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Latvijoj gali kilti
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 3, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Gniauš komunizmą 
Jugo-Slavijoj.

Skerdžia rubsiuvius
Nežinomas piktadarys” suba

dė rubsluvį Ir pabėgo.

Pullmano darbininkai 
rengiasi kovon.

Darysią visa, kad algos nebūtų 
sumažintos.

II'. ... V ■ ... 'j,! .... ■■■• ?L.. -- ■! . J! 'T.."—.

Kur randasi de Valera?
Jo sekėjai sako, kad jis esąs 

Airijoj, bet Anglijos policija 
sako, kad ten jo nėra.

Mirė Beth|ann-Holweg
Kadaise jis buvo žymus Vokie. 

tijos diplomatas.

revoliucija
r t ■>
Uždarys komunistų organiza
cijas, jų laikraščius ir susirin

kimus.

[Specialė Telegrama Naujienoms]
NEW YORK, sausio 1. - 
Nežinomas piktadarys šian

Pilsudskis skubinasi į Paryžių
Lenkai nusigandę Rusijos

BELGRADAS, sausio 1. — 
Vakar oficialiai paskelbta, kad 
Jugo-Slavijoj bus užxhiryta vi
sos komunistų organizacijos ir 
jų propaganda neleidžiama tol, 
kol riebus padaryta atatinkamo 
balsavimo Steigiamame Susi
rinkime.

Pranešime nurodoma, kad 
šitokį žingsnį valdžia padariu
si dėl ‘‘konstitucinės laisvės in
teresų.”

‘‘Išdavingi bolševikų žings
niai, nederamu bildu panaudo-

Lietuvoj nuteista 47 lenkų 
sumokslininkai

Bijosi revoliucijos 
Latvijoj.

Nuteisė lenkų sumok- 
•* slininkus.

Sako, padėtis Rygoje esanti 
netikra.

DANZIG, gruodžio 30 (suvė
linta). — Čionai gauta žinių, 
kad padėtis Rygoje esanti ne
tikra. Reiškiama didelės bai
mės delei sukilimų, kurių ga
li iššaukti 
padrąsinti Rusijos sovietų ar
mijos j verbavimu Pabaltės val
stybių pasieniuose.

Gautosios žinios dar pastebi, 
kad, nebusią nieko ste
bėtina, jei Latvijos armijoj ka
reiviai-atsisakys savo pareigas 
eitų ir |vyks atmainų pačioje 
valdžioje. ' i

Lenkų sukilėlių (P .0. W.) 
bylą pasibaigė. Teismo nusp
rendimas. Varšavos derybos 

nieko nežada.

[Iš Lietuvos Misijos Biuro].

WASHINGTONAS. — gruo
džio 15 dieną buvo gautas iš

vietos bolševikai, Kauno nuo Balučio ir paduo- • • , • a

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 3, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Pilsudskis vyksta 
Paryžiun.

Nusigandęs rusų; vyksta, kad 
gavus franeuzų pagalbos prieš 

rusus.

1.— Len- 
maršalas

PORYŽIUS, sausio 
kų valstybės galva, 
Pilsivdksis, sausio 15 dieną at
vyksta Paryžiun, kad persergė
jus Franci ją delei grumojamo 
bolševikų ofensyvo.

Jisai turės pasimatyti su 
Francijos premieru ' Leygues, 
maršalu Foch ir generolu Wey- 
gandu tikslu pristatyti jiems 
rūstumą bolŠevistinio pavojaus 
Lenkijai.

Lenkų valstybės galva, beto,' 
turi tikslo gauti Francijos mi- 
litarinę paramą Lenkijai ir 
teartu susitarti dėl karo med
žiagos siuntinių Trenku armi
jai, suprantama, bargu.

Maršalas Pilsudskis francu- 
zams duos persergėjimą, bū
tent, kad bolševikai jau gatavi 
pradėti milžinišką puolimą, 
mesdami jan Šešis šimtus ^tūk
stančių kareivių, gerai aprū
pintų tiro grobiu, kuris atimta 
nuo generolo Vrangelio Kryme.

tas spaudon kajdegramas, kur 
jo pabaigoje buvo norėta pa
sakyti, jog tą dieną prasidėjo 
“teismas maištininkų.” (Delei 
iškraipymo telegramos buvo 
pasakyta “Teismas Tamošiū
no”). Dabar paaiškėjo, jog tat 
buvo “peoviečių” arba P. O. 
W. (Polska Organizacija Woj- 
skoNva) teismas, kurie buvo su
kėlę maištą Kaune. •

šiandie, gruodžio 29 dieną 
nuo B. Balučio iš Kauno gaub
tas šitoksai kablegramas:

“P. O. W. byla pasibaigė, še
ši kaltinamieji, jų tarpe Ko- 
walec ir Nekrasz nuteisti sun
kių darbų kalėjimu ligi gyvos 
galvos; vienas nuteistas pen
kiolikai metų; vienas dešim
čiai metų; dešimt*kaltinamųjų 
po šešis metus; dvidešimt —•. 
po keturis, ir dešimt — po pust 
trečių metų. Trys kaltinamieji 
išteisinti. \

“Prieš porą dienų Vilniuje 
buvusi panika delei gresiančio 
bolševikų pavojaus.

“Varšavos derybos nieko ne. 
žada. LauHlamaStaugaičio grįž
tant Kauann referuoti.”

[Kas ir delko buvo kaltina-* 
nii, musų skaitytojai jau žino 
iš ilgų musų bendradarbio Ku
nigo straipsnių “Reikšminga 
Byla,” išspausdintų “Naujie

nose” gruodžio 29 ir 30 dd.— 
N-nų Red.] ;

pripažinus valstyl>ė,” tikrina
ma 4 pranešime, “ėmė naikinti 
ir tuos laimėjimus, kurių šio
ji šalis įsigijo stačiog milžiniš
komis aukomis.”

Draudžia susirinkimus.
“Todėl tapo nutarta neleisti 

komunistinę propagandą, lai
kinai suspenduoti komunisti
nes organizacijas, uždaryti su- 
rilikimų svetaines ir už
gniaužti laikraščius bei kito
kius leidinius, seklbiančius re
voliuciją bei prievartą.

“Kiekvienas bandymas skeL 
bti generalinį streiką bus tin
kamu budim užgniaužtas ir vi
sa to kaltininkai įkaitinti. Vis 
dėlto, spaudos laisvę bus iš
laikyta, 'jeigu ji nebus panau
dota prieš valstybę ir iM'ndruo- 
menės demoralizavimo tiks
lams.
Valdžią giliausianti netvarką.

Netvarka visu griežtumu bus 
užgniaužta; tie, kur turėtų gin
klų, apie juos reikalaujama 
pranešti valdžiai. ^Beto,\ viso
kios provakacinės demonstraci
jos Steigiamojo Susirinkimo 
posėdžių metu yra griežtai 
draudžiamos. t , J,

‘^By vienas, kur bus rastas 
kaltu dėl misižengiom prieš 
valstybės saugumą, bus atiduo
dąs karo teismui. Jeigu toks 
asmuo bus svetimšalis, jis bus 
deportuotas. Valdininkai, da
lyvaujantis bolševistinės pro
pagandos skelbime, tuč tuoj aus 
bus pavaryti iš savo vietų.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 3, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Fiume priėmė Italijos 
sąlygas.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., Jan. 3, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Kryme bolševikai sušaudę try
lika tūkstančių žmonių.

Sulaikė šešis Amerikos 
kareivius.

NUGALĖS, gruodžio 30. —: 
Meksikos kareiviai šiandie su
laikė penkis Amerikos karei
vius, kurie savo automobiliumi 
pervažiavo Meksikos sieną. 
Prietikio smulkmenų neskel
biama.

LONDONAS, sausio 1. — 
Exchange Telegraph žiniomis 
iš Berlino, Kryme bolševikai 
sušaudę trylika tūkstančių 
žmonių. Apie tai mini nesenai 
gauti iš Rusijos pranešimai.

Dabar “Naujienų” ofise 
galima gauti “Money Or- 
dera” siuntimui pinigų Ame
rikoj, užsimokėti “gas bills”, 
”electric bills”, 
bills”

Legloninkai privalo apleisti 
miestą.

TRIESTE, gruodžio 31. — 
Šiandie po pietų pasirašyta 
protokolas, kuriuo galutinai 
tapo* išrišta Fiume’o klausi
mas.

Visos sąlygos, kurių Fiume 
atstovams įteikė generolas Ca- 
viglia, tapo priimtos. Sąlygose 
įeina ir atliuosavimas Fimne’o 
legioninkų nuo tos prisiekos, 
kuria jie buvo prižadėję būti 
ištikimais Quarnero regenti- 

jai; atsižadėjimas Arbe ir Veg- 
lia salų bei Quarnero įlankos; 
grąžinimas visų belaisvių, ku
riuos suėmė legionininkai ir 
taipjau visų tų ginklų, kurie 
tapo pasigrobti nuo Italų ar
mijos. Beto, visi legionininkai 
kurie nėra Fiume’o piliečiais, 
bėgiu penkių dienų privalo ap
leisti Fiume’ą.

• r ------------------ -

LONDONAS, sausio 1. — 
Times korespondentas skelbia,

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 3, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Anglų-Rusų tarybos tebesi
tęsia.

MASKVA, sausio L — šian
die čia pranešta, kad neveizint 
to, jogei sovietų valdžia atšau
kė savo komercinį pasiuntinį (
Londone, Leonidą Krasiną, ta- kad pirklybinė. sutartis tarp

i >1 i ••• •ii n.. •• _ •__ air “water|Fybos dėl atnaujinimo pirkly- Rusijos ir Anglijos jau esanti 
; pasirašyti 

ją ir biznis bus pradėtas.

I ryjjOH <iei ainuujniiino pirniy- 11 zmgujos
j bos santykių tarp Rusijos ir užbaigta. Lieka tik 
Anglijos tęsiasi.

CHICAGO.— Pullmano kom
panijos darbininkai ruošiasi at- 
kalklion kovon su samdytojais, 
kurie ryžusi mažinti algas. De
lei to darbininkai jau buvo su
šaukę vieną viešą susirinkimą. 

___ t___.................. ............ Manoma šaukti jų ir daugiau, 
gabentas į artimiausią polici-1 Konypanija gi, kuri paskelbė, 
jos stotį, kur jo žaizdos lapo kad josios darbininkai patys 
aprištos.

Amalgamated unija 
tam tikras popierines žymes — 
pinigų verte. Jų gaus kiekvie 
nas unijos narys, kuriam bus 
reikalinga pašalpa. Žymes bus 
priimamos tam tikrose unijos 
nužymėtose vietose tikrąja pi
nigų verte. 

Nciw Yorko rubsiuvių Jung- ,8 
line Taryba nutarė, kad kiek-| 
vienas dirbantys vietos rub- 
siuvis užsidėtų savanorių mo
kesnių — po dvidešimt nuoš. 
nuo savo nedėlinės algos — 
nedirbantiems savo draugams 
paželpti. 

