt 5849

Akušcrka M. Katauska
Patarnauju dienom Ir naktimis pria 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas: 
3333 Su. Halsted St., Chieago, III.
Phone: Botfievard 4121.

Telephone Boulevard 2160
Dr. W. Kaplan

DENTISTAS
Specialistas DANTŲ ir burnos ligų 

3303 So. Morgan St.
Valandos: 9—jl2 p. p. 2 

Chieago, III.

VYHAY Yr\ 
/Ant Mft 
MŲItOnrt ■

OMEHOiiY/

. M. GLASER
Praktikuoją 29 motai 

Ofisai:
3141 S. Morgan St., berti 32 St 

Chieago, Illinois.
SPECIAIJSTAS:

Moteriškų ir Vyrllfkų.
Taipgi Chronišką Ligą. ‘ 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 poTi®^* 6—8
Dakare. Nedėliomis nuo 9—2 

po piet.
Telephone Yards 687

Tel. Austin 737
DR. MARY A 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

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

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

i*
*
R

MDR. CHARLES SEG AL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 labos 

Chieago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas, Drexel 2880

r'g!1! . .............................. .
PRANEŠIMAS

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą

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

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

Nuo ryto iki piet.
j Telephone McKinley 263
>.u Lrri.-„t i

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

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

NOIT.XACTLY
O!)t.Y M f. VV.PES' H Al R Į 
1$ I A|..i ir|’ OL>r ANOT 

VVAHT SOMFTHIN’ TO
KGEP IT lN !

S"

0H- N0W r 
GETYAl t 
H AVI JUST 
WHAT YOL> 

VVANTJ

9 ® K ® r *ir ir w unoti 
V 
t 
d 
•M 
14 
ra 
tai 
ra

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
Chięągo, III.

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas 

1637 W. 51 st. k a m p. Marshfield av. 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1: 57 \

Tel.: Yards 6666 
Drover 8448

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

Akušeras
3203 So. Halsted St., Chieago.* 
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8 

v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

Rez. 1139 Independence Blvd. Chieago 
Tolephone Van Buren 294

OR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų^ 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So^Halsted St. Chieago 
Telcphone Pr ver 9693 

Valandos: 10—11 ij j; 2—3 po piel

VERY 600D?
W HAT 
is 115

o
o
o
o

DR. YUšKA 
1900 S. Halsted St

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

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

Tel. Prospect 3466

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgaa 
10900 Michigan Avė., Roselande. 

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

0HMM ‘ViitoaMaHaMaBaHMa*aaMaMMiaaNaaaMa*wMMNMMHaaMMaMHaMKCMMMfąąąą

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted S t., Chieago, ' 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vi 
Phone Canal 257

lelefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

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

Valandos:— 
»—12 A. M. 1

B! bAM.



fi NAUJIENOS, Chicago, UI. Utarninkas, Gruod. 28, 1920
Buldogas įkando moterę. Prapuolė 12 metų berniukas.

CHICAGOS
ŽINIOS

vakare 
viešbutyj, 1618 Ren

ave., buldogas įkibo j

Ryto lekcija.

Vakar apie 
! Kenmorc 
mere 
Mrs. A. Lavitus koją; apie pen
ki krėslai buvo sutriuškinti j 
jo galvą, bet jis vis laikosi mo-. 
teries kojos ir tik tada ją pa
leido, kada viešbučio savinin
kas atsinešęs revolverį suvarė

• Frank Yalcs, 12 metų ber
niukas, 1133 W. Randoiph stp 
Kūčių vakare nežinia 
go. Tėvai spėja, kad 
nors pavogęs.

Policistas persiskėlė

kur din\ 
ji kas-

galvą.

licija, kuri su pagelba pulmo- Engerman, 
toro senutę atgaivino.

Bedarbiai miega policijos 
stotyse.

600'5 Lafayeltc 
avė., ir peršovė jai kairiąją 
ranką. Sako, kad piktadariai 
buvę kareivių uniformomis.

