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Atiduoda lenkams Vilnlaus-Di 
naburko geležinkeli

ATSISVEIKINIMAS Samdytojų suktybės

SENOSIOS
BĖDOJ

Prikalbino darbininkus būti 
“savininkais” ir sumažino 

algas.

Siuvėjų streiką^
Baltimorėj. /

Samdytojai ryžasi mažinti dar
bininkam saigas.

Lietuva, turkui, pasipriešinsianti
Rusija demobilizuoja savo armiją

Bolševikai atšaukia savo pasiuntinį
Natija “malonė” 

Lietuvai.

Varšava sako, kad tautų lygos 
komisija pavedanti lenkams

Vilniaus-Dinaburko geležinkelį.

True translation filed with the post- 
moster at Chicago, III., Dec. 31, 1920 
•as reųuired by the uct of Oct^.fi^l917

Atšaukia pasiuntinį.
Rusija atšaukianti savo pasiun

tinį — iš Londono.

Lietuvos valdžiai pasiųsta for
malinis pareiškimas, jogei ge- 

' ležinkelio linija tarp Vilniaus 
ir Dinaburko turi pasilikti Len- 

, kams, ir kad siulomasai plebis- 
citas-balsavimas turės įvykti 
tik toje teritorijoje, kuri rauda 
si į vakarus nuo kalbamosios 
linijos.

Toki pareiškimą pasiuntė tau

LONDONAS, gruodžio 30.
— šiandie čia gauta Rusų be
vielis pranešimas, kad bolševi
kų pirklybos reikalų emisaras 
Londone, L. Krnsinas, tapo at
šauktas.

Labai galimas daiktas, kad 
vestosios tarp sovietu Rusijos 
ir Anglijos tarybos kai dėl at
naujinimo komercijos dabar 
bus pertrauktos.

Atsisakė įstoti Maskvos 
Internacionalai!.

Francijos Socialistų 
Partija skįla.

ei to reikalais rūpinasi.
Manoma, kad pasekmėje šito 

Lietuva visai atsižadės suma
nytojo Vilniaus apskrity plebis
cito. v
Tautų lyga, vis dėlto, siųsianti 

savo armijų į Vilnių.
GENE VA, gruodžio 30. — 

Tautų lygos taryba paprašė 
Raudonojo Kryžiaus bendrijas, 
kad josios parūpintų reikiamų 
žmonių ir reikmenų idant ap- 
sergėjus sveikatą internaciona
linės kariuomenės, kuriai teks 
vykti j Vilnių prižiūrėti plebis
citą, kuriuo bus nuspręsta kam

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 31, 1920 
as regnired by the aet of Oct. 6, 1917

Talkininkai grūmoja 
užimti Ruhr apskritį.

Vokietija neišpildanti sutarties.

Latvijos socialdemokratų kon
gresas atmetė pasiūlymų įstoti 

į “trečiąjį” Internacionalų,

“Kairiasparniai? nutarė prisi
dėti prie “trečiojo” Internacio
nalo, “dešinieji” apleido posėdį.

syti.
Pulkininkas Henry A. Shaw, 

iš Worcesterio, jau pasiųstas 
į "Vilnių, kad padarius reikia
mų tuo klausimu prisirengimų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 31, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917 

t
Demobilizuoja armiją.

KOPENHAGEN, gruodžio 30 
— Vietos laikraštis Politikei! 
šiandie išspausdino tokį prane
šimų: Berline esą gauta žinių, 
kad talkininkai nutarę užimti 
Ruhr apskritį ir Bavariją, jei
gu Vokietija neišpildys Spa 
konferencijoj padarytos sutar
ties kai dėl nusiginklavimo.

[Ta sutartis yra tokia, kad 
iki 1 dienos sausio Vokietija 
privalo galutinai nusiginkluoti. 
Kaip pranešama, Berlino vald
žia talkininkus tečiaus perser
gėjusi, jogęi busią negalima 
tinkamu bildu pravesti atsteigi- 
mo darbas ir kontribucijos iš
mokėjimas, jeigu nebus praeil- 
ginta laikas nusiginklavimui ir 
taipjau neatmainyta kai kurios 
šituo klausimu sąlygos].

dienomis čia 
socialdeinokra- 

Be kita, buvo 
Latvijos sočiaI- 

įstotų į 
Po 
di- 
pa-

Ryga, gruodžio 30. — Gruo
džio 18 ir 20 
įvyko Latvijos 
tų kongresas, 
pasiūlyta, kad
demokratų partiją 
“trečiąjį” Internacionalą, 
karšių diskusijų kongresas 
dele didžiuma balsų šitą 
siūlymą atmetė.

Latvijos socialdemokratų 
partija, beje, neprikldtiso nei' 
Antram Internacionalui.

Deportuos “negeidau
jamus.”

sekamoji “sovietų arka” aplei- 
sianti šių šalį sausio 15 d.

Maskvos valdžia pradėjusi dal 
nę demobilizacijų.

LONDONAS, gruodžio 30. — 
Iš Maskvos gauta bevielis pra
nešimas, kuris sako, kad po 
to, kai tapo užbaigta žyniesnė- 
sės militarinės operacijos, bol
ševikų valdžia pradėjusi demo
bilizuoti kai kuriuos savo ka
riuomenės pulkus.

Žinia pastebi, kad delei to 
sovietų Rusija nūdien turės ga
limybės koncentruoti savo jė
gas tinkamam ekonominių 
problemų pravedi m ui.

True translation filed with the post- 
master of Chicago, III., Dec. 81, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Paliepė nusiginkluoti.
Sovietų valdžia Ukrainos gy
ventojams paliepusi nusigin

kluoti.

BOSTON, gruodžio 30. — 
Federalinio apskrities prokuro
rų, padėjėjas, Lewis Goldberg, 
šiandie Čia pareiškė, kadKąeka- 
moji '‘sovietų arka” šią šalį ap
teikianti turbūt sausio pėnkio- 
Ijktą dienų.

Sako tarp deportuojamųjų 
bus nemaža ir tų asmenų, kp- 
rie tuo tarpu yra paliuosuoti 
po kaucija ir tų, kur laikomi 
New Yorko bei Bostono 
plaukose.
New Yorko darbininkai 

testuoja.
NEW YORK, gruodžio

Sekamą nedėldienį Madison 
Sųirare Garden’e rengiama di
delis protesto susirinkimas. 
Tai dėl valstybės depttrtamento 
nutarimo deportuoti sovietų 
valdžios atstovų Liudvikų Mar- 
tensų.

prie-

pro

30.—

gruo
Hel-

Naujų Metų Dieną 
Subatoj, Sausio 1 d., 
Naujienos neišeis ir 
Naujienų ofisas kartu 
su Pinigų Siuntinio Sky
rium bus visą dieną už
darytas.

Nedėlioj, Sausio 2 d., 
Naujienų ofisas bus 
atdaras nuo 10 vai. ryto 
iki 2 vai. po piet.

------------- --------- J

KONSTANTINOPOLIS, 
džio 30. — Gautomis iš 
singforso žiniomis, sovietų val
džia išleidusi patvarkymą, ku
riuos visiems Ukrainos gyven
tojams įsakoma nusiginkluoti.

Nesenai gauta žinių, kad vi
soje Ukrainoje rengiama dide
lių pogromų.

Nutarė priimti valdžios 
pasiūlymą.

MONCTON, New Brunswick, 
gruodžio 29. — Geležinkelie
čiai, dirbantys . ant Canadian 
National Railway linijos suti
ko priimti valdžios pasiūlymą 
— dirbti po keturiasdešimta 
valandų savaitei vietoj, to, kadv eilei 1111oc.lYCllll i V lt LUJf IVj svilll > Į/ci I oca iv< l i 1 Veli

tūli jų butų visai atstatyti iš kslą” patyrusi,

Sako, bandę sukelti revoliucijų.
KOPENHAGEN, gruodžio 30 

— Vietos laikraštis » Politiken 
gavo iš Norvegijos sostinės 
Kristianijos žinių, kad ten val
džia susekusi7 “milžiniškų su
tuoksiu”. Tas “sumoksiąs” 
esąs toks: Norvegijos 
Partija buvus nutarusi 
toj šaly revoliuciją. Ir 
butų pravedus, jeigu... 
pai sakant, valdžia šitą

, ir revoliucija

TOURS, gruodžio 30. — 
Francijos socialistų partija 
skįlo. Po to, kai “kairiojo 
sparno” socialistai pervarė sa

vo pasiūlymą besąlyginiai pri
sidėti prie “trečiojo” Internaci
onalo, “dešiniojo sparno” so- 
cialistai-delegatai atsistojo ir 
pareiškę, kad socialistų parti
jos suvažiavimo-kongreso po
sėdis įvyks miesto rotuž^ 
kaip dešimtą valandą ryto *■* 
apleido svetainę. i,

Kaip pasielgs centrinirikai, 
dar nežinia. Kol kas jie dar 
pasiliko su “kairiasparniais” 
Spėjama tečiaus, kad ir jie 
turės arba pasitraukti iŠ kon
greso ir įsteigti nepriklįuąomą 
partiją arba skilti pu^ų 7— 
viena dalis pasiliks prie “kai
riasparnių, o kita “dešiniųjų”. J

Neliko jokios vilties, kad 
Francijos socialistų partijos 
čielybė bus išlaikyta.. “Kairieji” 
nenori jokių misi leidi mi^nda ry
ti. Jų nusistatymas yra tbks: 
arba prie trečiojo Internaciona
lo arba — skaldyti partiją. 
“Dešinieji” gi pareiškė, kad 
tokiame atsitikme Francijos 
socialistų partija skaitosi jie, 
o ne “kairiasparniai.*^ Pasta
rieji delei to nedaug tepaisytų. 
Prisidėję prie, “trečiojo” Inter
nacionalo jie, šiaip ar aip so
cialistų vardo išsižadės. Visa 
bėda tik tame, kad dešįniųjlij” 
rankose pasilieka žymi /ddtl« 
partijos turto ir pats* cėjiCrftli- 
nis josios organas L’Hnmūnite. 
Partijos turtą mat iki šiol kon
troliavo “dešinieji”, o ^josios 
organas L’Humanite leidžia
mas parlamento nario Marcei 
Sembat’o vardu. Taigi atimta 
jį “kairiasparniai” negalėsi. 
Taipjau jie negalėsią pasiim-

ti partijos turtą, kurį kontro
liuoja “dešinieji”. •

Vis dėlto, ir “dešiniųjų” ir 
“kairiųjų” pasisekimas pri
klausys. nuo partijos centro. 
Kurion pusėn jisai pakryps, 
ten bus tikroji jėga. Jeigu jis 
nueis su “kairiasparniais” — 
toj pusėj bus partijos minios. 
Jeigu gi jis nueis prie “dešinių
jų”, “kairiasparnių” pozicijos 
bus netikros. Kongrese laimė
ję jie, vis dėlto, neturės tų 
įmonių, kurios reikalingos pa
laikymui savo pusėj minių — 
vyriausio partijos m^ano, jos 
turto ir gabių bei wiklių par
tijos narių, kurie priklauso 
partijos ceinrui.