Gautomis iš Chicagos žinio
mis, trys vietos (Chicagos) 
lokalai ir Jungtinę Taryba ket
verge pasiuntė į Nevv Yorką 
daugiau kaip Šešesdešimts tūk
stančių dolerių — nedirban
tiems New Yorko rubsiuviams 
šelpti. i

ted Clothing Workcrs unijos 
narį, kuris sergėjo dirbtuvę, ir 
subadė jį į ranką ir petį. Pik-. 
tedarys pabėgo. Sužeistasai nu-

patys 
paprašę sumažinti jiems algas, 

išleido ' dabar to nebesako. Paskelbusi, 
kad ji dar nežinanti ar šitą dar
bininkų “reikalavimą” verta iš. 
pildyti, ji dabar sako, kad dar
bininkų algos bus sumažintos, 
ir tai “netolimoj ateity.”

Vadinas, samdytojų "klasta 
jau išėjo aikštėn. Dabar pra
sideda tikroji kova, kova už 
žmoniško prągyvenimo sąly
gas ir samdytojų pelnus.

Valdžia susirupinusi 
nedarbu.

kadDarbininkai reikalauja, 
valdžia pradėtų viešuosius 

darbus.

LONDONAS, gruodžio 
Anglijos valdžia rimtai 
domėjusi siaučiančiu visoj ša
ly nedarbu. Užvakar laikyta 
ministerių kabineto posėdis, 
kuriame tartasi delei įmonių 
nedarbo padėčiai lengvinti. 
Kas nutarta, nepranešama. Aiš
ku tečiaus, kad kas nors rei
kės padaryti, nes darbininkai 
vis labiau ima nerimauti. Jie 
pakartotinai reikalavo ir rei
kalauja, kad valdžia pradėtų 
daugiau viešųjų darbų. Tokį 
reikalavimą valdžiai stato ypač 
{uvusieji kareiviai, kurių dan

elis jau geroka valanda kaip 
j ieško darbo, bet nesuranda. 
Kada jie demobilizuota, tai 
valdžia jiems tikrino, jogei jais 
bus tinkamai pasirūpinta. Tik 
tie tikrinimai tikrinimais ir li
ko.

31.— 
sųsi-

Reikalavo aštuonis šim
tu policistŲ.

New Yorko policijos viršinin
kas negalįs suvaldyti plėšikus.

NEW YORK, gruodžio 31.— 
Policijos viršininkas kreipėsi 
j miesto tarybą reikalavimu 
paskirti apie aštuonis šimtus 
naujų policistųi piktadariams 
suvaldyti. Miesto taryba te- 
čiaus šitą reikalavimą atmetė. 
Atmetė dėlto, kad tam tikslui 
reikėtų išeikvoti dideles su
mas pinigų, nauda gi iŠ to bu
tų nekokia: New Yoricas poli- 
cistų ir dabar turįs pakanka
mai, tik reikią tinkamu bildu 
juos sunau<l’oti.

SOCIALDEMOKRATAS.

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

Gaunamas Naujienų ofise.

t /

Tariasi įvesti karo 
padėtį.

Anglijos valdžia įvesianti karo 
padėtį Airijoj.

šį rytą 
tariasi

LONDONAS, sausio 
Vietos laikraštis Times 
paskelbė, kad valdžia 
įvesti karo padėti visoje Airi
joje. Tatai, girdi, daroma to
dėl, kad valdžia nebesitikinti, 
jogei Airijos klausimą bus ga
lima išspręsti ' gražumu.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. '3, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
Anglija gatava tartis su turką

nacionalistais.

KONSTANTINOPOLIS, 
šio 1. — Vietos oficialiniuose 
rateliuose gauta žinių, jogei 
Turkijos valdžiai duota sup
rasti, kad Anglija norėtų tar
tis su 
Mustafa 
jainais. 
daryta

džiai tarpininkaujant.

sau-

turkų nacionalistais. 
Kernai pašos vadovau- 
Tatai turėtų būt 
Konstantinopolio

pa- 
val-

post-True translation filed with the 
rnaster at Chicago, III., Jan. 3, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Bolševikai laimėję 
Maskvoje.

Trockis netekęs kontrolės — 
sovietų armijoj.

REVELIS, sausio 1. — Gau
tomis iš Rusijos žiniomis, ne
senai įvykusių rinkimų metu 
Maskvoje visas pozicijas vie
tos soviete laimėjo kraštutinis 
kairysis bolševikų gaivalas. Iš 
dešiniojo sparno komunistų sa
vo poziciją valdžioje išlaikęs 
tik Leninas.

Du dešinieji komunistai, ap- 
švietos reikalų komisaras Lu- 
načarskis ir religinės darbuo
tės prižiūrėtojas Bruevičius, 
priversta rezignuoti. Beto, ir 
pate Trockis tapo pašalintas 
nuo kontrolės armijoje.

Šitos atmainos valdžioje stu
mia ją dar toliau j kairę nuo 
tų pozicijų, kur laikėsi Bucha- 
rinas. Tai yra Zinovjevo ir 
Radeko kraštutinių jų radikalų 
laimėjimas.

Sudegė miestelis.
PALESTINE, sausio 1. — 

Čia gauta žinių, kad vakar nak
tį kilęs gaisras visiškai sunai
kino mažą Texas valstijos 
miestelį Marąuez. Gaisro prie
žastis nežinoma.

PARYŽIUS, gruodžio 30. — 
Didžiojo karo metu Franci ja 
neteko keturių milionų gyven
tojų. Apie tai Šiandie pranešė 
viešosios pagalbos direktorius 
Louis Mourier. j

LONDONAS,7 sausio 1. — 
Slaptoji Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų policija pareiškė, kad 
Anrijos “prezidentas Eamonn 
de Valera Airijon dar neatvy
kęs. Tokių pat žinių gauta ir 
iš Airijos sostines Dublino.
Bet — de Velera esąs Airijoj.

DUBLINAS, sausio 1. — Kai 
kas tvirtinamai pareiškė, kad 
Eamonn de Valera sėkmingai 
atvykęs į Airiją. Atvykęs ne
veizint to/ kad Anglijos ka
riuomenė ir policija uoliai vi
sur uostinėjusi.

Visos žinios dar nepatikrintos.

LONDONAS, sausio 1. — 
Čia nieks, dagi ir patys (Biriai, 
netiki tiems pranešimams buk 
de Valera atvykęs į Airiją. Sa
ko, kad tai veikiausia yra su- 
žiniai leidžiami gandai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 3, 1920 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Karo padėtis Budapešte.
BERLINAS, sausio 1. — Vie- 

tos komunistų laikraštis Frei- 
heit šiandie gavo pranešimą, 
kad Budapešte tapo paskelbta 
karo padėtis. Tai padaryta dėl 
revoliucinio bruzdėjimo.

(Telegrafo agentija, persiun
tusi šitą žinią, Frciheitą vadi
na komunistų laikraščiu. Bet 
tas laikraštis* yra Nepriklauso
mųjų socialKlcmokraių parti
jos organas. Jų rankose laik
raštis liko ir po to, kai nuo 
partijos atskilo “kairieji” jo
sios nariai, dabar nuėjusieji* 
pas komunistus).

BERLINAS, sausio 2. — Va
kar naktį savo dvare, netoli 
Berlino, pasimirė žymus Vo
kietijos diplomatas ir buvusis 
josios kancleris Dr.'Teobaldas 
Rethmann-Hollweg. Mirė ne
tikėtai, po visai trumpo sirgi
mo.
Bethmann-Holįweg gimė 1856 

metais. Jo motina buvusi žydė, 
tėvas — vokietis. Pirmą kartą 
politikoj jisai pasirodė 1882 
metais. Tuomet jis užėmė tū
lą vietą Prūsijos administrati- 
vinėj valdžioj. Bet 1899 me. 
tais jau buvo Brandenburgo 
provincijos prezidentu, o še
šiais metais vėliau — vidaus 
reikalų ministeris Prūsijoje.

Vokietijos kanclerio vietą 
Bethmann-Hollweg užėmė lie
pos 14 dieną 1909 metais, ka
da iš jos pasitraukę kunigaikš
tis Buelo|was. Kanclerio parei* 
gas Bethmann-Hollvveg ėjo iki \ 
liepos mėnesio 1917 metais. Ji
sai pasitraukė daugiausiai to-'j 
dėl, kad prieš jį labai varėsi 
kraštutinysai Vokietijos jun- 
kerių-militaristų blokas. Mat, 
Bethmann-Holhvegas nepritarė 
tam, kad Vokietijos submari- 
nai skandintų neapginkluotus 
priešo, o ypačiai Jungtinių 
Valstijų1 laivus. Beto, jis norėjo 
vengti karo su Jungtinėmis 
Valstijomis. Tatai junkeriams 
nepatiko ir jie -pasfrupino tuo, 
kad kancleris pasitrauktų.

Nedali išmokėti skolų.

Reikalauja, kad prailgintų 
laiką.

Nuteisė generolą.

WASHINGTON, sausio 2. — 
Apskrities teisėjas Siddons 
praeitą pelnyčių nuteisė de
šimčiai dienų kalėjimai! gene
rolą Peter C. Harris. Panieki
nęs teismą. ( Generolas tečiaus 
padavė apeliaciją ir tuo bildu 
eiti kalėjiman jam dar nerei
kia. ,

WASHINGT0N, gruodžio 31. 
— Atatinkamoms valdžios įs
taigoms pranešta, kad Angli
jos valdžia negalinti laiku iš
mokėti tų paskolų, kurių ji 
yra gavusi Jungtinėse Valsti
jose. Reikalaujama todėl, kad 
šios šalies valdžia suteiktų pra
ilginti laiką.

Viso Anglija šiai šaliai yra 
skolinga daugiau kaip keturis 
bilionus dolerių.

Nenori pripažinti Meksikos 
valdžią.

WASHINGTON, sausio 2.— 
Sužinota, kad šios šalies val
džia vis dar nenori pripažinti 
McksalČbs valdžią. Tai dėlto, 
kad pastaroji neišpildžiusi tų 
reikalavimų, kurių jai' statė 
prez. Wilsono ministeriai.

ROMA, sausio 1. — Gauto
mis iš Miląno žiniomis, valdi
ninkai tenai susekę būrį sų- 
moksEriinkų, kurie tarėsi, už
pulti rcguliarinę Italų kariuo* 
menę, kuri yra apgulusi Fiu- 
me’ą. Sumokslininkai esą kraš- 
tutinieji Italijos nacionalistų 
partijos Fasciti nariai, ir anar
chistai.

Septyniolika tų suiųoks!iniii- 
kų esą suareštuota.

_ I

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuv

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

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted SL, Chicago, III.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Skriaudžia ir 
apgaudinėja.

Anądien mes rašėme, kad 
kapitalistų spauda nuolatos 
skelbia, jogei darbininkai tai 
vienoje, tai kitoje dirbtuvėje 
liuosu noru' pasiūlę savo bo
sams numažinti w algas delei 
pablogėjimo biznio. Tokie 
skėlimai, žinomą, turi tik
slą pateisinti kapitalistus, 
kurie dabar kapoja darbinin
kų algas, nenorėdami skirtis 
su riebiais pelnais, kuriuos 
jie ėmė per dvejetą ar tre
jetą paskutinių metų.