Pajieškojimai PARDAVIMUI

lam sesias KiiiipKas | gaivą. 
Levitus nuvežta Lake View li- 

svetai- Į goninėn; buldogą policija nu- 
Halsted st. Pra- Į gabeno miesto į laboratoriją iš-

Sekanti LSS. VIII rajono 
mokyklos lekcija bus ryto, i 
gruodžio 29 d. Aušros : 
nė j c 
džia lygiai 8 vai. vakare. į 

| 
Mokykloje dabar išdėstoma J 

socializmo istorija Suvienytose! 
Valsti jose, ši lekcija bus apie * 
sektantų komunas. Norintys 
įsirašyti į mokyklą gali da ir 
dabar.

Kur yra vaisius pergalės?”

Praeitą nedeldienj Episkopa- 
lų Chicagos diocezijos vyskiu

ke: “Tarptautinumas yra neiš- 
—————— | ngjamas daiktas. Jis turės

PUS .nt.s ateiti paprastu kaliu, 
iš apačios. Vienas didis klausi
mas, kuris šiandie stovi prieš 
visos žmonijos akis, po 
.sijų visasvietinio karo, 
via vaisius pergalės?
žus idealai dėl kurių mes ėjo
me 
po

K. J. Geležele
Kalbės Seredoje, 

Gruodžio-I)ec. 29 d., 1920. 
Mildos Svetainėje.

tai kurt 
Tie gra-

Rengia P. P. D. Unija.

karau, pasirodo 
musių paliaubai.'

žuvę

Irvinu Purk, policijos stoties 
seržantas, James J. Mclntosh, 
vakar beeidamas W. North gat
ve paslydo ir pūkštelėjo galvą 
i šaligatvį taip, kad jo kiau
šas truko net keturiose vietose. 
Nugabentas pavieto ligoninėn. 
Sako, kad pasveiksiąs.

Policija sako, kad bedarbiai 
šimtais ateiną naktimis j poli
cijos stotis ir maldauja, 
juos priimtų nakvynės, 
lis jų pamėlynavę nuo 
ir bado ir policija turi 
juos pavalgidinti, tada 
žia jiems pernakvoti 
ant šalto cemento.

šalčio 
pirma

sklcpe

Turčiaus sūnūs — banditas.

Samuel Fleischman, 20 me
lų amžiaus, 6347 Lakewood 
avė., vakar tapo, areštuotas už 
pasto j ima kelio Ralph Wein- 

ave., 
Sako, 

esąs

Iioldui, 3015 Seminary 
ir atėmimą 42 dolerių, 
kad Fleischmano tėvas 
turtingas aliejaus pirklys.

Medėjai apiplėšė žmogų.

Keturi banditai praeitą naktį 
sustabdę tūlą Krank Brccken- 
r.’dge ties pat jo namais, 4465 
Berkley avė., ir atėmė $1.50.

JUNG TINfiS V ALSTI.J OS

Reikalaus pernagrinėti
Venzetti bylą.

BOSTON.—Pagalios
/aidžia įsimaišė dviejų

Sacco-

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo šeimynos Lietu

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

JUOZAPAS BUTANUS, 
1805 St. Clair St., 'Escanaba, Mich.

North America.

PAKŠ ĮDUODA garagius South 
We$t. Dydis 100x115 pėdų. Norintie
ji pirkti, atsišaukite į Naujienų dfi- 
są, pažymėdami No. 190.

RAKANDAI
VICTROLOS

ir

Didžiausias vištos kiaušinis.
Lew Aabey, 717 University 

place, Evanston, turi vištą. Va
kar ta jo dviejų ir pusės svarų 
višta padėjus septynių ir pu
ses uncijų kiaušinį. Sako, tai 
didžiausias kiaušinis, kokį viš
tos iki šiol yra padėję. Aabey 
sako, atdliosiąs jį valstijos Ag
rikultūros departamentui.