NEWBERN, N. C., gruodžio 
30. — Kiek laiko atgal Nc\v- 
bem Iron Works and Supply 
kompanija prikalbino savo 
darbininkus pirk ties Šerų. Gir
di, jie tuomet busią kompani
jos turto savininkais ir galėsią 
dalinties su ja pelnais. Darbi
ninkai, vieni nenorėdami būti 
išmestais gatvėn, o kiti nesii
ma lydami kompanijos klastos, 
sutiko.

Bet koks buvo jų nusistebė
jimas, kuomet už praeitą savai
tę ją “pėdės” sumažėjo net 10 
nuoš. Tuoj pasiųsta pas dirb
tuves užveizdą delegacija at- 
klausti kame dalykas. Ten pa
aiškinta, kad darbininkai .da
bar yra dirbtuvės savininkai ir 
todėl turį būti tausųs. Tausu- 
mas reikš, girdi,# tai, kad gale 
metų jie gaus daugiau pelno.

Darbininkai tuomet suprato 
savo samdytojų klastą: jie turi 
tik po vieną ar du šėrų, o sam
dytojai jų, turi šimtais. Tatai 
tais pelnais dalinsis ne darbi
ninkai, bet patys samdytojai.

Gavę šitokį atsakymą darbi
ninkai, kaip vienas vyras, nuta
rė mesti darbą.i v

Pulhnano darbininkai 
protestuoja.

Kompanija skelbianti melagin
gas žinias.

30BALTIMORE, gruodžio
— Kone visų vietos kontrakto- 
rių darbininkai, priklausantys 
Airtalgameitų unijai, vakar me
tė darbą — paskelbė streiką. 
Unijos darbuotojai sako, kad 
stambiųjų vietos firmų savi
ninkai pagalba tų kontraktoriii 
ryžasi sumažinti darbininkams 
algas — nuo 20 iki 30 nuoš.

• Streiką veda pati Amalga- 
meitų unija.

True translation filed with the post- 
master of Chicago, III., Dec. 31, 1920 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Septyniolika biliony 
pramonei.

“Apsieiti be tų koncesijų nega
lime” — sako Leninas.

,» I

darbo. nepavykus.

SOCIALDEMOKRATAS.
Darbo 
sukelti 
tatai ji 
Trum

as trina-

Musų draugi? laikraštis iš 
Kauno. Kiekvienas darbininjkhs 
privalėtų jį perskaityti. Nųm. 
25, 26, 27, 28, 29 ir 30. 
Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise.

True translation filed with the post- 
master of Chicago, III., Dec. 31, 1920 
as required by the act of Oct. G, 1917

D’Annunzio vyksiąs 
pietų Amerikon.

Jo legionininkai nebusiu 
baudžiami.

LONDONAS, gruodžio 30.— 
Evenfng News korespondentas 
Romoje savo laikraščiui iš ten 
praneša, kad Gabrielius d‘An- 
nunzio galų gale -sutikęs pri
imti tas sąlygas, kurias pasiūlė 
reguliariuos Italų kariuomenes 
kom and notoj a s, generolas Ga- 
viglia. Tomis pačiomis žinio. 
mis, d‘Annunzio legioninin
kams bus suteikta amnestija.

Spėjama, kad pats d‘Annun- 
zio vyks pietų Amerikon.

CHICAGO. — Vakar 
laikraščiai didelėmis j 
paskelbė, kad Pulimano kom
panijos darbininkai, paprašę 
samdytojų numažinti jiems al
gas — net 20 nuoš. Taipjau 
paskelbta, kad kompanija kol 
kas dar nenutarusi kas daryti: 
išpildyti tą darbininkų “reika
lavimą” ar ne.

Išmintingi žmonės tiems skcl 
bimams, suprantama, nepati
kėjo. Ir jie turėjo pamato. 
Dabar pasirodo, kad ta žinia 
buvo melaginga. Tokio kvai
to reikalavimo darbininkai 
statė. Maža to, darbininkai 
kar pareiškė, kad toji žinia 
duota pačių samdytojų.

Vakar vakare Pulhnano kom 
panijos darbininkai buvo su
šaukę savo susirinkimą, kad 
pasitarus kas daryti, jeigu kom 
panija ištiesi? bandys sumažin
ti jiems algas.

■ vietos 
reide mis

ne- 
va- 
pa-

Atvykusi pakoliot “social- 
patriotus.”

Tours, gruodžio 30. — Užva
kar Franci j os socialistų kon
grese kažkokiu įbildu atvyko 
vokiečių komunistė Klara Cet
kin. Sako, valdžia tokio leidi
mo jai nesuteikusi. Tatai, ji 
turėjo atvykti slapta.

Kada Cetkin pasirodė svetai
nėje, Cachino sekėjai surengė 
jai didelių ovacijų. Cetkin kal
bėjo apie pusvalandį, ir visų 
savo kalbų pašventė tam, kad 
pri parodžius, jogei centrinin
kai ir*dešiniojo sparno nariai 
esą “buržuazijos tarnai,” ku
riuos reikia mesti iš partijos.

Pasakiusi kas reikia, Cetkin, 
lydima keliu josios sekėjų, ap
leido svetainę ii d migo.

Mokamoji propaganda.
[16 Federuotosios Presos]

PARYŽIUS, gruodžio 28. — 
Valdžia verčiama išmokėti dvi
dešimt septynios tūkstančius 
frankų tosios propagandos rei
kalams, kurių varo jaunas, bet 
gabus parlamento narys Vail- 
laint-Courtouricr. Parlamente 
jisai nesėdi. Dieną., iš dienos 
tik lankosi į 'darbininkų misi- 
rinkimus arlia rašo ugningus 
straipsnius, smerkiančius vald
žios politik ų ir šaukiančius 
liaudį kovon prieš naudotojus. 
Bet valdžia . priversta 
jam dvidešimt septynis
tančius frankų molines algos 
— kadi r labai nenorėdama. To
kia mat yra parlamento nario 
alga, ir kol Vaillaint-Courtour- 
rier yra parlamento narys, sa
vo algų jisai atsiima. Ir ačiū 
tam gali savąją .propagandą 
vešli plačios valtį ios n<•imu 
(lai.

MASKVA, gruodžio 3(f. — Il
goj, dvi valandi užėmusioj kal
boj, visos Rusijos sovietų, kon
grese šiandie N. Lęninas išaiš
kino savo programą kai dėl 
rekonstrukcijos darbo ir davė 
vertingų išparodymų pateisini
mui savo politikos — duodant 
koncesijų svetimųjų valstybių 
kapitalistams.

I^ninas pareiškė, jogei begiu 
sekamų dešimt metų Rusijai 
teks išleisti septyniolika bilio- 
nų dolerių frbojau tikslu, kad 
visoje šalyje ’ pravedus milži
nišką etektrikinės . jėgos siste
mą. i

Dabartinė visos Rusijos so
vietų kongreso sesija, kuri pra
sidėjo praeitą seredą, skaito
ma vienas svarbiausiųjų tos 
rūšies susirinkimų — nuo pat 
sovietines Valdžios susikūrimo. 
Tai netik dėlto, kad jame at
stovaujama visa Rusija, bet ir 
dėlto, kad Rusija nūdien nebe
kariauja.

Kongrese turi savo atstovy
bės Armėnijos ir Azerbaidaža- 
no respublikos.

Susirinkime dalyvauja vieni 
darbininkai, visi paprastai ap
sirengę. Delegatų esama du 
tūkstančiai ir keturi šimtai.

Pirmą prakalbą j>asakė Ar
mėnijos delegatas Terhabrie- 
llan.’ Buvusis Vengrijos dikta
torius Belą Kun, kuris dabar 
dirba Maskvos valdžiai, davė 
pranešimą.apie padėtį Kryme.

Liaudies komisarui, Leonui 
Trockini, surengta ovacijų, ku
rios tęsėsi per kelias minutes. 
Tokia jau- demonstracija pasi
kartojo ir tuomet, kai pasirodė 
Leninas.
- Leninas davė nemažą . pasiū
lymų šalies atsteigimo klausi
mu. Kalbėdamas dėl teikia
mų jų koncesijų jisai nurodė 
vicjtą ylin įdomų dalyką apie 
kaimiečius:

“Koncesijų teikimo klausi
mas kai kurių žiponių mintyse 
kurie yra pąUn&jf&itokį žings-

mokčli
tu'ks-

kitokį žings- 
pardavimą 

sukurS 
Kaimie- 

Jięnai, į Mank

TUuns, 
liros.

Rusijos ‘Svetimi 
tam tikros nuo 
čiai atvykusieji 
vų, sako, kad jK vely dar tris 
me tus vargšių hąi kad sutiksią 
matyti savo gimtųjĮ kraštų, Ru
siją, parduotu. Toks jausmas 
yra gera garantija, kad mes 
galime ir turėsim^ tinkamu bu 
du Kontroliuoti Šitos koncesi
jas. Bet apsieiti be tų koncesi- 
.'II m< . t< : ,::H
gaut' ii m- i ui
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Chicago.

Kviečia visus KOMITETAS.PUIKUS TEATRAS IR BALIUSKitur.

PUIKUS KONCERTAS IR ŠOKIAI
Tel. Randolph 2898

Rengia

GALUTINAS IŠPARDAVIMASPERSTATYMAS IR BALIUSPIRMAS METINIS PINIGU NĖRA

Kviečia KOMITETAS.