Bet ta agitacija dažnai es
ti paremta gryniausiais me
lais. Kelios dienos atgal bu
vo p^aribšta, kad Pullmano 

^kompanijos daębipinkai da
vę pasiūlymą kompanijai nu
mušti jų algas net dviem de
šimtim nuošimčių. Pasirodo, 
tečiaus, kad tokio pasiūly
mo iš darbininkų pusės vi
sai nebuvo. Sumanymą nu
mušti darbininkų algas pa
darė pa’ti kompanija, o dar
bininkai kaip vienu balsu 
atmetė jį. Dabar jau ir kom
panija praneša, kad pirmes
nis jos paskelbimas buvo ne
teisingas.

Reiškia, kapitalistai ne 
tiktai skriaudžia darbinin
kus, kapodami jų algas, o ir 
mėgina atsiekti savo tikslo 
apgavimais. .

vadovautis gyvenime. Kad 
pataisius visuomenę, jų su
pratimu, reikėjo surasti tie
są ir paskelbti žmonėms. Ir 
tų socialistų uždaviny^ buvo 
surasti “tiesį” ir išaiškinti 
ją žmonijai.

Šiandie, kaip sakėme, so
cialistai jau kitaip protauja. 
Jie neužsiima j ieškojimu ko
kios tai amžinos “tiesos”, o 
aiškina darbininkų reikalus 
ir rodo jiems, kad už tuos 
reikalus reikia kovot — tai
gi, reikia ir vienytis, idant 
ta kova butų pasekminga. 
Darbininkų pasiliuosavimas, 
sako socialistai, turi būt pa
čių darbininkų darbas.

Išrodo, kad tai yra labai 
aiški ir lengvai suprantama 
mintis, o betgi daugelis žmo
nių, net ir žodžiais prita
riančių klesų kovos princi
pui, visai iškreipia ją. Šių 
dienų komunistai, pavyz
džiui, kiekvienu savo žings
niu peržengia tą principų. 
Ar jie vienija darbininkų 
klesą?-Ne; jie ne tiktai ne
vienija jos, o net stengiasi 
suardyt jos vienybę. Darbi
ninkų partijas, darbininkų 
unijas ir kitas darbininkij 
organizacijas jie skaldo, jei
gu jos nenori nusilenkti 
prieš juos. Prieš ką komuni
stai kovoja: ar vien tiktai 
prieš darbininkų išnaudoto
jus? Ne; jie kovoja taip pat 
ir prieš ^uos darbininkus, 
kurie -nepriklauso jų parti
jai. Prieš tuos darbininkus 
jie dažnai kovoja dar smar
kiau, negu prieš kapitalistus.

žodžiu, komunistai savo 
partiją arba frakciją stato 
augščiau už darbininkų kle
są. Aišku, kad tai yra visai 
priešinga klesų kovok prin
cipui. Ir tai be galo Kenkia 
darbininkų judėjimui. Tik 
pažiūrėkite, kas Amerikoje 
darosi: susipratusieji darbi
ninkai pereitųjų metų rinki
muose rėmė Debsą, komunis
tai tečiaus atsisakė jį remti 
dėlto, kad jisai yra socialis
tas; ir šiandie jie . labai 
džiaugiasi, kad Debs, 
balsų mažiaus, negi 
tikėtasi!

Džiaugtis, kad darbininkų 
kandidatui (kuris dagi sėdi 
kalėjime už drąsų savo vei
kimą) nepasisekė, gali juk 
tiktai darbininkų priešas. Ve 
kur nudardėjo komunistai, 
išsižadėdami ] socialistinio 
klesų kovos principo.

nėra, todėl apie jos teisingu
mą galima abejoti. Bet yra 
faktas, kuris rodo, kad visame 
komunistų judėjime eina smar. 
ki kova tarp “kairiųjų” ir “de
šiniųjų”. Nesenai išėjo iš spali 
dos Holandijos komunistų va
do, Antano Pannekock (ištark 
Pannekuik), veikalas “Pasau
lio Revoliucija ir Komunistų 
Taktika”, kuriame autorius 
atakuoja visą “trečiąjį Inter
nacionalą”, prirodiinėdamas, 
kad tas Internacionals nukry
pęs nuo 
lio” 
mu’

“išaiškint” taip, kad kone 
darbas yra “būtinai 

reikalingas”. O. tuomet darbi
ninkai, ar jie norėtų ar ne, bet 
butų priversti dirbti. Dirbti už 
tokį atlyginamą, kokį samdyto
jai siūlo, nes priešinti^ butų 
uždrausta.

Organizuotųjų darbininkų at
stovai visa tai sumate ir todėl 
jie pagrūmojo, kad jeigu par
lamentas drįs priimti šitų ki
lių, jie atsišauks į visus ^orga
nizuotuosius Australijos darbi- 
nininkus. Reakcininkai pabijos 
jo ir bilius tapo atmestas.

kiekvienas

Is gavo 
buvo

j Apžvalga
klesa, o ne 
frakcijų kova.

DAR “KAIRESNI”.

pamatinių socia- 
:ipų yra klesų ko-

tikrai revoliucinio ke- 
ir užsikrėtęs “oportuniz- 
ir “dešinumu”.

Štai keletas Pannojcoek’o ar
gumentų. Jisai ' nurodo, kad 
Vokietijos komunistai po re
voliucijos boikotavo rinkimus į 
steigiamąjį parlamentą ir ra
gino darbininkus trauktis iš 
profesinių sąjungų; o šiandie 
Vokietijos komunistai jau da
lyvauja parlamente ir remia 
senąsias profesines' sąjungas. 
Toliau autorius pažymi tą fak
tą, kad Anglijos komunistai 
nori priklausyt oportuni$tinei' 

“Trečiojo In- 
propagandistas,

motinoms tapo perdirbtas. Da
bar vietoj tos pagalbos bus tei* 
kiarna tik “reikiamų motinoms 
ir, busimoms... pamokų” I

Vadinas, bus taip. Jeigu ku
ri beturtė motina bus reika
linga .daktaro — sau ar savo 
kūdikiui — ar maisto, tai se
nato ponai jai atsiųs “reikia
mų pamokų” teikėją, kuris jai 
kalbės apie gerą užsilaikymą 
ir tinkamą savo kūdikio mai
tinimą. Motina gi, prisiklau
sius tų “reikiamų pamokų”, 
galės, jeigu norės, mirti, netu
rėdama daktaro pagalbos, arba 
marinti badu savo kūdikį, netu
rėdama reikiamo kudikim/mais 
to. Tai, suprantama, nebus so
cializmas.

“Sargų, sargų-i-relkia sargų!”

Jie žinosi

Vienas 
lizmo principų yra klesų ko
va. Jisai reiškia du dalyku: 
viena, kad dabartinė žmonių 
visuomenė yra 
ir klesas, t. y. tokias visu.6- 
nienės grupes, kurių reika
lai yra priešingi vieni ki
tiems. Antra, tas principas 
reiškia, kad darbininkai, kai
po atskira klesa, turi orga
nizuotis ir kovot prieš kitas 
klesas delei savo būvio pa
gerini no ir galutino paši
lių osavimo..

Seniaus socialistai neturė
ki in iii’iih’ipo. -I h* inane, kud

asidalinus

Paprastas komunistų arkliu
kas yra “kairumas”. Save jie 
vadina “kairiaisiais”, o socia
listus “dešiniaisiais”. Ir jie1 
skelbia, kad- juo kuris žmogus 
yra “kairesnis” (radikališkes- 
nis), tuo geresnis, šitokioje 
dvasioje jie auklėja savo pase
kėjus.

Bet dabr ta propaganda jau 
pradeda kreiptis prieš pačius 
komunistus. Visų pasaulio ko
munistų vadas Leninas šiandie 
jau yra skaitomas “dešiniuoju.” 
Trockis, Lunačarskis ir kiti 
Rusijos komunistų vadai taip 
pat yra skaitomi “dešiniai
siais”. Telegrama iš Estonijos 
šiomis dienomis praneša, kad 
Maskvos sovietų rinkiinuo.se 
buvusi aštri kova tarp “kairių
jų” ir “dešiniųjų” komunistų,

Darbo Partijai, 
tcrnacionala” 
Kari Radek, jau yra parašęs^ 
visą eilę brošiūrų, kuriose jisai 
gina šitą oportunistišką takti
ką. Pagalios, autorius iMa į 
nagą ir stambiausius Rusijos 
komunistų vadus. Jisai sako, 
kad oportunistai paėmė į savo 
rankas patį Maskvos Internacio 
nalo kongresą; bolševikai, gir
di, kurie kontroliavo tą kon
gresą, stengėsi pastatyt pirmon 
vieton savo šalies reikalus ir 
“surasti būdą sugyventi su ka
pitalistiniu pasauliu.” Re to, 
bolševikai, pasak Pannekoek’o, 
rūpinosi gauti pritarimų Vaka
rų Europos proletariato ir to
dėl nustatė tokią taktiką, ku
ri nebūtų perdaug priešinga 
senomsioms organizuotųjų dar 
bininkų pavalgoms; ir tuo bū
du jie atsidūrė tose pačiose vė
žėse, kuriomis ėjo oportunsti- 
his Antrasis Internacionalas.

■y

Matote, kokių priekaištų da
ro “trečiajam Internacionalui” 
tasai komunistų rašytojas: 
munistų Internacionalas, girdi, 
jau užsikrėtė Antrojo Interna
cionalo liga! Bet ir to dar ne
gana. Pannekock stačiai kal
tina Maskvos Internacionalą 
tuo, kad jo nustatytoji taktika 
“apsunkina tolimesnį revoliuci
jos tęsimą.” žodžiu, komunistų 
Internacionalas, pasak to au
toriaus, yra revoliucijos trik
dyto jas, arba aiškinus tariant, 
kontr-revoliucinis!

Ve kaip toli nužengė^skirtu
mai komunistų tarpe. Tokiais 
priekaištais, kaip Pannekoek’o 
kaltinimai “trečiajam Interna
cionalui”, iki šiol buvo vaiši
nami socialistai. Leninas su 
Trockį u ir Radeku per keletą 
metų šaukė ir šaukė, kad so
cialistai esą “oportunistai” ir 
“revoliucijos priešai”. Dabar 
jie susilankė tų pačių pyragų 
iš savo buvusiųjų vienminčių.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.
AUSTRALIJA.

Atmušo reakcininkų 
pasimojimą.