I talijos 
josios 

valdinių Sacco ir Venzetti by- 
lon, kurių vienas (Venzetti)

nesenai lapo .nubaustas ilgiems 
metams kalėjimo. Nubaustas
neva dėl užpuolimo ir žmogžu
dybės. 'Pasai užpuolimas ir 
žmogžudybe buvo surengta vie 
name mažame Massachusctts 
valstijos miestely. Delei to ir 
tapo areštuoti Sacco ir Venzet-

PAJIEŠKAU savo moteries Vero
nikos Daugėlaitės — Merkelienės, ku
ri prasišalino nuo manęs seredoj, 22 
d. gruodžio, 1920. Pasiėmė su savim 
dukterį Oną, 4 m., o man paliko Jo
ną 1 m. ir Kaziuką 6 m. Aš jokio 
piktumo su ja neturėjau; malonėčiau, 
kad tuojau sugrįžtų. O kas duos ži
nią, apie ją, duosiu dovanų.

J. MERKELIS, 
1621 So. Union Avė.

PAJIEŠKAU pusbrolio Jurgio šar- 
kuno, taipgi pusseserės Stepunčs šar- 
kuniutės, Papylio parapijos; seniaus 
gyveno Chicagoj, dabar nežinau kur. 
Kas juos žino ar jie patįs meldžiu 
atsiliepti šiuo adresu.

JOHN KAUPAS, 
1104 9th St., 

llockford, III.
Annour’as apdovanojo 

policistus.

RAKANDAI
Parduodu savo vėliausios mados 

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

Pradžia 7:30 vai. vak.
V įžanga 25c.

Geležėlė ką-tik dabar pava
žiavęs iš New Yorko atlaikęs vi
są eilę prakalbų rytinėse valsti
jose. Geležėlė buvo areštuotas už 
laikymą prakalbų organizavime 
darbininkų į P. P. D. U. Iki šiol 
buvo paleistas po kaucija. Dabar 
jis yra pašauktas ant teismo, 
sykiu su daug kitų pramoniečių.

Kalbės temoj, draugijinė pa
saulio perversme. Priežastis ne
darbo ir kapitalizmo griuvimas. 
Patvarkymas gamybai, padary- 
bos ir darbininkų galutinę per
galę!

Visi vyrai ir moters ateikite 
išgirsti ir pasirinkti vieną kelią 
pasiliuosavimui iš ekonominės 
priespaudos ir skurdo.

Užprašo P. P. I). Komitetas.

Teatru tikietai atpigs.

Harry J. Powe», savinin
kas keleto didžiųjų Chicagos 
teatrų pareiškė, kad jo teat-j 
ruošė bilietai busią 50c. piges
ni. Mat, iki šiol buvo 
nuo $3 iki $5. Sako, 
kili teatrų savininkai 
nupiginti kainas.

imama

sutinką

Užmušė žmogų galiūne.

miHiiiiiiniiiiiiiiiiiiiM

John Doyle saliune, 1156 So. 
Fairfield avė., vakar John No- 
lan susiginčino su tulu Charles 
Lipke ir pastarasis smogė kum
ščiu į nosį Nolanui taip, kad 
ji*; griūdamas ant grindų persi
skėlė galvą ir po valandos m i. 
re. Sako, kad jie abudu buvo 
gi Tai prisitraukę. Lipke din-

Pranešimas!!!
Nakams Co-operątivės 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 i naują vietą, Sausio

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.
('•-operative Society of America

UW GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ
JUSŲ 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
Speeialamaa: Motėm Hgoa Ir Chirargija

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

Vakar keturi vyrai apsitaisę 
medėjų drabužiais ir šautu
vais, York Center gatvėj su
stabdė automobilium važiuo
jantį Lewis Lookbraugb, 6019 
Karlov avė., ir surėmę
vais į jo šonus atėmė 28 
lerius.

J. Ogden Armour, kaip kitais 
metais, taip ir šiais kiekvienam 
Lake Forest policijos i 
tainento policistui davė 
penkis dolerius — auksu.