ų Metų

Pradžia lygiai 7 vai. vakare. 
Durys atsidarys 6 vai. vakare

Nedėlioj, Sausio-Jan. 9 d., 1921 
Meldažio svet, 2242 W. 23rd Place

Waukegano
Lietuviai—

bei pavienes ypatas, 
___ j r u penis, bei pa-

Siame koncerte dalyvauju visi geriausi Chicagos artistai, solis 
tai, dainininkai, Mariutė Rakauskaitė, p. Bručienė ii’ p. Stogis, smui

Amerikos Lietuviu Darbai Lie 
tuvos Gynimo Reikalu.

Victor Cigar Store 
Wholesaleriai ir Retaileriai 

1728 S. Halsted SU
Cigarų, tabako ir cigaretų. Un 

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

Po perstatymo — šokiai iki vėlumai 
įžanga 50c ypatai.
Muzika J. Lengvino.

Bus skrajojanti krasa ir trįs ge 
riausi išlaimėjimai. ■ - < '

Gerbiama Chicagos Publika:—
Kviečiame visus atsilankyti į šį balių. 

Programas didelis ir įvairus. Dainuos Chica
gos Lietuvių Vyrų Choras po vadovyste drg. 
Dilaus; dainuos Ateities Žiedo Vaikučių Cho
ras po vadovyste p-lės Bigeliutės; deklamuos 
garsioji Chicagos deklamatorka, V. Cheplin- 
skaitė. Bigelių Orkestrą. Kalbės geras kal
bėtojas. Kviečia KOMITETAS.

Sabonienė ir p. Ališauskiute. šokikės, mažytė ateities 
— Silvija Kiriutė ir S. Kazlauskiutė.

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
čiaus aptiek;:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, UI.

Komedija.
Rengia Suvienytoms Spėkoms

SIETYNO IR KANKLIŲ M. CHORAI
Nedėlioj, Sausio-Jan. 2 d., 1921 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 
2242 W. 23rd Place, Chicago.

atsidarys 6 v. v. Programas prasidės 7 v. v.

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIAT1ON BLDG.
19 So. La Šalie St.

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

Nedaliomis ofisas uždarytas.

rengia
i DAKTARO VINČO KUDIRKOS DR-JA
Nauju Meta vakare, Sausio-Jan. 1 d., 1921

M. Meldažio svetainėj, 2242-44 West 23rd PI
Durys atsidarys 6 vai. vakare. 

Programas prasidės lygiai 7-nios vai.

ST. CHARLES, ILL. — Did- 
žio Liet. Kun. Vytauto Draugi
ja lapkričio 27 d. laikytame 
susirinkime nutarė surengti 
prakalbus Lietuvos gynimo rei
kalu ir taipjau rinkti aukas 
tarp vietos lietuvių. Aukoms 
rinkti išrinkta dd. J. Petraus
kas ir J. šerną. Prakalbos bu-

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

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

VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE.

Egzaminuoju Abstraktus 
perkant

arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Itališkus 
Dokumeątus.* Suteikiu patarimus 
ir skolini pinigus ant Pirmų Mort- 
gtčių ant lengvų sąlygų.

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

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

Tel. Canal 2552.

rengia
LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS 

Naujų Metų vakare, Sausio-Jan. 1 d., 1921 
Mildos Svetainėje, 3142 So. Halsted St.

Pradžia 5 vai. vak.

rKENCH ClNT 
j - Compagnie General© M

H Transatlantiųue ■■
Tiesiai Hamburgan

Specialia išplaukimas
Dubeltavais šriubais laivo

NIAGARA
Seredoj, Sausio 5, 1921. 

Kabineto ir trečios klesos kainos 
.Abai prieinamos.

Atsišaukite prie arčiausio vietinio 
French Line agento.

Gerbiama Visuomenė:—
Nepantirškit atsilankyti į viršminėtą va

karą, kur galėsit linksmai praleisti liuosą lai
ką. Apie gerumą viršminėto veikalo nekal
bėsim, neiPChieagos visuomenė gerai žino, 
kad Dp Vinco Kudirkos Draugija visuomet 
stengiasi užganėdint atsilankiusius svečius. 
Drastiškas Ratelis sulos “UŽBURTI TUR
TAI”. Kviečiam visus atsilankyti/ Mes už- 
tikrinam, kad busit užganėdinti. Orchestra 
J. Phillips

i Kviečiame visus kliubus, draugijas ' 
iškalno rengtis, nes dovanos bus skiriamos ( 
vienems ypatoms.

'l./IIH;;:: T >C

Gerbiama Visuomenė:
Gadynės Žaizdos, tai yra vienas iš ge

riausiai pavykusių Br. Vargšo Dramų. Vei
kalas yra labai pamokinantis iš dabartinio 
žmonių gyvenimo ir yra naudinga kiekvie
nam jį pamatyti. . . ■

Taipgi reikia žinoti, kad T. K. Lietuva 
prje to jau seniai rengiasi, todėl, visi atsilan- 
kusieji bus užganėdinti.

Kviečia T. K. LIETUVA.

“GADYNES ŽAIZDOS”
Keturių veiksmų Dramų 

rengia
TEATRALIŠKAS KLIUBAS LIETUVA

Subatoj, Sausio-Jan. 1 d., 1921 m.
C. S. P. S. Svetainėj, 1126-30 West 18th St.

Nedėlioj, Sausio-Jan. 2 d., 1921 m.
C. S. P. S. School Hali Svet., 4758 Honore St

. J ' ' - Pradžia 7:30 vai. vak.

AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO muzikos kon

servatorijoje mokinama: Skam
bint i pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muzikos istoritia 
ir harmoniją. Baigusiems iš
duodami diplomai; įstoti galima 
visuomet.

Antanas S. Pocius, 
Vedėjas

.‘I2s6 So. Halsted Str.
Tel.: Boulevard 9244

vo surengtos gruodžio 19. 
Kviestas kalbėtojas K. (Ingis 
negalėjo atvykti, tai savo vie
toj atsiuntė <1. P. Dubicką. Sa
vų kalboj d. Dubickas stengėsi 
išhiškinti, kodėl Lietuva, kadai
se buvus labai galinga, puolė, 
ir kas jos didžiausias priešas 
buvo. Tai buvus kunigija, ir 
dėlto jis aštriai ją tarkavo. Su
sirinkusiems katalikams tas la
bai netiko ir daugumas išėjo 
pro duris. Kada pradėjo au
kas rinkti, žmonių nebedaug 
bebuvo ir todėl aukų tik $46.- 
75 tesurinkta. Aukojo: P. Va 
lentas $6; J. Dauginas $5; S. 
Kieta $2.25; P. Vilkas, J. Stan- 
sikas, P. šernas. A. Kvądcras 
po $2; D. Vcdcckis, J. Samuo
lis, M. Juškis, A. Montvilas, 
J. Petrauskas, J. I.au- 
danskas, A. Ivanauskas, K. Ar
lauskas, S. Siliunas, J. Misevi- 
ėia, J. TaniaJhmas, B. A įnoris 
M. Kriščius, K. Gedvilu* M. 
Šoblickas, F. Siliunas, V. Gab
rėnas po $1; smulkesnėmis au
komis $5.50. Pinigai pasiųsta 
Lietuvos Misijai.

* ' *»’** • X -f—

—K. Tamašiunas.

BRIGHTON PK.—Pas Fran
kų Micklinų, 2820 W. 40-th 
gvė, Kalėdų pietuose draugai 
sudėjo Lietuvos gynimo rei
kalui: J. Girskis $5; F J Mick- 
lin, V^Micklin, Z. Leikauskas, 
M. Leikauskas, A. Deveikis, V. 
Sruogis, J. Monstvidas po $1; 
viso $12.00. Pinigai nutarta 
siųsti per Lietuvos Misijų. —

■ limOMElIlIBIIII
Tel. Cicero 5963 e

DR. A. P. GURSKIS S 
Lietuvis Dantistas

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

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

kiekvieno siuto ir overkoto. YPA
TINGAI $20 overkotų vidutinio tam
sumo pilki, su diržais, dabar tiktai 
$12.59.

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

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

ir augščiau
Taipgi mes turime daugybę mažai 

dėvėtų siutų ir overkotų $10.00 ir 
AugŠčiau

Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. 
vakare. Su batonais iki 10 vai. vak., 
Nedaliomis iki 6 vai. vak.

S. GORDON,
UIS 8. Halsted St

Aprėdą 
žiedų ir auk 
rekordų viso 
kitokiu muzi 
peilių ir kitokių naudingų daiktų 

čia sutaiso; 
liai inidrunvc

_____T. Pullman 5482

AKUSERKA 
FM A. SHUSHO

Turiu patyrimą
W ^otai-ą ligose; ru- 

pestingai priftu- 
r > .*0 rtu lifconę ir kudl- 

' M laike ligos.
d 10929 S. State 8tr.

—fe Chicago, UI.
VHdMKttMHieBaiBHMII *!■■■■

'x įvyks1 .■ ■' ''
Pėtnyčioj, Gruodžio 31 d„ 1920 m.

!;i.i/,i()joj Coliscm i ''fili;-'.. ■
Prie Wabash ir 15 gat.

ta viskas, kas reikia, o ypač muzika- > 
tai. į

K. PIKELIS
1907 So. Halsted St., Chicago, III. g

Durys
Gerbiamieji

Kviečiame visus i šį parengimą, kur jame pamatysite, kart) blo
ga yra, kuris neteko pinigų. 1 > ■. ' * '

Sietyno choristai deda visas spėkas,! kad padarius šj vakarą 
įžymjausiu. .Chorai dainuos po vadovystę Kvedero.

akties.

NI JUDA
31 tO South Halsted Street, 

Chicago, III.

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenon Statomi Puikus

VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI
Aktai mainomi 4 sykius j savaitę:

Panedūliais, Seredoms, Ketvergais ir Subatoms
Nauji Paveikslai Kas Vakaras.

Įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai'

LIETUVOS NAŠLAIČIŲ NAUDAI
I 

=~ kininkė p. 
I^rp ą * žvaigždutė

Pianistai: A. Ališauskas ir M. Juozavitas.
Gerbiamieji:—

Visi ant šio koncerto! Nevien kad praleisite linksmai laiką, bet 
išgirsite puikų koncertą ir tuom patim sušelpsite badaujančius Lie
tuvos našlaičius — nušluostysit jų ašaras.