SYDNEY. — Organizuotųjų 
darbininkų atstovai Australijos 
parlamente vis dėlto atmušo 
reakcingųjų parlamento narių 
pasimojimą, kurį jie buvo su
galvoję naujųjų Australijos ko
lonijų darbininkams vergti. 
Mat, parlamentui buvo įteikta 
pasiūlymas, kad atimtose nuo 
Vokietijos salose butų pravesta 
verstinas darbas — neišskiriant

darbininkų, kurie ten jau nu
vyko ar dar nuvyks. Kad ap- 
gavus organizuotuosius darbi
ninkus, tai biliuje buvo išsa
kyta, jogei verstinasai darbas 
reikalinga pravest lik prie vie
šųjų ir būtinai reikalingų j ų-ne- 
apseinamų darbų. Bet kuo-

VOKIETIJA.
Kova tarp miesto ir kaimo.
BERLINAS. — < “Pagaliok, 

mėsa jau paliuosuota I” Tokių 
btdsų nūdien girdėt kone visoj 
Vokietijoje. Ir tam tikri slnogs- 
niai? šitą sakinį kartoja ytin 
dideliu jautrumu, 
kodėl.

Valdžia nuėmė suvaržymus 
nuo mėsos rinkos. Mėsos par
davėjai ir jos pirkėjai šiandie 
jau nereikalingi valdžios lei
dimų — pirkti ir parduoti mė
są. Pirkėjas, norįs gauti mė
sos, be baimės gali eiti į krau
tuvę ir reikalauti kiek tinka
ma. Bot... kam iš to nauda? 
Bęrlino krautuvėse mėsos nu
diek yra įvalčs. Tik jos pirk- 
ties\tegali —pasiturintieji. Dar
bininkai apie mėsą tegul ne
begalvoja. Ji dcl jų neįperka
ma. Pirma, kol dar valdžia 
kontroliavo mėsos rinką ir nu
statė jai kainas, darbininkai 
nors kartą sąvaitej galėdavo 
gauti mėsos. Tuomet ji buvo 
pigesne.

Kodėl gi £itaip padaryta? Ve 
kodėl. Valdžia, kurią kontro
liuoja buržuazinių partijų blo
kas, nusilenkg stambiemsiems 
ūkininkams ir dvarininkams. 
Tiems visuomenes sluogsniams 
mat buvo svarbu, kad tas su- 
vtfržymas butų atšauktas. Da
bar jie turi didesnių pelnų.

Šitą buržuazinių partijų kon
troliuojamos valdžios žingsnį te 
čiaus jau seka kita nelaimė 
darbininkams. Stambieji ūki
ninkai ir dvarininkai, gaudami 
įmanomų kainų už mėsą, ne- 
beveža miestan grudų. Mat, 
grudų rinką dar kontrolilioja 
valdžia, ir todėl kainos grū
dams yra netokios, kaip kad 
jie norėtų. Prasidėjo kova* 
tarp miesto ir kaimo. Miestas 
nenori mokėti/^kiek kaimas 
norėtų, o kaimas savo* grūdais 
šeria* galvijus. Grudai, sunau
doti galvijų šėrimui, geriau 
atsimoka. Mėsa mat brangi I 
Surinktomis taniomis, grudų 
įvežimas miestan jau sumažėjo 
net 50 nuoš.l

Jeigu šitaip tęsis dar kurį 
fyiką, tai Vokietijos miestams 
reikės badauti. Tokia dalykų 
padėtis yra stačiai nepakenčia
ma. Reikės kas nors daryt 
kad ją pataisius. Bet... kito
kios išeities, turim t, nebus, kaip 
nuimti suvaržymus nuo grudų 
rinkos. O tada? kas bus ta
da? Darbininkai negalės įpirk 
ti ir duonos! Jiems liks tik 
viena išeitis: arba reikalauti, 
kad valdžia ir vėl /nustatytų 
kainas arba streikuoti ir rei
kalauti didesnių algų.

NEW YORK. — “Sargų, rei
kia sargų. Reikalinga penkių 
šimtų sveikų ir stiprių vyrų 
sargų pareigoms eitų. Kreip
kitės į Vai. O’Toole Detektyvų 
Agcntijos skyriaus ofisą 61 E. 
II gatvėj.”

Kam reikalinga šitie sveiki ir 
stiprus vyrai? New Yorko rū
bų gaminimo firmų asociacijai! 
Kelios didžiules firmos jau pa
skelbė karą susiorganizavu
siems į Amalgameitų uniją rub 1 
siuviams. Tūkstančiai darbi
ninkų išmesta gatvėn. Bet tuo 
rubsiuvių organizacija dar ne
sulaužyta. Josios nariai pasi
ryžę laikyties iki paskui i norios. 
Jie siunčia “pikietus” prie dirb
tuvių ir žiuri, kad į jas nebūtų 
gabenama streiklaužiai. Tai 
kas gi -kitas'apgins samdytojų 
reikalą, jei ne tie penki šimtai 
“sveikų ir stiprių vyrų”? .

Galima tikėtis, kad neužilgo 
New Yorke prasidės didele žūt
būtinė kova tarp samdytojų iš 
vienos ir Amalgameitų unijos 
iš kitos pusės. Ta kova, tiesa, 
jau ir dabar yra prasidėjusi. 
Tik visų samdytojams beda ta
me, kad jų pačių eilėsą^ilar nė
ra sutarimo. Vieni jų griež
tai nusistatę už griežtą ir at
virą kovą iki galui, kiti gi no
ri vesti ją slaptai^— neva tar
damiesi su darbininkais ir ne- 
susitardąmi, kol galutinai juos 
nuvargins. Kol kas^ pastarieji 
yra stiprus. '.įtaigi, samdytojai 
(kalbant apie visus) atvirai pa
sisakyti, kad pertraukia visus 
ryšius- su rubsiuvių organizaci
ja, dar nedrįsta.

Vis dėlto, darbininkai sumė
to samdytojų klastą ir tod’cl 
rengiasi^su jais kovon.

Skaitytoju Balsai
f..— ,.

[Ui išretkitas štame akpriuje
nuomones Redakcija neatsako.]

DOLERIŲ GAUDYTOJAI.

JUNGTINfiSE VALSTIJOSE. 
‘"Tikras socializjhas”.

WASHINGTOIN. — Gėorgi- 
jos senatorius Hoke Smįth an- 
diHs ponams senate “paaiški
no” ką reiškia “tikras socia
lizmas”. Buvo taip. Senato
riai Sheppard ir Towner pasiū
lė bilių, kuriame, be kita, tam 
tikra suma pinigų skiriama su
teikimui reikiamos medikalės 
pagalbos—neturtingoms mbJ 
finoms ir busimoms motinoms.

Kada pasiulytasai bilius per
skaityta, atsistojo senatorius 
Smith ir stipriai mostelėjęs ran 
ka pareiškė: “Mano ponai, tai 
tikras socializmas I”

Gavę šitokį “išaiškinimą” 
socializmo, senatoriai ir, su
prantama, patys, bitinus pasius 
lyto jai padare taip, kad tasai 
biliaus skyrius, kur kalbama

niet toks įstatymas butų praves apie teikiamą medi kalės pagul
tas, tad juk visai nesunku bu- bos molinoms ir busimoms 

''-■''I.'. ’ ' • . I

Stebėtina, kad kai kurie žmp 
nės turi daugiau drąsos nei 
nusimanymo.

Tai sakydama aš turiu min
ty musų pramogų v-akarų-spek- 
taklių bei koncertų rengėjus. 
Ypač gi Ghicagoj. jMi

Netekęs kantrybes tunu pa
sakyti, kad mūsiškiai praiįogų 
rengėjai yra tikri dolerių gau
dytojai. Jiems nei nerupi, kad 
jų rengiamos pramogos paten
kintų lankytojus. Visą, kO jie 
nori, tai turėti “daug publi
kos”. Jeigu jiems prireikė 
dainininko, tai nėra žiūrėta: 
kadir žuvies balsą kas turėtų, 
vejama jis ant pagrindų ir tiek. 
Mat, by tik daugiau “ant pro- 
gramo”! Kaip jisai išpildoma 
—nesvarbu. Tas pats ir su vai 
(Tinimais. Prireikę lošėjo — 
griebia by “Jurgį” ir leidžia 
jam. “lošti”. Kaip jisai “kų. 
šia” — kam čia galvoj! By tik 
vietą užima.

Nuėjęs į tokį pramogų vaka
rą, tikieto betgi negausi pigiau 
kaip už 75 centus. O ko tokia
me pramogų vakare gauni? 
Nieko. Tik savo laikų veltui 
praleidi ir eidamas į namus 
galvoji: “Kuris Piktukas mane 
ten nunešė?”

Todėl nieko stebėtina, kad 
musų publika baigiama atbai
dyti nuo lietuvių rengiamųjų 
pramogų. Nūdien lietuviai ge
riau eina į kokį “šio”, o ne į 
lietuvių rengiamą .pramogų va
karą. Tatai, suprantama, labai 
kenkia ir gerų pramogų Rengė
jams, kurių dar turinio.

Ką dėlto reikia kaltinti? Su
prantama, nieko kita, kaip pa- 
čim» Mokių pramogų rengėjus. 
Tai žino kiekvienas. Bet kaip 
su tuo piktu kovoti — dar 
ateities klausimas. Vis dėlto, 
jau ir dabar reikėtų kas nors 
daryti, kad tą piktą pradėjus 
naikinti. — A. Garbukas.

Redakcijos Atsakymai.
Menui. — Eilėraščių ^se

niems ir naujiems metams” 
nesuvartosime. Netikę.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

S.v.roB nauja n Kalendorius 1921 matu 
Ir* iiduotaa. Gaukit* viana sava aptia- 

oi. Yra duodama* dykai. Jel(unc|au> 
tumlta aptlakoi, raiykita paa niuo ir 
Įdekite 2c paitos ienklf.

Apsaugokite Vaikus 
nuo tuo vargingo žiemos kosulį* per užlal* j 
kyiuo narnose visada

SEVERAS, 
Cough Balsiam i

(pirmiau žinomo kaipo Severos Bahamas I 
PlauCiaras). Jis atneS greita paselpa> pa- 1 
daria lengvu ir naturaliSką kvėpavimą ir • 
apserges nuo plėtimo Ilgu. Dvle mielas, į 
25 ir 50 centai.

Paprastai Šaltis “iį 
suteikti svarbos ligas, bet ant

SEVERA’S
COLD AND CRIP TABLETS 
(Seyoros Plyskelel nuo Šalčio ir Gripos) I 
galima pasitikėti Jog palengvins Balda i į 
trumpo laiko ir per tai Apsaugos nuo svar- Į 
blu Ilgu, prafialinant Gripa'arba Influen- i 
za- Pardavinėti kožntt uptiekol. Kainos ! 
80 centu. . į

W F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Kazimieras Gugis
Vtdu vitohitu reikalus, Kaip ftrtminaUi/cuo** 

taip ir civiliškuose teismuose,. Daro 
visokius dokumentus ir popieras t

Namų Ofisą* i
IS23 S. Halshd St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

MiMtO OfUMl
VŽ7 N. leirhamti 

1111-U UnilyBM*
Tai. Central 4411

A. Petratis

A. PETRĄ
Si Fabijonas 

aš & co.
Mortgage Bank

REAL ESTĄTE-INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus. . Parduoda 
Laivakortes.

NbTARIJUŠAS.
809 Wcst 35th St„ Chicago, III. 