Kili faktai tečiaus rodb, kad 
kalbamosios žmogžudybės me
lu abudu kaltinamieji žmonės

nuo atsitikimo vietoj. Paga
lios, ir patys valdžios liudinin-

PAJIEŠKAU merginos, kuri norėtų 
su manim apsivesti ir gyventi drau
giškam gyvenime. Aš esu vaikinas 
25 metų, vidutinio ūgio. Butų malonu, 
kad mergina butų iš Detroit, Mich., 
arba iš netolimo apielinkės miestuko 
ir nesenesne kaip aš; su pirmu laišku 
prašau ir paveikslą, kurį užlaikysiu 
slaptybėj, o ant pareikalavimo grą
žinsiu.

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.

šautu-
do-

Banditai nuavė batus.

pa

Turėjo prastas Kalėdas.

Mrs. W. Thompson, 2314 W.
>lk s!., su savo keturiais 

kučiais praeitą nedėldienį 
Janke Marouett? policijos 
tyj ir paša kkapitonui,

: porą savaičių

vai- 
atsi-

Praeitą naktį du banditai 
sigavę tūlą Orville Stauk, 5842 
W. Iowa st., ant kampo Lowe 
ir North gatvių, atėmė vienuo
lika dolerių pinigais ir priver
tė jį nusiauti ir atiduoti jiems 
naujus balus, kuriuos jis tik ką 
buvo nusipirkęs sau kaipo. Ka
lėdų dovaną.

dvmu. I(> neveizint, abudu v 4
italai tapo įkalinti. Kodėl? Sa
ko, kad “kam nors” jie buvę 
negeidaujami. Sacco ir Venze
tti mat buvo veiklus organi- 
znotųjų darbininkų darbuoto
jai. Taigi reikėjo “pašalinti” 

’. Kaltinamųjų 
šiaip pažangus 

tokios nuomo- 
ir Venzetti by- 
antroji Tarno

juos .s Kelio 
advokatai ir : 
žmonės reiškia

W. S.. Box 67, 
94 Manchester Avė., 

Highland Park, Mich.

Aš Marcelė Vilimaite — Tankunie- 
nė, iš Akriemių kaimo, Salaku valsČ., 
Ezerenų apskr., jieškau Amerikoj sa
vo broliu, Silvestro. Petro ir Antano 
Vilimų. Esu labai skaudžiai nukentė
jusi karo laiku. Prašau brolelių atsi
liepti, ar bent kas žinodamas praneš
ti jiems apie mane. Mano adresas. 
Marcelei Tankunienei, Lumbialių kai
mo, Linkuvos valsč., Šiaulių apskr. 
Lithuania.

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 Victrolą, 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.

kad 
vyras 

Į pabėgęs ir todėl Kalėdų diedu- 
kas neatsilankes j jos namus, 
nes juose nėra ne: anglių, nei 
maisto, nei pinigų Policija, sa
ko, jieškosiint* jos vyro 
Apiplėšė detektyvų fleržaitą.

Praeita nakli trys banditai 
į užklupo Fillietr s! .i 
trktyvų

Atmetė reikalavimą pakėlimo 
gano kainų.

Davkl

ir Calumet avė ir apiplėšė, .lis 
paskui šaudęs i važiuojančius 
banditus, bet tas nieko ncgelbė-

Illinois Public Utilities Conu 
mission vakar atmetė Peoples 
Gas, Light and Coke kompani
jos reikalavimą, kad gaso kai
nos butų pakeltos 20 nuoš. Ta 
dėl to, kad komisijos many
mu gaso kompanijos reikalavi
mas esąs visai nelogiškas, ka
dangi dabar jau viskas prade 
da atpigti, o ji reikalauja, 
kad da butų pakeltos kainos.

tūli Italijos 
Matyt, jie 

j>paudiimo 
dabar savo

PAJIEŠKAU brolio Jono Gakvskio, 
Kauno rčd.. Panevėžio anskr.. Ramv- 
rMlos paraniios. Jonėnų kaimo. Meld
žiu atsišaukti arba žinanti jį pranešti 
šiuo antrašu:

M. GALEVSKTS,
7 So. Ist St.

Minneapolis, Minn.