J L

Gerbiamieji! Jus žinote, kad musų brangi TėtynS' Lietuva, mu
sų gimtine šalis, daug ko tikisi iš savo jaunosios kurtos, todėl dabar 
yra laikas rūpintis jų likimu. Stengkimes pagelbėt jiems, kad neiš
mirtų badu musų ateities galiūnai. Dabar yra laikas parodyt geras 
širdis! Kas tik gyvas, visi ant šio koncerto!

Kviečia rengimo KOMITETAS.

rova Įvairumų
Į, laikrodžių-laikrodėlių, 
inių daiktų; gramofonų, /7d> \
e kalbose; armonikų ir FgJ 
alių instrumentu; britvų, ęov

Metinis Teatras ir‘UŽBURTI TURTAI’
• trijy veiksmu Melodrama,

J



Pėtnyčia, Gruodžio 31, 1920 . NAUJIENOS, Chicagfr, III.

Kapitalas ir

$225,000.00 ’

Lietuviai Amerikiečiai
Jei norite rasti saugumą sunkiai uždirbtiems dole-

riams.
siųsti pinigus j Lietuvę?
investuoti pinigus, kad jie uždirbtų di-

>♦

dėsni nuošimtį
— ATEIKITE VISI ČIA—

Saugumą ir Užtikrinimą rasite šiame Banke
UNIVERSAL STATE BANK’O

Turtas virš

$2,825,000.00
DABAR YRA LAIKAS NESUGADINUS NUOŠIMČIO PERKEL

TI SAVO PINIGUS I ŠIĄ DIDŽIAUSIA IR TVIRČIAUSIA LIETU
VIŲ VAT.STIJ1NŲ BANKĄ.

Priduokitc savo Bankine knygutę bile kurios CHICAGOS arba 
kito miesto BANKOS, KURI JUS NEUŽGANĖDINA ARBA NĖRA 
PARANKI — Mes sukolektuosime ir perkelsime VISUS PINIGUS SU 
NUOŠIMČIU l ŠIĄ

' tJNIVERSAL STATE BANK *
čia Jūsų pinigni bus saugioje vietoje, nes tą saugumą užtikri

na Suv. Vai. Valdžia, kuri irgi dalį savo pinigų laiko šilime Banke 
su tukstahuitiis Chicagos ir kitų miešti) lietuviais.

“VISI LIETUVIAI J LIETUVIŲ VALST1JINJ BANKĄ” — lai 
būna musų obalciu. . ' v .

Remkile patys save, o ne svetimtaučius.
čia padėtus pinigus galima atsiimti ant kiekvieno ^reikalavimo 

su 3-čiu nuošimčiu. ;
Musu Bankas- yra atdaras VISA DIENA UtArNINKAIS IR 

SUKATOMIS IKI 8:30 vai. VAKARE, o kitomis dienomis iki 5*vai.

, i?abar siunčiami pinigai x
Per mūšy Banką

pristatomi Lietuvon į 25 DIENAS — 
pristatymą gvarantuojaine.

PARDUODAME LAIVAKORTES, DRAFTUS, ir “CASH” MAR
KES/pagal DIENOS KURSĄ

15 kitų miestų prisiųstus dolerius pilsiančiame Lietuvon auksinais.
įį.j.. ----- ;—>—. „Trj..3ankas Valdyba: ■- — -  — -.v

J. J. Krąso>Vski, Vice-Pres.,
S. V. Valanchauskas, Ass’t. / 

Cashier.

Jąbcph J. KMas, Presų
Wm. M. Antoni.^en, Vicc-Pres.

& Cashier,

UNIVERSAL STATE JANK
3252 South Halsted t^reot, Chieago, Illinois.go, Illinois. įj

'!■»

KORESPONDENCIJOS
youngstovvn, omo.

Naujienose ir kituose musų 
ji J Paščiuose labai retai teuž

tinki kokia žinutę iš šios kolo
nijos nors pranešti visados bu
tų ko. Youngstovvnicčiai juk 
ir nesnaudžia, bet darbuojas 
visuomenės dirvoj nemažiau už 
kitas musų kolonijas, nors čia, 
palyginus, ir nedidelis skaičius 
lietuvių gyvena. Jie rengia į- 
varius vakarus, masinius susi
rinkimus, prakalbas etc., nors 
dažnai tą darbą trukdd vietos 
klebonas Alinj»kas, ypač darbą 
rinkimo aukų Lietuvos gynimui 
nuo užpuolikų lenkų.

štai praeitą vasarą SLA. 157 
kuopa sumanė įsitaisyti Lietu- 
\os tautinę vėliavą. Kada vėlia
va buvo paruošta, bendras lie
tuvių komitetas, kuri vietos 
draugijos turi išrinkusios, nu.

27. o ant 
teatrą ir 
vėliavos;

prakalbas priėmimui 
kalbėt buvo pakvies-

redaktorius. Be to,Tėvynės
komitetas nuskyrė dvi moteris 
pereiti po lietuvių namus rink
li aukų Lietuvos šauliams. Iš
girdęs- tatai kh hunas tas

> i

LIKTA STORAGE’Y
Mes turi 

dos palaikym 
1ų (kalbamųjų mašinų) už kurią reikėti) mokėti 
net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui 

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

WESTĘRN FURMTURE STORAGE, 
2810 W. Harrison St, Chicago, III.

ie parduoti už neužmokejimą ren-

i dvidešimts augštos rųšies Victro-
Serganti £mo— 

nr*s turi jęauti 
geriausią pa
tarimą. Kada 
kreipiesi prie 
daktaro, atiduo 
di į jo rankas 
savo sveikatą 
ir ateities liki
mą, tad turi 
eiti pas tokį, 
kuris turi ilgą 
patyrimą ir at
sargų gydymų, 
nes tik tokia
gali suteikti tą, 

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

Mano ofise aplaikysi naudingą X-Ray 
bakteriologišką ir ąnalytikai i^ką -ek- 
zaminavimą ir, jei aŠ apsiimsiu patai
syt tavo sveikatą ir tvirtumą, tad su- 
grjžš tau, kaip busiu pasakys.

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

12 flioras, ruimas 122, 
Chicago, III.

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

mote-
gtau-

• v .is na-
neiti

i pro-

Pinigai iš

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS

' t 4,' . , ■ I į ,, i ,p i
Padaro visokios rųšies pavęikrlUB, su- 

’yg kiekvieno' pareikalavimo. Turiu ge
ra. ilgi} metu patyrimą kirtime fotogra
fijų įvairiose pozose KBb nori turėti 
avo paveikslus gvaž;ai padarytus tegul 

kreipiasi i mane. 'Gaus perą pr.tunavj- 
mą |s grasų da.bą.

3130 SO. HALSTED STREET
Drover 6369.

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

ciali* gydymo badas iSgydė jau daun 
žmonių nuo kJųpihinžs kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti

Tūkstančiai . žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; dęltogi ir oeišsi- 
gydo.

Dvasia

noro

Kirmėlės ženklai
žmonės serganti taja biauria liga 

prastai skundžiasi dideliu pilvo 
Jimii; jiems* rodos, tartum ką.« j go 

kįla. vemt verčiu, valgyt neturi
galva skauda, vidurini sukietėję. hgs»v 
se ūžia. hUmuOii po ki utine.

Kas- tokių ^iinpto’nų turi, tegul atei
na i-av n-aae. išgydysiu visai trumpu 
laiku

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

DR. DIO

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Cfi.-o ' 
NedėlimnU nuo H»

t h Street 
alandos nuo 
iki 12 dien:

nuo 10 ryto iki 8 vai. vnk 
diena

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS 

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo utnuodijfrnu, inkstų, 
pūslės Šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

85 So. Dearborn St., kampa* Monroe St. 
Crilly Uuilding—ruimas 506. Imkite elevatorių 

iki 5-tų lubų., Chicago, Iii.
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI 

PRAKTIŠKO PATYRIMO.
VaJnn<!o« kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NedoliomlF nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
nink ai ir Ketvergals nuo 10 ryto iki 4 vaan- 
dai po piet.

r<) parapijoms vyt jas i 
mų, kur titsilaD'kvs, ir 
nei j rengijųną’’ balių nei j 
kalbas, nes kas risiąs/ tas 
sias šiaudinis katalikas.

' t, Į \

eiai.s klebono grtiudenimų 
žtti kits tepaklausė' ir jupr 

•’nas prisisuko žmonių pilna 
sale, riet suolu neužteko. V. K 
Račkauskas pasakė gražia kal
bą. nieko ncužgairdAnics ir ra- 
t,!n(‘amas žmones padėti Lie
tuvai kovoti su užpuolikais 
lenkais. Tautinu vė’.iasa buvo 
iški ąiingai priimta su giedoji
mu

Te- 
ma-

himno. Po pyu- 
Va teku n ui reži

suojant, buvo sdvaidinta kome
dija “Žilė galvon, vr■L' 
dej’cn”. Vaidinimas

. B.

pavyko
;;erai.

Prakalbose^ taikų surinkta 
$111.71; bonų parduota už 
$-100.00; Emilija PoViloniene ir 
Jj Sabaliauskiene vaikščiočiau 
mos iš namų j namus surinko

Anlanųii, iš Ypungstown pa
siųs*:! Lietuvos Mesijai kun. Jo
no Žilialis Yapdtt tokia suma: 
Sęti’ių 5 d. pasiųsta .. $112.00 
Nuo baliaus Inpkr. 23 51.30
Nuo teatro lapkr. 24 .. 114.61 
Per J. Sabaliauską lapkr.

24 dieną ................... 50.00
Nuo baliaus lapkr. 27 58.09
Aukų prakalbose i................... .. 111.71
Bonų pttnluota ...... 400.00 
Ko ekta po namus 
L. Prog. Kl. bonų 500.00

Viso kartu $1563.13 
Jouzas Lekavičių.

s-kclbti
Rėd.l

Aukotojui vardai bus pa
kito] vietoj. —- N-nu

1

KRCPAI.
Užpuolus kaupams, nereikia leisti 

triko veltui. ’ Jis užeina vidurnaktyj, 
kuomet sunku gydytoją prisišaukti. 
Garak gydantis, negali laukti gerų 
pasekmių — negali sulaikyti skrep
lių su garu. Glossco yra krupo gy
duolė, kuri stovi išmėginta jau ilgus 
laikus. Per keturiasdešimta motų 
pertikrino savo pasekmėmis milionus 
Amerikos namų. Jist saugus, užtik- 
i irtas ir greit veikiąs.