Kampas^ Halsted St.
Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID ) 
. CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* i 
25 Kast VVashington St. 

Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827

Telephone Central 3362 -
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

T--' i-iMinr-, vi i- ■»-!»«■ .

2121 North Western Avė.
Valandos: nuo G iki 8 vakare 

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

............. -.....

Telephone Drover 5052

Dr. Jte1 Juozaitis
DENTISTAS

Valandas: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. | Nedėliomis pagal sutarimo. 
326J/So. Halsted Si,, Chicago, III.

Phone Boulevard 5248
A. M. KAKTIENĖ

AKUŠERE
Daug metų praktikoj 

3014 Emerald Avė., Chicago, III

Kl. Jurgelionis
, ADVOKATAS

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

kįupAmerikos taip Lietuvos.
Naujienų Ofise

1739 South Halsted Street, Chicago, III.

AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO muzikos kon

servatorijoje mokinama: Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorij'a, muzikos istorija 
ir harmoniją. Baigusiems iš
duodami diplomai; Įstoti galima 
visuomet.

Antanas S. Pocius,
Vedėjas

3259 So. Ilalstcd Str.
Tel.: Boulevard'\9244

JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

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

VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE.

Egzaminuoju Abstraktu 
perkant

arba parduodant namą, lo 
farmą ir dirbu visokius 7 
Dokumentus. Suteikiu' 
ir skolinu pinigus ant Tą 
gečių ant lengvų sąlygų.

VVest Side ofisas atdaras vaka- ‘ 
rais nuo 7 iki 8 valandos.

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

Tel. Canal 2552.

arba 
ališkus 

ištarimus 
ną Mort-

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

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

Nedėliomis ofisas uždarjAyų-------------- —-------
Phone Boulevard 491

ASHLAND JEWELRY .
MUSIC

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

Deimantai, 
Laikrodžiai,

^/Auksybė, Colum- 
bijos Grafonola* ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

r.  1 1 ■ ............... *
Victor Cigar Store

AVholesaleriai ir Retaileriai 
, 1728 S. Halsted St.

Cigarų, tabako ir cigaretų. Un- 
gariškos pypkės, tabakas ir tabo
ka dėžutėse, ant švenčių.

.............i................................................    <

I G ........................ '..... ... ■><

. z Tel. Yards 8654
Mrs. A. Michniewicz

AKUSERKA 
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, Ifl. 

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyrišką ir 
Vaiką Ligą.

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

Telefonas Drexel 2880

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas:
3149 S. Morgan St., kert* 32 St 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moterišką ir Vyriiką.
Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANfilpS: .

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

po <piet.
Telephone \Yards 687

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 9 vakaro

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvy* .Dentistas
10801 S. Michigan Av., Roseftmd 

Valandos: 9 iki vakaro n. i 
/ •

DR. JOHN THORPE
Gydytojas ir Chirurgas

1637 W. 51 *t. kamp. Marshfield av.
Valandos: iki 9 ryto, nup 8 iki 

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

rinkiinuo.se


i žmones
KORESPONDENCIJOS
MarMn-.-r  —aai— tTKiaa

ROCKFORD, ILL. Z

Traukia į Varšavą. I Service!
FIRST j

.NE SERGANČIUS

Bet sunkiai pajiegiančius kasdienis darbas atlikti.
Nesveikas Tonsilis esti priežastis daugelio/nega- 

lių, iš kurių jus gydęsis metų-metus be jokio palengvi
nimo ir praleidę nemaža pinigo. Aš turiu ypatingą 
būdą prašalinimui tonsilio be chloroformo. Trumpu 
laiku; visas dalbas padaroma mano moksliniai įreng
tame ofise; nėra ligonbučių išlaidų. Aš visada vartoju 
naujausius gydymo metodus.

Jeigu 
Aš negaliu 
išgydyti, 
aš visai 

neimuosi 
gydyti

; AŠ 
netvirtinu 
jog galiu 

visas 
žinomas 

ligas 
pagydyti

Tamstos nuosprendis pasirinkime gydytojaus gal 
reikšti jums sveikatą ir laimę ateityje. Velyk apsisau

goti, negu paskiau kankinties.

Mano ofisas esti nepaprastai brangiai ir moksli
niai įtaisytas* Aš taip-gi vartoju naujausius labaro- 
toriškus metodus/nustatymui sunkiausių ligų. Nei a 

pas manęs spėjimo darbo. /

Kreivos akįs atitaisoma Dr. Ca^terio Paskilbusiu 
Metodu. Be skausmo; be chloroformo jūsų kreivos 
akįs atitaisoma tą pačią dieną, kaip ateina.

• Tūkstančiai žmonių pagydoma. Visokios akių li

gos išgydoma. k ....

Jo svajonė tikrai išsipildė.

Hęnry Dietz, gyventojas Chicagos, kentd per 25^ 

metus delei kreivumo savo akių.- Jis bu 
kas ir gerai išauklėtas, bet kadangi buvo kreipkis, jis 
niekaip negalėjo pakilti. Jeigu jis butų kentėjęs ir 
toliau, jis butų nupuolęs visai.

1 z

Jo svajonė buvo turėti tiesias akis. AŠ padariau, 
jog jo svajonė išsipildė. Kada ši nelemta stoka jo iš
vaizdoje tapo prašalinta, tuoj <jis pradėjo kilti gyveni
mo laiptais. Jis, tapo nevfen laimingas vyras, bet ir 
pasekmingai. Del geros išvaizdos jo padėtis pasige
rino. Jis tai tik vienas iš šimtų, kurių akių žvairumą 
esu pagydęs ir likimą pagerinęs. Ar taipista ar kuris 
jūsų draugų reikalaujate mano patyrimo pagelbos de-

i i I / . ■ . . • •
lei ^kių žvairutpo? Aš galiu ir padarau tai viename 
atsiįAnkime be skausmo, be chloroformo ar ligonbu- 
čio, tiesiog savo ofise. Kreipkis asmeniai ar rašyk, 
Aš suteiksiu jums laišką į ponią Zofiją Mastus, 2920 
W. 40th PI., kaipo į įžymią lietuvę, taipgi Edvardą 
Ežerskį, 815 34th PI.

- Stoka pinigo tenebūna kliūtim.
Lengvios išlygos ir parankumas suteikiama kožnam.

Ausų — Nosies — Gerklės ligos išgydoma.

ligentiš-

Priskiriama akiniai, jeigu jums reikalingi akiniai; 
pasiteirauk akulisto; mano kainos esti labai žemos; 
mes turime iiuosavią stiklams pritekinti dirbyklą ir 

todėl mes galime jums pritaisyti stiklus labai pigiai.
' Aš turiu apėmęs visą antrąjį augštą^ susidedantį 

iŠ 10 kambarių: Operacijų, Taisymo Sąnarių, Bandy
mų ir Poilsio. Daroma X Spindulių bandymai.

Valandos: 9—5, Nedėldieniais 10—12.

F. 0. CARTER, M. D
• r *

120 S. State Street

CHICAGO, IL1

Gruodžio 26 d. vietos Frai- 
nos sekėjai buvo surengę ‘de
batus” paaiškinimui ar pasi
teisinimui kodėl jie dabar re
mia Žulikovskius ir priešinasi 
Lietuvos gynimui.

Atmetus pakoliojimus Nau
jienų ir socialistų, be kurių jie 
niekad negali apseiti, jie at
virai prisipažino, jog jie gei
džia, kad lenkai užimtų visą 
Lietuvą. Lietuvos ir Lenkijos 
buržuazija esą vienas ir tas 
pats, kad reikia nuversti Lie
tuvos valdžią ir leisti lenkams 
užimti visą Lietuvą, o tada 
busią lengviau nuverst ir Len
kijos valdžią, kuri ir šiaip 
esanti geresne už Lietuvos val
džią.

Reiškia, komunistai patįs 
prisipažino, kad jiems žuli- 
kovskiai ir Varšuva yra daug 
artimesni, negu Lietuva ir net 
Rusijos bolševikai, kurie nors 
žodžiu bando užtarti Lietuvą.

—Ten buvęs.

SO. OMAHA, NEB.

Įkūrė vakarinę mokyklą.

Nors čia gvvena apie 700 ar 
800 lietuvių, bet prasilavinusią 
jų tarpe, nors kad mokėtų kiek 
geriau savo gimtąją kalbą, 
kaip ir nėra. Tokia padėtis la- 
\bdj apsunkina visą šios kolo
nijos veikimą, kadangi nėra 
kam juo vadovauti, jį tvarky
ti. Kad tą spragą nors' dali
nai užpildžius, keletas draugų 
sumanė įkurti vakarinę mokyk 
lą suaugusiems, kur bus moki
nama anglų kalbos, skaitliavi- 
mo ir paulinės lietuvių kal
bos. Mokinama bus 2—3 sy
kius savaitėje. Jokio užmukes- 
čio už mokinimą nebus ima
ma. Kadangi dabar, kad Lie
tuva atgimė, yra labai svarbu 
nors biskį geriau pažinti savo 
kalbą, tad vietos lietuviai kvie
čia mi pasinaudoti šia proga ir 
skaitlingai lankyti mokyklą. 
Mokvkla yra A. Žalpio bute, 
5311 S. 33rd St.

—Pradinis Mokinys.

APYSKAITA

Lietuvos Socialdem. Part. Rem. 
Fondo iki 1 Sausio, 1921.

Rugp. 1 balansas bu- > 
vo ................................. $142.36

Pajamos:
Per F. Mažeiką, Au- 

burn, III............................
L S. S. 71 kp. Cam- 

bridge, Mass.....................
L. S. S. VI Rajūno Kon

ferencijoj surinkta 20 bir
želio ................................. 14.00

Drg. Brazdžiūnas, Cam- 
bj-igde, Mass........... .........

L. S. S. 60 kp. Sb. Bos
ton, Mass. per P. Brazaitį

L. S. S. 209 kp. Tolles-
ton, Ind., per M. Titiškį 16.00

L. S. S. 19 k p. Brook-
lyn, N. Y. per M. Baltuš
kienę ............................. * 4.25

L. S. S. 116 kp. De- 
troit, Mieli., per J. J. 
Strazdą ......................... 10.00

A. h. Zalpio krikštyno-
se, So.f Omaha, Neb. .. 14.00

3.00

8.50

Gruodžio 31, 1920 iž
de ................................. $256.36

Draugai, kurie esate susirin
kę pingą su Fondo išsiuntinė
tomis • knygutėmis, malonėkite 
grąžiyti kaip surinktas aukas, 
taip ir knygutes. Liet. S-D. P. 
R. Fondo Sekr.. — J. Yuknis, 
763 So. Kolmar avė., Chicago, 
III.

Rengiasi mažinti darbininkams 
algas.