NAMALžEMe
PARSIDUODA 8 kambarių plytų na 

mas. Garu apšildomas, vanos, gasas 
ir elektros šviesa. Tik $500 įmokėti, 
likusius kaip renda. Gera apielinkė.

J, McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

Atgaivino 115 metų moterį.

Sako, kad Sarah Quinn, 
3031 Washington blvd., yra 

[115 metų senute, Praeitą naktį 
' betaisydama vakarienę prigėrė 
tiek gaso, kad ji apalpo ir pra
dėjo merdėti. I noj buvo pa-

Motina nori įkalinti sūnų. 
,----- ------

Milionierė Mary J. Lamb, 
1111) Cohimbia avė., vakar S. 
Clark st. teisme ypatiškai rei
kalavo, kad jos 24 metų sūnūs, 
Frank Lamb, butų įkalintas ir 
“gerai nubaustas.” Tai dėlto, 
kad jis be jos žinios pasiėmęs 
jos vieną automobilių ir 
žiavęs sau su tūla Mario 
son

la tai esanti 
Mooney byla.

Visa tai pasiekė Italijos val
džia. Pirmiausia dėl tos bylos 
pradėjo kalbeli 
parlamento nariai, 
padarė reikiamo 
valdžią. Pastaroji
atstovybę VVashingtone painfor 
mavo, kad ji padarytų atatin
kamą tyrinėjimą ir jei pasiro
dys, kad iškeltieji prieš Sacco 
ir Venzetti kaUinįmai yra ne
teisingi. reikalauti, idant šilan 
reikalai! įsimaišytų federalinė 
Jungtinių Valstijų valdžia.

Bostoniškis Italijos konsulas 
dabar pradėjo rinkti visus rei
kiamus faktus. Be to jie bus 
perduoti Italijos ambasadai 
\Vashingtone, kuri nuspręs kas

PAJIEŠKAU brolio Kastanto Ur
bono, malonės atsišaukti, arba žinan
ti jį pranešti ant šiuo antrašo:

JUOZAPAS PETRUNAITIS, 
235 — 8th Avė. No. 

Minneapolis, Minn.

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.

iš Denver Colo.

išva-
Nel-

Pranešimai

I relephuce Yards 58341

t Dr. P. 0. Wiegner 
valandos nuo 8 iki 

t r nu»< 7 i»»i 1) v vak 
.iubdetf St.. Chicaju

Felefonaz Pullman 858
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentiataa 
tOHIll S. Michigaa A v., Roaelaad 

Valandos) 9 iki 9 vakar*

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

DENTISTAS
Me« buto darbą ąvarantuojainc ; 

Kalbame visas Europiškas kalbas. 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III. j

Arti 38-th Street I

PRANEŠIMAS.

Pranešu, kad esu baigęs plumberio 
amatą. Taisau ir naujai darau viso
kį darbą kokį tik plumberį palyti.

S. GALZIN,
3530 Emerald Avė.

Tel. Yards 6183.

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS
Užtikrintas kalnų numušimas nuo 

kiekvieno siuto ir overkoto. YPA
TINGAI $20 ov.erkotų vidutinio tam
sumo pilki, su diržais, dabar tiktai 
$12.50.

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

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

ir augščiau
Taipgi mes turime daugybe mažai 

dėvėtų siutų ir overkotų $10.00 ir 
I augščiau

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

S. GORDON,
141B S. Hahted SU

▼ak.

199 raitų policistų.

Policijos departamento 
įlinkas Fitzniorris pareiškė, 
kad šimtas devvniosdešimts de- 
vVni raitųjų policistų stovės 
įvairiose žemutinėse miesto da
lyse ir dabos x tvarką. Tuomi 
manoma pagelbėti darbinin
kams greičiaus parvažiuoti na
mon gatvekariais ir automobi
liai negales taip susigrūsti 
kuriose gatvėse.

virš!.

ne-

Suareštavo teisėją ir 2 
konstabeliu.