Glessco paliuosus nuo užpuolimo 
krupo į penkiolika minutų be vėmi
mo. Jis prašalins kenkiančias substan
cijas iš systemos nesugadindamas vi
durių.

Jūsų vaistininkas, pasakys, Jd^k ta- 
riistos kaimynų pasitiki Glessco, kai
po pasitikimos nuo krupo gyduolės .

Parsiduoda visose vaistinėse po 50c 
butelis Jis vertas dešimties syk 

daugiau reikalingaipe laike.

^.Dr. Drake’s GLESSCO

ELEKTRIŠKŲ DARBŲ
KONTRAKTORIUS

Įvedu elektros šviesų į naujus ir se
nus namus. Įstatau motorus ir par
duodu fixtures.

P. K. MALELO,
3336 So. Halsted St., 
Tel. Bouleyard 1969.

f Dabar po Kalėdų, tu- r
rime daugybę gramafo-

f

nų, laikrodėlių, žiedų, 
visokių papuošalų, kat
ruos parduosime už la- 
bai numažintą kainą, 
pradedant Gruod.-Dec. 
29. Kiekvienam bus pro
ga nusipirkti tinkamą 
daiktą, už labai numa- 

l
žintą kainą.

Linkėdamas visiems 
savo kostumeriams 

9 linksmų Naujų Metų.
JUOZAS F. BUDRIK,

.3343 So. Kaistoj St., Chicago, III.

VARGINGAS KASULYS
Kimumas, gerklės kutenimas ir daug yvairiu ligų paeinančiu 
nuo šalčio ir erzinimas gerkliniu issisakojimu, turi būti 
sustabdyti urnai, kad prašalinti svarbus susikrovimus ligų.

Severo Kosulio Balzamas
(pirmiau Severo Balsamas nuo Plaučiu) z

C0NUI18II fLUIO CWtC[3 r

Balsam
mcohol • i'tn ctir

PHlUM «M «DtUM hr Iht 
V<4l’niM of 

Couth. vkM»td bv J/rtte- 
tlon f>1 ih* Yh.oM »oA 

Bronchui 7ub»>, 6p»a- 
modlo Crouy a r. 4

PRICE 2BCT8.

W. F.MVEHA CO.
CW4» Ii

Roclcfordo
Lietuvon

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

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

. Rockford, III.

............................... .............
Dirbėjas ir Importuotojas ge

riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų.-Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams. 
Rašyki angliškai dėl informacijų.

Kaip Jūsų Akį® 
i Ar esi nėrvuotu,* kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akjs aša
roja, raidės susibėga kuomet skai
tai, pailsta akjs besiuvant, jei tąjp, 
tuojaus turi pirmiausia pasiteirab- 

-.ti mano 15 metų patyrimo, kuris 
nuteiks tamistai geriausią patar-
n avimą.

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specialisto 
W. F. MONCRUFF, M. D. 

John j. smetana 
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So Ashland Avė., Chicago, 
kerte 18-tos gatvės; 3-čios luhAi^ 

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLĄTT’S Aptiekus 

TCmyfcite mano paradą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewicz

jeigu imtas beatidėliojimo, prašalis ne
dorus pasekmes šalčio, palingvins kosulę, 
nustabdys erzinimo ir prašalins daug 
kentėjimu.
Priimnas dėl vartojimo vaikams ir auk- 
guse’ms. Užlaikykite sava komodoj po 
ranką laikic ateinančiu žimos. mėnesiu. 
Pardavinėtas aptickose visur.

Dvi mieras: 25 ir 50 centu. /

Severo naujas KALENDORIUS 1921 metu 
yra išliaistas.

Gaug vieną musu naujų Kalendorių nuo sava 
apttekoriaus. Yra duodamas dykai tiems, 
kurie paklaus. .Jeigu negaletumite gauti sava 
vietoi, rašykite pas mus ir įdekite 2 c. pastos 
ženklą. , ________

CEDAR RAPIDS BOWA

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.0#

ROSELAND STATE SAVINGS BANK 
114-th Place ir Micliigan Avė.

VIRŠININKAI:
.VYALTER E. SCHMIDT, Presidont 

DAVID j. HARRIS, Vice-President and Cashier 
PAUL C. GLASHAGEN, Assistant Cashier

DIREKTORIAI:
Fred M. Carter
David J. Harris
James H. Gately
Fred Farr
Joseph T. Spiker

Atidarą Seredos Vakarais

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins aktų įtempimą, kuris

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

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. No- 
deldiaaiais nuo 10 ryto iki 1 po piet.

Ofisam 1553 W. 47th St., kampas 
Ashland Avė. Tcl. Drover 9660

DR R. IV AG NĖR
Mano specialis gydymas yra chroniš

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

1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Ava.

Phone Drover 9G60

Ruatta & Serenelli
817 Blue Island Avė.

AKUSERKA
Baigusi Aku- 
Seiijos kolegi
ją; .ilgąj nrak- 
tik avus: 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.

CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Av®4 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas Drevei 2880

G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai

Ofisas:
3149 S. Mąrgan St., kerte 32 St į 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:

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

po piet.
Telephone Yards 687

IK 0 0 ■ ■ B K Ifi < «l C « a B M « Ui IT 
" Telephone Yards 1532 ' 

! DR. J KULIS ■ 
LIETUVIS B

į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS « 
1 Gydo visokias ligas moterų, vai- ® 
S kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- * 

■ pančias, senas ir paslaptin- 
A gas vyrų ligas.

3259 So. Hahtcd SU Chicago. t? 
/fllaž fl H ey H O B H H M « U K.M ii BU

Marcus A. Aurelius 
Emil G. Seip 
W ai te r E. Schmidt 
Herman Tenin,era 
Domėn iro Dasso 
VVilliam II. w<'bor

Skausmus ir gčlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
Vaizbaženkllū užreg. B. V. Pat. Ofise.

----------——-        'I '    ■—— - ------- --------------!      ——

N ’J'.liE.NOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI DRAUGAS REIKALE

Tel. C»n-I C?22 <
D*. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavltt SU 

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare
.... < ■ * . . . . .

’ DK. JGUN N. Vif Į
Gydytojas ir Clvci ’;-uh

1637 W. 51 at. Uamp. Mar*hfield av ’.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki !

4 ir nuo 7 iki 9 vok • e. , 
Tel. Prospect 1157



.naujienos
Vublishad Daily axc«pt Sunday by 
cha Lithuaaiaii Fu b. Co., lac. |

Cciitor P Grigaiti!173& SO. HALSTED STCHICAGO, ILLINOIS,
Talvphona Cpna) 1606 

C«nai 676 ♦

Pavojus mazom- 
sioms tautoms.

PStnyČia, Gružlio 51,1920NAUJIENOS, Chicago, UI,.................. _.... • j .

i y Visiems savo Draugams Ben- §

Prašepanas Kalvarijos 
derybose.

Preč su derybomis! Ei, 
legimN, mano dvaro gelbėt!

Itfis tau hrangesn s: dva
ras aZlegionų galvos?

— Cblopų galvų "kiek nori, 
o mano dvaras tik vienas.

--- O kai cblopai savo galvų 
neteks?

' Kai bus dvaras, bus ii 
chlopų nutrynė d< Inus P ’-- 
šepanas.

klausimu prisieina išlaikyti 
griežčiuusius antpuolius su
siblokavusiųjų buržuaziniai | 
tautinių frakcijų. Nežiūrint | 
sudaryto buožių bloko, ‘Dar
bininkų frakcija’ miesto Tay 
ryboje yra rimta jėga, su 
kuria norais nenorais prisi
eina labai skaitytis buržua
zijos atstovams. Paimkime 
kad ir Smidto apkrovimą 
960*000 auksinų rekvizicijos 
apmokėjimui paliuosuotiems 
darbininkams. Ačiū tvir
tam ‘darbininkų frakcijos’ 
nusistatymui buržuazinės 
grupes nerado^ jėgų atmesti 
šį reikalavimą... Pora mė
nesiu pirm buvo areštuoti 
keli darbininkai, o jų tarpe 
ri ‘Darbininkų frakcijos’ na
rys K. Miesto Tarybos po
sėdy ‘darbininkų frakcija* tą | 

nepaprastų 
ir pasiūlo 

atatinkamą

L. S. S. VIII Rajono valdybos 
susirinkimas.

- «
L ,kime laimingu Naujų Metų.

— Naujienos
! j

Pancdčlyj, gruodžio 27 d„ 
Naujienų name įvyko Lietuvių 
Socialistų Sąjungos VIII Ra- 

ijon? *1’aujfti1 iSri.^t0 1021 
,______________ centrai no komiteto susirinkt.

Palei Gruzijos sieną bol
ševikai sukoncentravo didelę 
armiją, kuri grasina įsiverž
ti j Gruzijos teritoriją. Gru
zija iš savo pusės mobilizuo
ja savo kariuomenę ir ren
giasi gintis. Santykiai tarp

I I 
kad Gruzija jau išvarė bol
ševikų atstovą iš savo teri
torijos.

Tuo-£i tarpu rusams nėra 
jokio pamato pulti tą mažą 
Kaukazo gyventojų respub
liką. Ji yra padarius taiką 
su Rusija; tą taiką valdžios 
yra senai ratifikavusios.

Bet, deja, bolševikai daž
nai nepaiso teisingumo san
tykiuose su silpnesnėmis 
tautomis. Su Armėnija juk 
jie taip pat buvo padarę tai
ką, o betgi paskui jie gink
luota jiega užėmė ją, kad 
turėjus galimybės lengviau^ 
susisiekti su turkų nacipna-Į 
listais ir kovot prieš Angli
ją. Tikslas jiems išteisina 
priemonę.

Tai nėra darbininkiška po
litika. Darbininkai privalo 
savo politikoje laikytis tam 
tikrų principų. Vienas tų 
principų yra teisė kiekvie
nai tautai spręstu savo liki
mą. Armėnams ir gruzi
nams ta teisė priklauso ne 
mažiaus, kaip ir rusams.