NEW YOBK. - Čia gau- 
tomis žiniomis, ncpriklausomo-

kompanijos nuo Naują Metą 
rengiasi mažinti savo darbi
ninkams algas nuo 15 iki 30 
ntto.š.

y A New Year Announcement
Sutvėrimas vienos Kompanijos panaudojimui Bell telephono patarnavimui vi

soje Illinois valstijoje, per daugelį metų plenavimas ir viltis Bell vedėjų dabar jau 
įgsipilde ir Illinois Bell Telephone Company suteiks pilną patarnavimą, vietoje 

Company.. B
4 Knygos savasties aprūpinimui kainuoja $107,- 

000,000. (Dabartinėms kainoms skaitant, beabejonės 
išneštų ikft $200,000,000, kadį užėmus jų vietą).

Naujas darbas turi būt užbaigtas 1921 mete, 
kuriam reikalinga išleisti $14,500,000.

jgsipilde ir Illinois isell Telepnone Uompany suteiks p 
Chicago 'Į’elephone Company ir CentraMJnion/Teleph

Nauji pribuvėjai yra Chicago Telephone Com
pany su nauju vardu; tais pačiais viršininkais, kurie 
per daugelį metų Chicago ir Central Union Com- 
panijose patys- pasišventė ištoboliųt ir operuot šią 
didelę viešą patarnavimo įstaigą visoje valstijoj.

B. E. Sunny per dvyliką meti} buvęs prezidentu. 
Chicagos kompanijos, pasilieka ir ant toliau. Edgar 
S. Bloom, per septynis metus viršininkas Central 
Union Company, tapo vice-prezidentu ir W. R. Ab
bott, per daugelį metų buvęs generaliu vedėju Chi
cago Company, tapo vioe-prezidentu ir generaliu ve
dėju.

Perkeitimo vardų iŠ “Chicago Telephono” ir 
“Central Union*’ j “Illinois Bell“ bus apgailėjimo 
šaltiniu daugeliui Illinois vyrams ir moterims dvie
jų gentkarčių. Kuomet dabar yraf papildymas prie 
dieninio biznio ir dabartinio pripratimo neužsitiki- 
mam jo pasekmingame, praplėsti.žmogaus balsą ne 
yra visiškai pražuvusiu atsiliepimu į muši; stebėti- 
numą ir nuostebą. Illinois .žmones maloniai atsi
mins dviejų kompanijų vardus, kurios labai ankštai 
buvo surištos per keturiasdešimta metų išauginime 
ir patarnavimcl Bell kaipo Įžymaus išradimo.

MilžiniSka proporcija Illinois Bell nušviečia šios 
kelios skaitlines:

Turi 810,000 telefonų. Taipgi yra 340 kitos te- 
lephonų kompanijos valstijoj, turinčios 340,000 te- 
lephonų. Illinois Bell jungiasi su šiomis kompani
jomis, sutveriamos iš viso 1,150,000 telephonus val
stijos systemoj.

Turi 2,300,000 mylių vielų.
Dirba 20,000 vyrų ir moterų.

Susinėsimų skyrius laimėjo ilgą kontestą prieš 
pragaištingas gero patarnavimo aplinkybes, kurios 
turi imti viršų j du ar daugiau metų — neganėtinas 
skaičius operatorių, nepatyrę operatoriai etc. Dabar 
yra užganėdinantis keitimas! ir pažymėtina patatr- 
navime įtaisymai.

Geras progresas padaryta sumažinant skaičių 
neišpildytų telephonų užsakymų — pasekime, karės 
padėtis — ir išėmimuose, kur stoka išlaukinių pa
lengvinimų, dabar yra viltis, kad aplikacijos bus 
atidon paimamos, be jokio atidėliojimo.

Tarpe daugelio užduočių, kurios stovi pryšakyj, 
Illinois Bell ateityj vystymas yra skambaus patar
navimo visoje valstijoj. Svarbiausi centrai, Chicago 
į rytus, Rockford i šiaurius, Rock Island — Moline 
į vakarus, Cairo ir East St. Louis į pietus, Peoria 
viduryj valstijos reikalauja sujungimo vieno su kitu 
per tobulą systemą ir tame pat laipsnyj, pirmos kle- 
sos telephono patarnavimas turi būt Įsteigtas ir 
palaikomas tarpe šių ir tarpininkystės centrų ir su 
magesniais miesteliais ir kaimais aplinkui juos.

Illinois Bell nevien stengsis paskleist ir įsteigt 
savo systemą skambių linijų, bet stengsis sustiprint 
tclophonų susinešimus su 340 sujungtomis kompani
jomis, atžvilgyj greitesnio'ir geresnio patarnavimo 
visiems valstijoj esantiems žmonėms.

Illinois Bell pradėjo savo darbą su Naujais Metais ir, siunčia savo sveikini
mus savo prenumeratoriams, išreikšdama viltį bude gero patarnavimo ir aprūpin
ta, ji visuomet turės savo draugiškumą ir pasitikėjimą.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

Kodėl Tūkstančiai žmonig Ir 
Vaiky Miršta kas meta nuo

Plaučiu Uždegimo.
Todėl kad jie sutinka šias ligas 

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

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

Daugybę gydytojų ir ligonių var
toja ir rekomenduoja KAMPHROL. 
Pirkit ^ėžutę šiandien ir laikyk* pa
ra nkumoj; kaina: 50 ir 85 centai.

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

Or. A. R. Blumenthal
— >• I • r

Akių specialistas 
Akis Egzaminvoju Dykai 

Gyvenimas 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas.

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

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437 

V - ............ —/

T. Pullman 5481

AKUŠERKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
motorą ligose; rū
pestingai priliu- 
riu ligonę ir kūdi
kį laika ligos.
10929 S. SUte Str.

Chicago, III.

Tel. Austin 737
DR. M AKY 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.

Tel. Boulevard 2160

Telephone Yards 5032

Or. M. Stupnlcki
3J.07 S. Morgan St. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakar*.

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams Žfnomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi- 
rurga&-ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų,* pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

i
 Dienomis: Canal 

3110 arba 857
Naktimis! Drexel 
950 - Drover 4186 

: Š412 S'. Halsted St.
V AL.: 9—10 ryty), ir 8—9 vai, vak.

“ PRANEŠIMAS 1

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

1616 W. 47 St., Tel. Boul. 16d
Valandos: 1 iki 8 po pietų.

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 263

Tel.: Yarda 6666
Drover 8448

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

Akušeres
8203 So. Halsted St^ Chicago. 
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8 
v. v. Nedaliomis 10-12 ryta.

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryt

3303 So. Morgan Street, 
Chicago, I1L

Dr. C. Z. Veželis
Lietuvis Dentistaa

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvių

Telefonas: Drovur 7042

■ Telephone Yards 1532

■ DR. J. KULIS ;
į LIETUVIS R 
m GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
* Gydo visokias ligas moterų, vai- J

1 kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- į 
pančius, senas ir paslapbn-

gus vyrų liga ;. ,, į
w 3259 So. Halsted St., Chicago. m 
IMHMIHMlfllMHIHMtidlIlMUMIUIHaiM

...... 1 1,1 ..............................
Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDIC
DENT1STAS

Mes savo darbą gvarantnojame 
Kalbame visas Eurepiškas kalbas. 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

Arti 38-th Street

Telcphonei Yards 5834 I

JPriėmlnlo valandos nuo 8 iki f 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, l

Halsted St., Chicago^j|

lez. 1189 Indapendence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294 

du?.a.a;roth 
tUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 

Vaiką ir visą chronišką ligą
IfiAas: 3354 So. Halsted St. Chicago

Telephone Pnver 9693 .* 
alaųdos: 10—11 ryk); 2—3 po piet

-8 yak. Nedalioms 10—12 dieną

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis pri« 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas: 
3333 So. Halsted St., Chicago, Iii

Phtmes Boulevanl 4121.
■------------------------------------------------------------ ------------------------------- ------------- -------------------

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Ave^ . Roselanda.

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

DR. C. K. KLIAUGA
DEiyriSTA©

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak, 
Phone Canal 257
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Specialis Pasiūlymas
Žvairos akjs ištaisomos.

be skausmo chloroformo ir ligonbučio, už vieno atsilankymo į mano 
ofisą, su pagelba specialus metodos. Galiu jums nurodyti šimtus 
laimingų pacijentų, kurių žvairos akįs likosi ištaisytos. Užklauskite 
nekuriu vardų S adersų. Gal būti pažįstate tulus jų. Nekankinki- 
tės ilgiau. Žvairos akįs daro nemalonumą kaip biznyje taip ir drau
gijoje. Ateikite pas manęs pasitartų. Pats gydau panašius dalykus. 
Mano kainos ir išlygos esti labai prieinamos.

3..MPIGIAU
Tik Per Vieną Savaitę

Moters ir Vyrai.
Kada gerklinės gilelės pagenda, jos pasidaro lizdu visokių nuo

dingų bacilų. Jos iššaukia sausligę, galvos, krutinės ir pilvo skau
dėjimą. Kaip pastebėsite tokitis apsireiškimus, o gilelių svembimą, 
tai tuoj duokite jas išegzaminuoti. Aš jas pagydau arba sugedusias 
išimu. > i

Aklumas ir kurtumas pasidaro" delei apsileidimo. Neapleiskite 
savo akių, tuoj eikite prie gydytojaus, kad priskirtų jums akinius. 
Nepatikėkite savo akiu pardavikams akinių arba optikams. Duoki
te gerai r-ištirti savo akis. Aš per 21 metą gydau akis ir visokias 
ligas akių, ausų, nosies ir gerklės. Prašalinu gerklės gileles, ištai
sau kreivas noses ir gydau krutinės ir gerklės ligas. Atveskite sa
vo kūdikius įŠegzaminavimui. Pasakysiu jums teisingai, kas jums 
kenkia ari jifhturi adenoidus arba turėjo gerklės giles.

Aš išgydysiu juos, mano ypatingas gydymo būdas pritraukia 
man daugybę ligonių, kurie buvo laikomi neišgydomais jeigu jaučia-, 
tės, jog jūsų gerklė nesveika — ateikite pas manęs.

Ištaisymas žvairų akių, tai mano speciališkumas. ♦
Taipogi išėmimas gilelių iš gerklės be užmigdymo. Ligonis už 

15 minučių po išėmimui gali keliauti namon.
Be riziko. Be skausmo.

■ FRANKLIN O. CARTER, M. D.
Akjs, Ausjs, Nosės, Gerklė

Franklin O 
Carter, M. D.

Vienos durįs į šiaurę . t
nuo sankrovos Fair.

Valandos: nuo 9 iki 5 
v. v. Nedėliomis nuo 
10 iki 12 vai. dienos.

120 So. State St., 2 augštis, Chicago, III.

EXTRA! Palikta musę sankrovoj. EXTRA!
Štai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rų- 

šįes GVAKANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00 
tik už $35.00, priedų veltui 12 rekordų, 300 adatų ir 
DEIMANTO ADATĄ, šios NAUJOS PUIKIOS 
VICTROLOS palikta musų SANKROVOJE didžiu
lių muzikaliu pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES 
GVARANCIJOS. Kam tai pirkti iš antrų rankų 
mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAUJĄ GVA- 
RANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00, tik už 
$85.00 su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų 
SANKROVOS.

Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krau
tuvės nei sankrovos lygios musų sankrovai palygi
nant nupiginimu.