Vakar liko areštuotas Frcd 
Beisswanger, Niles Center teis
mo teisėjas, ir dii konstabeliai, 
Donald Somerville, 2416 Wil- 
cox avė. ir Walter Grant, 2133 
Rosco st. Kiekvienas jų pasta
tytas i>o $2,500 dolerių kauci
jos. Tai dėlto, kad jie nesenai 
krėsdami tūlos James Rusėk 
namą, 5338 W. 30-th st., Cice
ro, prievarta mėgino atimti iš 
jos pinigus.

Apiplėšė motiną ir dukterį.
Praeitą naktį trys banditai 

Prairie 
ir

pasigavę ant kaftipo 
avė. ir 60-th st. E. Keefer 
jos dukterį, Marrion Keefer, 
6015 Prairie avė;, atėmė apie 
$4,300 dolerių pinigais, grazną 
ir skrandas.

Piktadariai vakar buvo už
puolę ant \Vcnthworth avė. 
17 metų mergelę, Josephinc

LSS. VIII Rajono Mokyklos lekci
ja įvyks seredoj, gruodžio 29 d., kaip 
8 vai. vak. Aušros svet., 3001 S. Hal- 
sted St. Lekciją skaitys d. P. Grigai
tis. Mokyklos lankytojai kviečiami su
sirinkt laiku. Nauji lankytojai taip
jau kviečiami. — Valdyba.

Bendra L. L. P. Stotis užbaigimui 
bonų vajaus rengia pramogą su pra
kalbomis utarninke, gruodžio 28 d., 8 
vai. vak. J. J. Klius svot. 4600 S. 
Wood St. Bus išduotas raportas iš 
viso veikimo. Visi bonų pardavėjai 
privalote išduoti pilną atskaitą iš jū
sų darbuotės Wm. J. Kareivai, 4537 
S. Wood St., arba J. P. Čiliauskui, 
4400 S. Hermitage Avė.

Visi piikę ir nepirkę bonus kviečia
mi dalyvauti šioje pramogoje. Įžan
ga veltui. Kolektos nebus.

— B. L. L. P. Stotis.

Rubsiuvių Unijos 269 skyriaus eks
tra susirinkimas bus seredoj, gruod
žio 29 d., Wicker Park svetainėj, 2040 
W. North Avė. Pradžia 7:30 vakare. 
Nepamirškite visi nariai pribūti, nes 
bus. rinkimas menedžerio, sekreto- 
riaus-kasieriaus ir biznio agento.

— Frank Juozapavičia, Sekr.

Prakalbos. — Kalbės K. J. Geležė
lė, Mildos svetainėje, seredoje gruo
džio 29 d. Rengia P. P. D. U. Pra
džia 7:30.

Užprašo P. P. D. Komitetas.

Roseland. — Roselando Lietuvių 
Darbininkų Svetainės Statymo Ben
drovės šėrų pardavėjai, atneškite kyi- 
,ų knygutes. Reiks peržiūrėti. Peržiū
rėjimas bus sėredos ir ketvergo vaka
rais — 28 ir 29 dd. gruodžio Aušros 
knygyne, kaip 7:30 v. v. — Valdyba.

Brighton Park. — Bendro Lietuvos 
Gynimo Komiteto, (Brighton Parke) 
Skyriaus susirinkimas bus utarninke, 
gruodžio 28, kaip 7:30 v. v. svetainėj 
irio kampo 45 1’1. ir Rockwell gatvės. 

Visi aukų rinkėjai ir norintys jas 
rinkti, prašomi atvykt laiku.

— Valdyba.

West Side. — T. M. D. 28 kp. prieš- 
metinis susirinkimas įvyks utarninke, 
gruodžio 28, kaip 7 v. v. M. Melda- 
žio svetainėj, 2242 W. 23 PI. Visi na
riai prašomi susirinkt — būtinai. Rei
kalinga užsimokėti nario mokesnį, ir 
atsiimkit atėjusias iš centro knygas. 
Norintys įstoti kuopon taipjau pra- 
i«mi atvykti* ** Valdyba.