Jeigu rusai grūmoja gin
klu Gruzijai, tai kaipgi turi 
jaustis kitos tokios pat ma
žos tautos — Lietuva, Latvi
ja arba Estonija? Jas ima 
baimė, kad bolševikų ginklas 
gali būt atkreiptas ir prieš 
jas. O šita baimė stumia jas 
į glėbį galingųjų kapitalisti
nių valstybių, kas veda prie 
sustiprinimo imperializmo.

Subscription Hateei
‘ $8.00 per y«ar ų> Cauada.

fV.OO per year outside of Chica<o
tti.00 per year iu Chicago.

Be per copy.
Eotered as Second MatterJOS ir Rusijos taip ištempti, 

March 17th, 1914, at the Fost Office - -• - - - ’ ’
ui Clūvago, UI. uoder act ot 
March £od, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
oedelditiuaia. l^eidtia Naujieną Ben
drove. 1731) »'O. ilalsted St., Chicayo, 
1H, — L»u Taisonai: Caual 1606 ir 
C Anai 676.

Uisitakoniuji Kaina:
Chicago je — paMui

Metams.......... .. ......-———•
Pusei metų -------——
Trim^ minusiam* .........——
Dviem minėki ame .........  ■ -
Vienam mėnesiui------------

Chicago j e — per nei i o to jusi 
Viena kopija ----- ---------

, Savaitei...............................—
Minėsiu! ... ..........——

Z

Suvienytose Valstijose ne Chicago j, 
paktu:

Metams-------------------------------$7.00
Pusei metų ...i --------------4.00
Trimk mėnesiams--------------- — 2.00
Dviem mėnesiams -.... ........ — 1.60
Vienam mėnesiui----------- -------- *75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams------------- -------- --- —- $8.00
Pusei metų ----- .... ...... —- 4.50
Trims mėnesiams ——2.25

Pinigus reikia siųst pakto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu. 4

18.00
4.50
2.25
1.75

. 1.00

03
18

_ 75

Algų kapojimas.
Kone kasdien laikraščiai 

praneša, kad vienos arba ki
tos dirbtuvės darbininkai 
sutiko arba net patys pasiū
lė kapitalistams, kad jų al
gos butų numažintos. Ka
pitalistai, tų pasiūlymų, ži
noma neatmeta. Bet jie la
bai griežtai priešinasi tokiai 
idėjai, kad darbininkų algos 
paliktų tokios pat, nežiūrint 
sumažėjimo biznio.

O tuo tarpu šita idėja yra 
daug teisingesnė, negu dar
bininkų algų kapojimas. 
Praėjusiais dvejais - trejais 
metais biznis ėjo labai gerai, 
kapitalistai padarė milžiniš
kų pelnų, darbininkams-gi iš 
to teko tiktai menka dalelė. 
Todėl dabar yra kapitalistų 
pareiga pakelti biznio suma
žėjimo nepatogumus. Ažuot 
kapojus algas, reikėtų kapot

nuotikį iškėlė 
klausimų eilėj e 
miesto Tarybai * 
budą reagavimo į miesto Ta-1 
rybos narių areštus. Nors 
ilgai spyj’čsi tauliniai4mrz.ua 
žinių grupių atstovai, bet vis
gi galų gale sudarė specia- 
lę komisja paliuosavimui 
areštuotų. Areštuotieji drau
gai buyo antrytojaiis paliuų- 
suoti ir sugrįžo į savo d ratu 
gų darbininkų tarpą.”"
“Darbininkų Žodis” pagalios 

nurodo dar vieną naudą iš to, 
kad darbininkų atstovai daly«j 
vauja miesto Taryboje:

“Apart to proletariato at
stovai dalyvaudami Kauno 
miesto reikalų tvarkyme tu
ri galimybės arčiau susipa
žinti su tuo darbu, kad pa
ėmus ūkio tvarkymą savo 
rankosna turėtų ganėtinai

Iš to išeina, kad “Naujienos” 
redaguoja!

Kitoje vi toje savo “laiško” 
kun. Slavynas rašo:

“ ‘Naujienų’ redaktoriui 
‘kiuiigicbn* skani... Kimi-1 
giena pigi..! bi't kaip ji gar
di. (r vėl bravo!”

v , 
i supranta te, ką tas 
nori pasakyti? Jisai 

“kunigieną” (kuni- 
giria jos skanumą • 
ir pats sau šaukia1 
Išrodo, lyg ncsv<4- 

Kas iš-

Lietuvos Atstovybė Ameri
koje gruodžio 21 dieną įteikė 
valstybes sekr< toriui platesnį 
raštą dėl šio plebiscito, kuria
me nurodoma, kaip to phb.s- 
cito idėja susirado, kokiomis 
sąlygomis jis lenkų norima 
pravesti dėl ko jis Liduvos 
valdžiai *nėra priimtinas bent 
toj formoj ir tose ribose, kaip 
jis norima tautos sąjungos nu
statyti.

Tą komitetą išrinko ra

Prošepanas kcmanTuoja.
Hoj, legiony, do bilTCy,

Francijos socia
listai skilo.

Iš Francijos atėjo žinia, 
kad tos šalies socialistų par
tija suskilo į dvi ar net į tris 
dalis. Suskilo po to, kai dL 
džiuma delegatų partijos su
važiavime nubalsavo dėtis 
prie Maskvos Internaciona
lo ir priimti jo sąlygas, rei
kalaujančias prašalinimo iš 
partijos Longuet’o ir kitų 
“dešiniųjų** ir “centristų** 
vadų.

< į ;'

Nėra abejonės, kad tas 
skilimas baisiai susilpnins 
Francijos socialistinį judėji
mą. Kad kokios, panašus 
skilimas gali įvykti ir darbi
ninkų unijų Konfederacijo
je, kuomet socialistų frakci
jos ims kovoti tarp savęs.

Įdomu tečiaus, kad labiau
sia neapkenčiamas “kairias- 
parniams” žmogus Francijo- 
je yra Jean Longuet, kuris 
per visą karės laiką kiek ga
lėdamas kovojo prieš “soci- 
al-patriotus”. O dešiniausias 

visų “social-patriotų”, 
Marcei Cachin, yra šiandie

Apžvalga
DARBININKŲ FRAKCIJA 
’ KAUNO TARYBOJE.

Kauno miesto savivaldybėje 
dalyvauja 13’ atstovų nuo pro
fesinių darbininkų sąjungų. Jie 
buvo išrinkti keletas mėnesių 
atgal.

Profesinės sąjungos Kaune, 
lygiai kaip ir Centrąlinis Biu-

nių” pusę, vienok savivaldybės 
rinkimuose jos dalyvavo. “Dar
bininkų žodis“ delei to rašo:

“Kauno proletariato . nusi
statymas dalyvauti Kauno 
miesto savivaldybės rinki
muose nebuvo tikslu paimti 
miesto ūkio* tvarkymą savo 
rankosna ir neks nedėjo bent 
kokios vilties, kad prie da
bartinių politinių sąlygų iš
rinktieji darbininkų atstovai 
turėtų galimybės tvarkyti 
miesto ūkį taip, kaip to rei
kalauja darbininkų siekimai. 
Pasiryžimas dalyvauti rinki
muose buvo vien tikslu iš
bandyti savo jiegas, tai vie
na, o antra arčiau supa
žindinti plačias darbininkų 
minias su tuomi, neišlaikan
čiu jokios kritikos, buržua
zijos atstovų miesto ūkio ve
dimu. Šiuodu tikslu Kauno 
proletariatas pilnai atsiekė.*’
Iš tolimesnių to laikraščio 

išvadžiojimu tečiaus matyt, kad 
darbininkų atstovų dalyvavi
mas miesto savivaldybėje turi 
da ir daugiau tikslų. Jisai sa
ko:

“‘Dai bininkų frakcijai’ Ta 
i \ b( > posėdžiuose kiek vienu

žmogus 
šneka apie 
go mėsą), 
ir pigumą 
“bravo”!
ko proto kliedėjimas, 
tiesų su tuo klebonu pasidarė?

Nejaugi jam galvoj taip ne
gerai. kad ūsai įsivaizdino, jog 
kunigai yrd skerdžiami gyvu
liai, kurių mėsą žmonės perka

prityrimo.”
Taigi išviso yra parodyta ke

turi tikslai, dėl kurių darbinin
kams verta buvo siųsti savo at
stovus į tą miesto Tarybą: 
viena, kad išbandžius savo jie
gas; antra, kad galėjus pasek- 
mingiaus kritikuoti buržuazi
nių atstovų veikimą; trečia, 
kad apgynus darbninkų reika
lus; ketvirta, kad įgijus patyri
mo miesto valdyme. Del šitų 
tikslų darbininkų atstovams 
verta buvo eiti į miesto 'Dary
bą, nežiūrint to, kad paimt mie 
stb reikalų tvarkymą į savo

kuris

rankas prie dabartinių 
nebuvo vilties. *.

“Darbininkų Žodis’’, 
simpatizuoja, komunistams, gal
būt visai nesijaučia, kad šitais 
savo išvadžiojimais jisai sumu
ša įdulkes komunistų poziciją. 
Nes komunistai juk sako, kad 
dalyvaut kokiose nors įstai
gose kartu su buržuazijos at
stovais yra “proletariato išda
vimas”. Jie todėl atmeta vi
suotiną balsavimą ir parlamen-

Paskutiniais motais, beje, ko
munistų vadai cine mainyt sa
vo taktiką; Leninas paskelbė, 
kad geriau yra dalyvaut rin
kimuose ir parlamentuose, ne
gu boikatuot juos, kadangi da
lyvaujant yra lengviau parodyt, 
kad tos įstaigos “niekam neti
kusios”. “Darbininkų žodžio” 
išvadžiojimai tečiaus sumuša ir 
šitą poziciją, nes iš jų matyt, 
kad dalyvavimas visuotinu bal
savimu ištrinktose įstaigose su
teikia progos darbininkams 
pasekmingiau ginti savo teises 
ir įgyti patyrimo 
jiems reikalingas, 
ims

, kuris bus 
kada jie pa4 

valdžią į savo rankas.

KAS JAM DAROSI?