Mes žinome, kad apsimokės tamistai atvažiuo
ti, nepaisant kur gyvenat. Taipgi mes turime kele
tą augštos njšies TIKROS ODOS IR VELOŪRO 
SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
mą pasiūlymą. Mums reikia vietos.

Mes pristatysimZyiSIšKAI VELTUI mieste ir 
I riemiesčiuose. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBER
TY BONDSAI PRIIMAMI.

tdara kas dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 4 p. p.

NATIONAL STORAGE CO.
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris 

2023 So. Ashland Avė., Kampas 21-os Gatves.

Sankrovos 
kaina tik 

*35.00

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

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

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

Kirmėlės ženklai
žmonės serganti taja bjauria liga pa

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

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

k.

CHICAGOS S.
NAUJIENOS, Chicago, III.

■■.■■■■L1! J1 ■.

S riuos vežant apie tris blokus 
tolumo, kiekvieną automob/i-

• apie penkios dešimts 
apgink-

Panedėlis, Sausio 3 d., 1921

ŽINIOS
mašininiais šautuvais 
luotų policistų.

»

Iš

Socialistų deinraščio reikalu.

Cbicagos darbininkai sujudo 
ir stojo darban,' kad įkūrus čia 
taip reikalingą socialistų dien
raštį. Pereitame dienraščio 
reikalais laikytame susirinki
me dalyvavo įvairių unijų de
legatai ir jie prisižadėjo pasi
rūpint, kad sekamame susirin
kime dalyvautų delegatai nuo 
kiekvienos darbininkų organi
zacijos. Daugelis unijų jau 
yra pasižadėję pirkti dienraščio 
serų, o* rubsiuviai prisižadėjo 
pralenkti kiekvieną organizaci
ją pardavinėjime Šerų. Esant 
tokiam dideliam pritarimui rei
kia tikėtis, kad ir Chicago ne
užilgo įsigys socialistų dien-

Sekama dienraščio reikalais 
delegatą konferencija bus sau
sio 3 d. mašinistų svetainėje, 
113 S. Ashland Rlvd.

Suspendavo policijos 
kapitoną.

Policijos departamento
šininkas C. Fitzmorris 
suspendavo Engehvood 
ties kapitoną, John J. 
Tai dėlto, kad kapitonas 
nepildęs savo pareigų ir
neteisingus raportus Civil Ser
vice komisijai.

vir-
vakar 

sto- 
Ryan. 
Ryan 
davęs

Perkėlė bankų.

Peoples Trust and Savings 
bankas vakar persikėlė nuo 
kampo Adams st. ir Micbigan 
avė., ant kampo Washingtono 
st. ir Micbigan avė. Laike 
kraustymosi senoji ir naujoji 
vietos visu bloku aplink buvo 
apstatytos policija ir detekty
vais. Pinigų buvo perkelta apie 
vienas milionas dolerių, ku-

muzejaus padarys 
mokyklą.

amatų

vietinis

mobiliam prie jos grąžei pasi
rėdęs vaikinas ir laikydamas 
vienoj rankoj revolverį, o kita 
ranka kilstelėjęs kepurę pak
lausė jos: “Kiek turi pinigų?” 
Mergina 
jam vis 
išsiėmęs
kad “tai 
no,” ir vėl kilstelėjęs 
nuvažiavo sau.

PRANEŠIMAI

Amerikos Legijono 
skyrius vakar paskelbė, kad 
jis reikalaus iš miesto admi
nistracijos, kad Jackson par
ko muzejus butų paverstas į 
valdišką amatų mokyklą, ku
rioje bus mokinami tiktai ar
mijos ir laivyno departamen
tams reikalingi mechanikai.

Sudegė automobilių sandelis.

Praeitą naktį Auto Tire Sa
les kompanijos sandelyje, 1339 
S. Wabash avė., nežinia iš ko
kios priežasties dvi gasolino 
lankos ekspliodavo ir išto kilo 
gaisras, kuris padarė tarp 
$25,000 ir $30,000 nuostolių. 
Taip-pat gerai apdegė ir sale 
stovinti Banner Tire kompani
jos krautuvė.

Rauplių epidemija mažėja.

Sveikatos departamentas va
kar paskelbė, kad Easit Chica- 
goje dvidešimts keturiuose na
muose buvo rasta kūdikiai ser
gantys rauplėmis. Rauplės siau
čia daugiausia svetimšalių ap
gyventuose distriktuose, kur 
gatvės ir patįs butai yra labai 
nevalus. Žmonės, dėl apsisau
gojimo nuo rauplių, turėtų pri
silaikyti daugiau švarumo.

Banditai nušovė sargą.

Praeitą iniktį* apie dešimtą 
valandą trys banditai užklupo 
J. B. Scheuer kompanijos, 17 
W. Austin st., degtinę vežantį 
automobilių ant Frie st. tilto ir 
nušovg ginkluotą sargą, Joseph 
Schweitzer, ir sunkei sužeidė 
šoferį, Edward Riedel, 3303 W. 
38-1 h st. Automobilių su degti
ne betgi nepaėmė.

persi gandui padavė
šernolę^iš kurios jis 

>aaiškino jai, 
bus jam dėl gasoli- 

kepurę

Automobilius užmušo žmogų.
Andtew C. Gordon, 27 metų 

amžiaus, cx-kareivis, 2126 Wa- 
bash avė., vakar vakare an: 
kampo Wabash avė. ir 13-th 
st., liko paštinio automobiliaus 
parblokštas taip, kad jo sme
genys ištiško ant gatvės. Lavo
nas nugabentas St. Luke’s 
goninėn.

Lietuvos Respublikos Gynimui pra
kalbos, rengia Bendras Lietuvos Gy
nimo Komitetas, Roselando šaka įvyks 
utarninke, Sausio 4, 1921, Strumilos 
svetainėje, 158 Ę. 107th St., Rose- 
land, 111. Pradžia 7:30 v. v. Lietuvos 
sostinėj, Vilniui, Želigovskis su savo 
plėšikų gaujomis, dar vis tebesėdi. 
Lietuviai turi jį išvyti lauk. Mes pri
valome jiems padėti. Tam tikslui yra 
rengiamos šios prakalbos. Ateikite vi
si* Kviečia Komitetas.

Mokose Park.x — Darbininkų Var
totojų Bendrovės (Valgomų Daiktų 
Krautuves) šėrininkų visuotinas me
tinis susirinkimas bus subatoje, 8 d. 
sausio, Ignaco Wasčiulio svet. prie 
23-čios ir Lake $t. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Visi šėrininkai kviečiami būtinai 
atsilankyti. Bus duotas metinis ra
portas bendrovės ir kiti svarbus da
lykai. — Direkcija.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA saliunas. 

Pardavimo priežastis, nesu
tikimas partnerių.

3457 S. Ashland Avė.

AUTOMOBILIAI
NORIU parduoti arba išmainyti au

tomobilių ant mažesnio. Mano auto
mobilius didelis, 7 pasažierių limozi- 
nas.

2065 W. Coulter St.
* Storas, Cor. Hoyne Avė.

y NAMALžEMfi
PARDAVIMUI.

Ii

Sugavo ą.
Leonard Malonėj, 27 

amžiaus, 1408 N. Kildera avė., 
vakar buvo pastojęs kelią sep
tyniems praeiviams ir apiplėšė 
juos. Bet vienas jo aukų, 
John McKecbnie, 44301 N. Ke- 
merling avė., pradėjo jį sekti, 
kad sužinojus kur yra jo na
mai. Kada jis jį atlydėjo į jo 
namus, tada pasišaukęs iš Aus- 
tin stoties policiją, apsupo na
mą ir suėmė. Sako, pas jį radę 
daug įvairių daiktų.

metų

Pa j ieškojimai |J Į Į

ASMENŲ JlEšKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolių, Ignaco ir Jo

no Bugailų, gyvenančių Nashua, N. 
H. Jie paM* malonės atsišaukti, ar 
kas

Bizniavos savastis, šiaur-rytinis 
kampas 31-os ir Hjflsted St. Vienų 
lubų plytų krautuvės; lengvos išlygos.

3519 So. Halsted St. dviejų lubų 
krautuvė ir flatas, labai geras kam
pas visoj apielinkėj; lengvo^ išlygos. 
$7,500.

koch & co.
Skirtingi Agentai 

2603 So. Halsted St.

kitas žinantis
PRANAS

919 W.

malonės pranešti. 
BU GAILA, 
33rd St.
Chicago, III.

PAJIEšKAU apsivedimui merginos 
nuo 25 iki 35 m. Aš esu 35 m. vaiki
nas. Turiu gerą amatą ir šiek tiek 
turto. Kuri interesuotųsi apsivedimu, 
malonėkite prisiųsti savo paveikslą. 
Ant pareikalavimo grąžinsiu kiekvie
nai. Vaikinų meldžiu nerašinėti.

J. K. M.
3021 S. Union Avė., Chicago, III.

$500 cash nupirks 8 kambarių ply
tinį gyvenimui namelį, firmos klesos 
stovy j. Fire place Fųrnace,. šiluma; 
gasas, elektra ir vanos. Pilta gatvė, 
grąžus Skiepas.

J. MCDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

Bar genas. '6 kambarių namukas su 
gasu, vanoms ir elektro syiesa. Pilta 
gatvė, gera kaimynystė. $400 cash, 
likusią dalį kaip kad rendorrts. Kai
na $3,100.

J. MCDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

Areštavo unijos vadą.
Teatrų janitoriy unijos biz

nio agentas, Stephen Kelliher, 
5447 S. Michigan avė., vakar 
liko areštuotas. Tai dėlto, kac 
kuomet jo automobilius susi
dūrė su Mrs. Minnie Haas, 
3335 Fedcral st
ant Micbigan avė 
kęs ant jos sūnaus, 
Haas, su revolvėriu

PAJIEŠKAU savo brolio Antano 
Bemeckio, iš Lietuvos Kunigiškių kai
mo, Batakių vals., Amerikoj apie 18 
metų, gyveno Chicagoj. Turiu labai 
savo reikalą. Malonėkit jis pats at
sišaukti, arba kas jį žino prapešti 
šiuo adresu:

MYKOLAS BERNECKIS,
P. O. Box 138, Argo, III.

automobiliam 
tai jis šo- 

Sidney 
rankoje.

dentistą.

PAJIEŠKAU giminių: Jono,' Onosr 
ir Marijonos Krikštaponių iš, Kauno 
rėd., Ukmergės apskr., Taujėnų vai., 
apie 6 metai atgal, gyveno Chicagoj, 
bet dabar nežinau kur. Meldžiu at
sišaukti jų pačių, arba kas žino apie 
juos, meldžiu pranešti.

FRANK ŪSONIS, 
3341 So. Union Avė., Chicago, III.

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.

140HN ZVIRDIS,
V Pittman, Fla.

REIKIA DARBININKŲ

STOČIAI—SeROS
NORIU PIRKTI Co-operative So- 

ciety of America Serų. Paminėkit že
miausią savo pardavimo Šerų kainą.