PAJIEŠKAU brolių, Antano ir Jo-1 
no Zabetų, Kauno rėd., Telšių apskr. 
Plungės pav., Videikių sodžiaus. Pir 
miau gyveno Chicago. Malonės 
šaukti šiuo antrašu:

KAZIMIERAS ZABETIS, 
235 — 8th Avė. No. 

Minneapolis, Minn.

.ĮIEŠKO partnerių

FLORIDA FARMOS.
Parsiduoda labai pigiai puikios far- 

mos nuo 10 iki 100 akerių, su budin- 
kais, gyvuliais ir visais farmos įtai- 
symais; sodai užsodinti “orange” ir 
grėpfruktais. Daržovės ir vištų užlai
kymas labai pelningas ir puikios vie
tos. Rašykit, o atsakymą gausite kiek
vienas.

JOHN ZVIRDIS,
Pittman, Fla.

REIKALINGAS partneris į vyriškų 
drapanri krautuvę. Labai gera proga 
teisingam žmogui, neatsižvelgiant, kad į 
ir nedaug pinigų turėtų. Jau krautu-1 
ve atidaryta. Todėl, manantieji apie k 
panašų buznį atsišaukite, nes man 
reikalingas pagelbininkas. Krautuvė 
randasi laabi gražioj vietoj.

ZINDERIS,
• 1804 W. 47th St., 

Tel.: McKinley 3534.

IIE&KO DARBO
J1EŠKAU darbo duonkepyk- 

loj. Esu patyręs visuose kepimo 
darbuose: prie keiksu ir duonos. 
Rašykit:

JOHN A.
1739 So. Halsted Str.

i ■ 1 !■' J I. -1 H i>—M—

REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ

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

1658 W. 47th St.

REIKIA DARBININKŲ 
VYRŲ

REIKIA duonkepio pirma ran- 
kio. Prie juodos ir baltos duo
nos ; geram vyrui gera mokestis.

ROSELAND BAKERY.
10502 Michigan Avė.

REIKIA patarnautojo (por- 
ter) į Department krautuvę. 
Nuolatinis darbas, gera alga.

J. OPPENHEIMER & CO.
4700 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI
DIDELIS BARGENAS.

Grojiklis pianas su 88 notų prisky
rimu. Tik 4 mėnesiai vartotas, $800.00 
vertės. Parsiduoda už $375.00.

1900 W. Nofth Avė. 
2-ras lubos.

PARDAVIMUI.

Bizniavęs savastis, šiaur-rytinis 
kampas 31-os ir Halsted St. Vienų 
lubu NytU krautuvės; lengvos išlygos.

3519 So. Halsted St. dviejų lubų 
krautuvė ir fbta*. labai geras kam
pas visoj apielinkėj; lengvos išlygos. 
$7,500.

KOCH & CO.
Skirtingi Agentai

2603 So. Halsted St.

ŠTOCK’AI—ŠĖROS
NORIU PIRKTI Co-operative So- 

ciety of America šėrų. Paminėkit že
miausią savo pardavimo šėrų kainą.

L. J. MATHER, 
6807 Union Avė. 

Phone Englewood 187.

Magmos

mo ir Designing ,-----------
Musų sistema ir mokymo budu jus 

trumpu laiku išmoksite viso amato.
Mes turime didžiausius ir geriau

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

Patems daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio ii bet kurios 
madų knygos.

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

Kampas Laka St., ant 4-tą lubų.

' VALENTINE DRESMAKfNG 
COLLEGES

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

187 Mokyklos Jangt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.

MOKINU.
RatuŠiuot, taipgi imu nuo photo- 

graphų pi eitas ratušluot. Už darbą ir 
mokinimą gvarantuoju.

Kreipkitės:
MRS. S. ŽUKAUSKĄ, 

2211 W. 21st St.
2 ros lubos.