Bockfordo Romos-Katalikų 
klebonas, kun. Slavynas, vėl ra
šo klerikalų organe “atvirą 
laišką” “Naujienų” redakto
riui, stengdamasis prirodyti, 
kad jisai netrukdęs bendrosios 
lietuvių demonstracijos, įvyku
sios tame mieste. Faktų te
čiaus jisai nepaduoda jokių, o 
tiktai pyksta ir plusta. Iš pik
tumo jam net žodžiai ir min
tys ėmė visai painiotis. Savo 
“laišku” jisai pradeda taip:

“Socijalistų laikrašty ‘Nau- 
jienosu’ Tamstos redaguojan

čiose..

tokių navatnii dalykų 
girdėję. , Visi ži-

Mes 
dar nesame, 
nd, kad žmonės perka ir valgo 
kiaulieną, veišiįną, jautieną ir 
kitokiu gyvulių mėsą, bet “ku- 
nigieirįs” dar turbūt niekas 
nėra

dar turbūt 
atęs bučemese. 
un, Slavynui nevertėtų 

krciptiV^pric kompetentiško gy
dytojo ir duot išekzaminuot sa
vo smagenis?.. • -

Plebiscito klausimu.

val-

(Nuo Lietuvos Informacijų Biuro)
Pastaruoju laiku ir Ameri

kos spaudoj tenka užtikti dau
giau straipsnių ir žinių dėl 
bendros Lietuvos padėties. Pra 
deda atsirastų ir daugiau bal
sų, kurie yra kaip ir palankes
ni lietuviams. ’

N usta tyloj i Amerikos
džios ipofitika pu Rusija, o drau 
ge su Lietuva ir kitomis Bal
tijoj valstybeinisj jeigu, dar ir 
nėra persimainiusi, tai visgi 
yra davinių, kad ji turės mai
nytis. Noras' pirkliauti su Ru
sija kas kart eina stipryn ne 
tik Anglijoj, bet ir Francijaj, 
ir pačioj Amerikoj, kuriedvk 
nori vest ten vienodą politiką. 
Jieškoma naujų takų. No tik 
leidžiama, bet patariama su
rasti tie nauji prekybos ryšiai, 
iš baimės, gal, kad kiti už akių 
neužbėgtų. Keičiantis šiai po
litikai, turi keistis ir politika 
su pačia Lietuva. Jau šiandie 
atvirai sakoma, kad nors vals
tybės sekretoriaus B. Colby rug 
sėjo 10 dienos notoj ir buvo 
minima apie lietuvius, kad jie 
buk negųlį susilaukti savo ne
priklausomybės pripažinimo, 

iki iiačioj Rusijoj nesusidary
sianti nauja demokratinė val
džia, bet tokio pasakymo busią 
nereikią didžiai imti prie šir
dies, nes apie mus buvę pami
nėta tik kad kitų neminėjus. 
Bet toksai musų paminėjimas 
jau apsėjo mums brangiai, nes 
daugiausiai juo pasiremdama 
tautų sąjunga nesutiko Lietu
vos priimti į savo narius.

Jeigu jau tokia klaida įvy
ko, tai niekam kitam, kaip pa
čiai Amerikai tenka ta klaida 
atitaisyti. Proga tokiam dar
bui šiandie labai patogi — tai 
tautų sąjungos sumanytasai ir 
Lietuvos Rytams drauge su 
Lietuvos sostine Vilniumi pri
metamas plebiscitas.

PAVEIKSLAI Iš 
LIETUVOS.'

“Naujienos” gavo fo
tografijas keleto įžy
mesniųjų Lietuvos Stei
giamojo Seimo socialde
mokratų frakcijos na
rių. Artimiausiu laiku

Apie, tuos visus klausimus 
jau buvo musų spaudoj daug 
kas rašyta, todėl nėra reikalo 
iŠnauja kartoti čia visų moty
vų, dėl kurių Lietuva negali 
sutikti ant plFbkrito, ypač Vil
niuje ir jo apskrityje. *

Prie, visų žmonių motyvų ga
lima paminėti dar šiuos, kurie 
ir prof. Valdemaro tautų są
jungoj buvo paliesti. Lenkų 
atstovai buvo tvirtinę, buk dėl 
preliminarės taikos, kuri Hu
sų ąovietų respublikos su Len
kų valdžia Rygoje buvo pada
ryta, yra visai panaikinama ir 
Lietuvos respublikos su Rusų 
sovietų respublika taikos su
tartis, kuri įvyko “ liepos 121 
dieną. Apie tokį panaikinimą 
šios sutarties negali būti kai 
bos, nes kaip yra parodęs prof. 
Voldemaras, abi pusi, t. y. ir 
Lietuva ir Rusija iki šiol tos 
taikos laikosi, ir, kaip tvirti
no sovietų valdžia, patys len
kai privalo tat žinoti, nes Ry
goje apie, tai buvo aiškiai kal
bėta. Todėl ta sutartis šių į 
abiejų valstybių yra saugoja
ma, o sulig jos Lietuvos siena 
su Rusija iki pat Stabnių mies
telio/,pasilieka tvirtai nustaty
ta. / Ir Vilnius, ir Lyda ir Gar- 
dyiĮas pasilieka Lietuvai, ir jo
kios kalbos apie plebiscitą to
se vietose būti negali. Į va
karus nuo to punkto, kame 
baigiasi rubežius, siena su Len
kija dar nėra nustatyta ir tik 
čia gali bu t kel iamos kalbos 
apie plebiscitą. Jeigu lenkai 
"mėgintų užimti, kad ir plebis
cito keliu, Lydos ir Gardyno 
sritį, tai tas priešintųsi musų 
taikos sutarčiai ir Rusai galė
tų delei tokio sulaužymo 
tarties kelti protestą, o gal 
Lietuvai paskelbti karą, 
vienas 'motyvas.

Toliau, dėl priveizdėjimo ple 
biscito tautų sąjunga buvo pa
siryžusi siųsti kiek ten savo 
knriuo/nenės. l’okios kariuo- 
menės siuntimas ir laikymą^ 
jos Lietuvoje lygiu budu, su
lig ketvirto punkto musų tai
kos sutarties su Rusija, nėra ga 
įima, nes dėl tos priežasties 
Lictuyai gali greatr^kari 
Rusijos pusės.

Šiuodu momentu prof. 
demaras nurodė tautų s 
gai, persergėdamas ją. Užl< 
tas, kame lietuviai tiktų turė
ti plebiscitą, jis prisiminė apie 
Slonimo apskritį, kuriame yra 
lietuvių ir kurs yla jau už si$- 
nos? kuri buvo tarp Rusijos ir 
Lietuvos nustatyta, ir pasiūlė, 
kad patys lenkai parodytų iš- 
pradžios kokiais nors prirody
mais, dėl ko jie vienur ar ki
tur nori plebiscito, o paskui 
jau jis atsakysiąs.

Kiek žinoma, tautų sąjunga 
tuo tarpu susilaikė siuntusi 
savo kariuomenę ir dabar lau
kia, kuomet įvyks tarp lietuvių 
ir lenkų sutartis dėl plebisci
to vietos.

Iki ta sutartis įvyks, abi pu
si ruošiasi kovon, o ir Rusai 
koncentruoja apie Mohilevą ir 
Polocką savo pajėgas.

mas. 
jono konferencija ir jį užtvir
tino rajonui priklausančios L. 
S. S. kuopos visuotinų balsavi
mu.

Rajono centnd jiis komite'as ’ skuBirk lės do Lit\vy! — 
susideda iš sekamų draugų:* 
sekretorius J. Čeponis, ižd!-; damas, džiaugias 
ninkas F. Kazio turkas, organi
zatorius P. 
J. Markus, 
Paškauskas, 

I Gura ir D.
jos komisijon išrinkti J. Mar
tinaitis, J. Kondroška ir A. Ke- 
meža.

Susirinkimas rajono reika
lus svarstė labai rimtai, su
tartinai, (tragiškai, gyvai ir en
tuziastiškai.

Musų buvusieji “draugai”, 
kurie vėliau ' išvirto priešinin
kais, sunaikino ir išmėtė visą 
rajono turtą, knygas sudraskė, 
antspaudas sulaužė. Mat tie 
“draugai” 1 
socialistai ir pasivadinę komu
nistais (dabar ir to vardo jie 
jau išsižadėjo), sumanė dary
ti lygybę turte, 
traukdami nuo socialistų 

.tik nepasidalino sąjungos tur
to, bet viską, kas jiems buvo 
tinkama, kaip pinigus, type- 
writcrį, stalą ir kitus organi
zacijos reikmenįs patįs pasi
ėmė, o kas jiems netiko, tą šli
aužė ir numetė, nors tie daig
iai priklausė L. S 
jonui, 
nusimena.
pūslėtas rankas, tad padirbėsi
me. ir vėl įtaisysime kas bus 
organizeijai reikalinga.

Reikia tikėtis, kad naujoji 
rajono valdyba, kuri užima 
vietą pp visų tų audrų, kurios 
ictik rajoną, bet ir visą są
jungą buvo apardę; energiškai 
stversis už darbo ir neūžligo 
atstei^s rajoną tokiame tvirtu
me, kokiame jis buvo prieš po
rą metų. Bet kad tai pasie
kus, turi netik valdyba, bet ir 
visi nariai iki vienam stoti į 
darbą — dėl socializmo ir už 
socializmą, 
jono Korespondentas.

Mileris, nariai — 
A. Žymontas, V. 
A. Vasiliauskas,

Shatkus Agitaci-

Legioninkas, Šoblele barškin- 
i: — Tąi bu

sim ponai na Litwic !•••-<
— Kad ne visi 

Prcšepenas.
Kaip lai nevisi? —stibis 

pren’kęs ’fc<poninkas. — Juk 
vįsi gausim po dvarą.—

; — Atsiimkit iš cblopų!
— Klupai dvarų neturi. Mes 

norim būti ponai!... — buvo 
bepradedąs ginčytis legionin- 
kas.

Bacznošč, pskikrew; psia... 
už ką kariauji? — sutempę jį 
Prošepanas. >

Už i>onų dvarus, vašec.—
— Dobrze! Dvarai yra ponų, 

vieno nėra, nebuvo ir nebus

atkerta

ncbcpanorčjo būti! jūsų, Tęzumiesz, psiakošč?!

Bet jie pasi
ne

ra-
Bet delei to blokas ne- 

Mes dar Turime

L .S. S. VIII Ra-

su- 
net 
Tai

Lietuvos Šaipokas
PROŠEPANO PRIEPUOLIAI.