L. J. MATHER, 
6807 Union Avė. 

Phone Englewood 1Š7.

ŠĖRŲ PARDAVĖJŲ.Rado bemirštantį
Dr. W. W.Johnson dantisto, 

112 Gencsee st., pecijentai va
kar atėję rado jį sukniubusį vi. 
duryje ofiso. Vienoje vietoje 
gaso pervada buvo atsijiuosa- 
vus ir prileido ofise gaso tiek, 
kad Dr. Jolison betaisydamas 
jas apsvaigo. Nugabentas 
McAlister ligoninėn. Sako, kac 
pasveiks.

MOTERŲ
REIKIA patyrusių mote

rų popieroms skirstyti. Nuo
latinis darbas, gera algą.

ACME WASTE 
PAPER CO., 

1215 W. 15th St.

• 3-jų gerų stako pardavėjų išvažiuo
ti iš miesto ant geros propozicijos. 
Geras nuošimtis dėl pardavėjų. Atsi
šaukite pas:

ANTHONY M. MOLLOVIČE,
3117 So. Union Avė., (Jicagb, III. 

Valandos nuo 11—3, 2-rąs lubos.
DR. VAITUSH, O. D.

Lietuvis Akių 
Specialistas

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

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

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

I DR R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra chroniš

kų, — nerviškų ligų.
Ofiso valandos nuo 2 vai. po piet iki 81

' 1553 W. 47th St. |
Kampas Ashland Avė. <

Phone Drover 9660

Sučiupo du plėšikus. I ■

Dvasia

dau taipjau ir kitokias ligas kaip 
taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

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

DR. S. BIEŽIS

Praeitą naktį du plėšikai, 
Theodore Asiuras ir VVilliam 
Limperes, 1420 W. Adams st., 
buvo įsilužę Frank Kamper 
namuose, 13 Wabansia avė., ir 
jau buvo pradėję darbuotis, 
bet čia juos pastebėjo naktinis 
sargas, Tony IJcndrickson, ir 
pasišaukęs policiją, plėšikus 
sugavo. Iškrėtus policija plėši
kų namus, surado daug vogtų 
drabužių ir graznos.

I 4Gatvekaris užniušo žmogų.

3942Jūreivis A. Neuffer,
School st., ir John Rietz, 
Colvin st., vakar po pietų nus
tebino daugelį žmonių, kuomet 
jiedu ant Clarcndon Beach iš
sirengę įšoko ledų pilnan van- 
denyn ir išplauktojo jame ly
giai penkioliką minučių.

REIKIA patyrusių moterų prie 
skirstymo popierinių atmatų. Nuola
tinis darbas, gera' užmokestis ir ge
ros, sanitarės padėtįs.

GUMBINSKY BROS CO., •
. 2261 S. Union Avė.,_________ ___________________

REIKIA DARBININKŲ

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

VYRŲ

REIKTA vedusio vyro dirbti a 
ūkės; reikalinga, kad suprastų visą 
ūkės darbą, kad galėtų būti pilnu 
ūkės vedėju.

Atsišaukite į Naujienų ofisą po 
No. 192.

i DR. A. P. GURSKIS
1 Lietuvis Dentistas

■ 4847 W. 14 St. kampas 49 Avė.
CICERO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. 
išskiriant nedėlias ir seredas.

Praeitą subatj/ po pietų ant 
kampo Harison ir Morgan sts., 
gatvekaris parbloškė tūlą Aus- 
tin C. Murphy, 45 metų am
žiaus, 2017 W. Harison st., 
taip, kad jo kiaušas truko net 
penkiose vietose. Jis mirė be
vežant jį pavieto ligoninėn.

Dr. Wm .A. C. Montgomery, 
61 motų amžiaus, 1228 North 
State st., vakar bedirbdamas 
sudribo — ir mirė. Sako, kad 
jis turėjo širdies ligą.

C. Ziarko, 42 metų amžiaus, 
1602 & Paulina st., vakar liko 
gatvekario užmuštas, ant kam
po W. 22-nd ir S. Paulina sts.

Pranešimai
Peršovė žandą.

REIKIA patyrusio barbe- 
rio. Darbas vakarais, mo
kestis gera.

Kreipkitės:
2320 So. Leavitt St.

REIKIA paprastų darbininkų 
į geležies atmatų kiemą. 45c į 
valandą.

PRICE IR'ON STEEL CO., 
67th St. & 48th A Ve.

Vyry ir Motery Ruby Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla. 

^ ^ Musu sistema ir mokymo budu jus 
Tfumpu laiku išmoksite viso amato.

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiėga.

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

Paterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio ii bet kurjos 
madų knygos.

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

Kampas Lake St., ant 4-tą lubų.

u.

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., IneTHE BRIDGEPORT ELECTRIC CO
A. BARTKUS, Pres.

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

Tel. Moaroe 2804

• DR. W. F. KALISZ
Speciali mas: Moterą ligos ir Chirargija f

1145 MILWAUKEE AVĖ. / CHICAGO.

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

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

Telephone ^Joulevard 2160
Dr. W. Kaplan

DENTISTAS 
Specialistas DANTŲ ir burnos ligų 

3303 So. Morgan St.
Valandos! 9—12 p. p. 2—9 vak. 

Chicago, III.

Praeitos subatos naktį dvi- 
liktą valandą, kada prasidėjo 
staugimas, barškinimas ir šau
dymas, tūlas Rudolph Beider, 
29 metų amžiaus, 1943 W. 21 
st., išėjo /kieman pasiklausyti. 
Jam besiklausant, nežinia iš 
kur atlėkus kulipka įstrigo į 
jo žandą ir išlaužė du dantis.

West Side. — LSS. ^22 kp. mėnesi
nis susirinkirilas įvyks utaminke, 
sausio 4, kaip 7:30 v. v. p. Meldažio 
svetainėj. Visi nariai prašomi atvykti 
— būtinai. Reikės rinkti naują kuo
pos valdybą, darbininkus busimam 
vietos LSS. kuopų vakarui (sausio 9 
d.) ir pasitarti dėl kurių-nekurių svar- 
bhj reikalų. — Valdyba.

Dramatiško Ratelio repeticija jvyks 
šiandie, sausio 3, kaip 7:30 v. v. Mel- 
dažio svetainėj. Visi lošėjai prašomi 
susirinkt laiku. — Valdyba.

RAKANDAI
Rakandą Bargenas.

Priversti greitai parduoti $200 du- 
beltava sprendzina phonogrąphą, 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 
ete.

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

Residencija 1926 S. Kedzie avė.

c

VALENTINE DRESMAKING ' 
COLLEGES

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

137 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 knygills.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmlninklt

MOKINU.
Ratušiuot, taipgi imu nuo photo- 

graphų pleitas ratušiuot. Už darbą ir 
mokinimą gvarantuoju.

Kreipkitės:
MRS. S. ŽUKAUSKĄ, 

2211 W. 21st St. 
2-ros lubos.

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS
Užtikrintas kainų numušimas nuo 

kiekvieno siuto ir overkoto. YPA
TINGAI $20 overkotų vidutinio tam
sumo pilki, su diržais, dabar tiktai 
$12.50. Z' "X

$35,000 vertės stako, vyriškų ir 
vaikinų siutų ir overkotų, vėliausios 
ir gražiausios mados visokios mieros 

**■■■■■ | *r spalvos, vertės $27,50 ild $75.00 —
H Į dabar parsiduoda po $15.00 ild $47.50 

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

ir augščiau
Taipgi mes turime daugybę mažai 

dėvėtų siutų ir overkotų $10.00 Ir 
augščiau

Atdara kiekvieną dieną ild 9 vai. i 
vakare. Subatomle iki 10 vai. vak., i 
Nedėliomis iki 6 vai. vak.

S. GORDON, ’ I 
1411 S. Halsted St.

$■■«■■■■■■■ WWBimWL 
i DR. YUsKA

1900 S. Halsted St.
- Tel. Canal 2118
H Ofiso valandos; nuo 1O ryto iki 
■ 8 vakare,.
4 Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
** Tel. Prospect 8466

Nusinuodino švinorius.
Tūlas Robert Dryer, 31 me

tų amžiaus, švinorius, 4442 N. 
Springfield avė., vakar po pie
tų gasu nusinuodino. Jis atsi
nešęs iš lovos matrasą, patiesė 
jį ties gasiniu pečium, ir atsi
sukęs pečiuje gasą trijose vie
tose, pats atsigulė ant matraso. 
Jo pati tuo tarpu buvo išėjus. 
Ji sako, kad Dryer buvo blo
goje sveikatoje ir tankei aima
navo apie blogą biznį.

Mandagus plėšikas.
Vakar apie šeštą valandą 

vakare p-lci (rciievicve E>uffy 
beeinant namon iš “šou” ir 
jau jai besant arti namų, 6411 
Eggleston avė., prilėkė auto-

LSS. 4 ir 22 kuopų komisijos (Ka
lėdų vakaro reikalais) susirinkimas 
įvyks seredoj, saiisio 5, kaip 7:30 v. 
v. Naujienų name. Komisijoj, nariai 
prašomi atvykt laiku. -/Pirm.

LS’S. 4, 22, 81, 174 ir 234 kuopų 
komisijos vakarui rengti (sausio 9) 
susirinkimas įvyks seredoj, sausio 5, 
taip 8 v. v. Naujienų name. Komisi
jos nariai prašomi susirinkt laiku.

— Pirm.

So. Englewood. — Penkių Draugijų 
Veikiantieji Lietuvos Gynimo Komi
tetai laikys savo susirinkimą utamin- 
ce, sausio 4 d., 8 vai. vak., J. Zirolio 
svet., 8134 Vincennes Avė. Visi drau
gijų atstovai malonėkite susirinkti, 
yra svarbių reikalų. — Valdyba.

Liet. Gelbėti Draugijos (Liet. Rau
donojo Kryžiaus) 1-mo Skyriaus 
svarbus susirinkimas įvyks panodely, 
sausio 3, kaip 7:30 vaj. vak. J. J. Elias 
salėj, 46ta ir Wood gtv. Visi nariai 
kviečiami susirinkti) kviečiami ir tie, 
kurie dar nėra šios; draugijos nariai.

J. J. Palekas, rašt.

PARSIDUODA 5 kambarių rakan
dai. Gerame padėjime. Važiuoju Lie
tuvon. Kam reikalingi—tai bargenas.

1955 Canalport Avė.
2nd floor front 

Galima matyti visada.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA saliunas. 
Priežastis pardavimo, savi
ninkas turi du bizniu. Pana
šaus biznio visame bloke nė
ra. Kreipkitės:
724 W. 31st St., Chicago.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė lietuvių’ ir lenkų apgy
ventoje vietoje. Bargenas. IVLo- 

derniški įtaisymai. Pardavimo 
priežastį dažinosit ant vietos.

4605 Sq. Paulina St.

AMERIKOS LIETUVIŲ

BOIKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

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

Mokinimo valandos) ''nuo 9 ryto iH 
4 valandai po pietą. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
S106 SO. HALSTED STW CHICAGO.

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

nnoM