I

Prošepanas Kauno manifesta
cijoj. k

—‘ Co znači: valio?—klausia 
Prošepanas vieno šaulio, bežiū
rinčio tvarkos’.

— Tai reiškia: “mušk pro- 
šepanus iš Lietuvos”, — paaiš
kina šaulys, jo nepažindamas.

Mane? klausia Prošepa
nas.

O tu kas toks esi?
— Jestem polak z pod Bei- 

sagoly.

pamanė šaulys ir pasiūlė Pro- 
šepanui sėdėt namie.

Prošepanas seime.
— Pa n Grajevski gerai kal

ba. „
— 'laip, jis kviečia prošepa- 

nus iš Varšavos, kol dar Sei
mas jų žemės žmonėms neiš
dalino.

— Taip jau — aš lutai — 
užsirekomendavo Prošepanas.

■■■ ■" y .... ......................  -.... ........
Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DANTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
ro. Ncdčlionu! pagul sutarimo. 
3201 :-i> H ai :“l •'•'t-. Ch'uuijo, UI.

—Rozumiem, prošepana.
— O dabar marš do kalužy! 

į nierozmavviač, psia...
— Slucbam prošepana^ / — 

tarkštelėjo iegioninkas savo 
Šoblele ir nuėjo į kabužę.

Tariasi su darbininkais.
WASHINGT()N.

senatorių, 
senatoriaus Poindexterio bi- 
liui, andais Čia laikė pasakai-' 
bėjimą su organizuotųjų darbi 
ninku darbuotojais. Tartasi 
delei įmonių, kokių reikėtų pa
naudoti, kad tasai bilius butų 
atšauktas ir apie tai, kas rei
kėtų daryti, kad ateity tokie 
dalykai nepasikartotų. Kalbė-

Būrelis
kurie ]iasipriešino
Poindexterio

doif biuro, kuris turėtų teikti 
smulkmeningų apie kongreso 
veikimą žinių.

Redakcijos Atsakymai
R. R. š., Chgo. — Del gus- 

to nėra ko ginčytis Nedėsime.
Nevv Jerses Tautine Tarybai. 

—Priimtos ir susirinkimo pre
zidento pasirašytos rezoliuci
jos mes negalime taisyt, o taip, 
kaip ji parašyta, laikraštin dė
ti netinka.

Kazimieras Gugis
» ADVOKATAS

Veda vitohiut reikahu, kaip kriminaUikuo99 
taip ir cMIiikuot* ieitmoMt. Darc 

vitokhu dokumtntn* ir popitratt
Namij OfbMt

S. HilsM st
Ant

Miesto Ofisui
U7 H. Burtom SL 

1111-11 Srity Mg

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL EŠTĄTE-INSURANCE
European American Bureau 

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARIJUŠAS.
809 Westz35th St., Chicago, III. 

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East Washington St.

Marshall Field Annex
18th fl. Ruimas 1827

Telephone .Central 38G2 
Valandos: nud 10 iki 12 ryto.

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 201(1 |
Rezidencijos telef. Albany 8710 I

Kl. JurgelionisADVOKATAS
Duoda teisių patarimus, veda bylas visuose teismu ore | 
ir daro bei peržiūri visokius dokumentus ir popieras, I 

kaip Amerikos taip Lietuvos. !
Naujienų Ofise ’ į

1739 South milstcd SI.. H • IP. i
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J. J. ZinkeviczK. K. Burkowski

PELNO ANT PADĖTŲ"PINIGŲ

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vah

GERAI PRADĖKIT METĄ

307 West 30th Str.

Rado, prapuolusi daktarą

09.

IMPER

Saugios Depozitu Dėžės 
Mainomą Svetimšalio F*inigai

Joseph Triner, Com- 
1333-45 So. Ashland

$200,000.00 
. $40,000.00 
. $37,631.38 
.....  $50.50

“Varpo” B-vė inkorporuota Lietuvoje, 
turi nuosavių spaustuvę. Jos pryšakyje yra 
šie žmonės: Dr. K. Grinius, Dr. J. Staugaitis, 
adv. M. Šleževičius, adv. J. Vileišis, M. Bort- 
kevičienė, J. Makauskis, prof. Šimkus, Alb.

Vieno sero (akcijos) kaina> Amerikoje 
— $15.00.

Užsirašymus ir pinigus už serus siųskite 
šiuo adresu:

Dr. L. D. Shepard, 29 melų 
amžiaus, 119 S. Haman st.r 
praeitų savaitę dinflb ir niekas 1 
neturėjo aęie j| jokio nušima- i 
nymo. Vakar gi jis 
rastas gasu užtroškęs 
niinvj”,
Čia jis vardą buvo padavęs na-' 
niŲ savininkai kaipo W. J. Mc-j 
Carlliey, sako, kad pastaromis! 
dienomis jis labai gėręs.

pludikai tuo labai džiaugėsi 
girdi, ir bosas “jų pusę” 1;

SALUTARAS CHEJL co.
ted St. Phone Canal 6417 Chicago, III

buvo a t-1 
i “furniš-| 

1732 West Adams st.

K-A-I-P-?
Tik nueik ir parnešk arba, 

tiesiog iš musu užsiorde- 
liuok, o mes prisiusime.

Phone Boulevard 5248
A. M. KAITIENĖ 

AKUŠERĖ
,-i Daug hietų praktikoj 

3014 Emerald Avė., Chicago, UI

5 Daugybę gydytojų ir ligonių var
toja ir rekomenduoja KAMPHROL. 
Pirkit dėžutę šiandien ir laikyk pa- 
rankumoj; kaina: 50 ir 85 cent?H.

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

Pinigai Iš 
Kenoshos

Stoklickis, 
gybė kitų 
šytojų”, d 
cialistų Partijų sugriovus. Pir
miausia tie “nepermalduojami 
revoliucionieriai” save pasiva
dino “kairiaisiais” socialistais, 
paskui komunistais. Bet dėl jų 
nachališkumo dabar jie yra 
vadinami cbamunistais. Berods, 
šitas pavadinimas pilnai ata- 
tinka jų darbams. Juk socia
listus jie niekino vien tik dėl
to, kad pastarieji atsisakė pri
imti jų “revoliucinę taktiką”, 
būtent tokią taktikų, kuri rei
kalavo, kad tuč tuojaus reikia 
sugriauti visas “negeras” uni
jas, o jų vieton sukurti “ge
ras” ir tada — .kelti, bolševi
kiškų revoliucijų. Girdi, rei
kia sukurt tokių valdžių kaip 
kad Rusijoj.
# Gal visa tai ir nebūtų buvus 
'taip bloga, jeigu musų komu
nistai savo darbų butų pradėję 
ne nuo; to galo, nuo kurio jie 
pradėjo. Jeigu jie butų ėję į 
darbininkų minias ir ten skelbę 
vienybės, o ne skaldymosi evan 
gclijų — tada kas kita. Bet 
toki komunistiškos evangelijos, 
skelbėjai, kaip kad Jukelis ir 
kiti, ėjo j darbininkus ne vie
nybę skelbti, ne rengti juos ko
vai prieš kapitalistinį naudoji
mų, ale ėjo supiudyti juos!

Kapitalistai greitai pamate 
koks “pavojus” jiems grūmoja 
nuo tos neva komunistų skel
biamosios “revoliucijos”. Tu
rėdami savo rankose pinigų ir 
visų valdžios mašinerijų, jie pri 
grūdo darbininkų organizaci
jas šnipais ir provokatoriais. 
Taigi tie valdžios ir kapitalistų 
pasamdyti gaivalai atėjo talkon 
“ncpermalduojamiems”’ musų, 
“revoliuc ionieria ms”. N ud uo-

Taipjau aišku, kad tuo jie 
pasitarnavo ne darbininkų ju
dėjimui, bet reakcijai. Tatai 
jie yra ne darbininkų draugai, 
Gižiausi jų riepricteliai----re
akcionierių sėbrai, nors patys 
ir dedasi dideliais kovotojais.

Darbininkai privalo apsižiū
rėti. Jeigu jų tarpe dar ran
dasi vienas-kilas tos rųšies “ko
votojas”, reikia pasiųsti jį pas 
tikruosius jo draugus — kapi
talistus. « Teta jiems vieta.

—šapog darbininkas.

lami didelius kovotojus, tie 
gaivalai išradėjo savo darbų 
ranka už rankos su komunis
tais. Kiek naudos visa tai at
nešė šios šalies darbininkų ju
dėjimui, čia nėra reikalo aiš
kinti. Apie tai visi jau žino.

Na, prie tokių aplinkybių ar 
galima tikėtis ko nors laimė
li? Nebekalbant jau apie re
voliucijų, šitokioj padėty darbi- 
nininkai negali laimėti kad ir 
paprastų ekonominį streikų!

Kad tai yra teisybė, galiu 
prfoarodyti pats iš savo paty- 
rimd. Pavyzdžiui, praeitais 
metais vienoj dirbtuvėj aš par
davinėjau Socialistų Partijos 
presos pikniko tikietus. Ir kų 
iųs manote? .Komunistai pa
kėlė dideliausį triukšmų. Jie 
pradėjo varyti kuošlykščiausių 
agitacijų prieš Socialistų Par
tijų, sakydami, kad toji .partija 
santi tokia ir tokia — darbi“ 

įlinkai tikietų pirkti neprivalų. 
Ir visa tai jie darė prie paties 
dirbtuvės savininko! Supran
tama, pastarasai pritars ko- 
niunistams. Girdi, tie socialis
tai ištikrųjų “no good”, nes jie 
jau nekartų jo dirbtuvėj kėlę 
—streikų. O musų “nepermal- 
duojamieji revoliucionieriai” 
jam “paaiškino” dar daugiau. 
Esu, socialistai Rusijoj ir žy- 
dų pogromus rengę... Bosas 
ėmė stipriai ploti rankomis ir 
sakyti, kad komunistai yra 
good. Neišmanėliai socialistų

Švieskime Lietuvą
Mes norime, kad Lietuvos mokyklose butų 
užtektinai rankvedžių mokiniams;
Mes norime, kad Lietuvos žmonės turėtų ge
rų laikraščių ir knygų;

i » ■ * 1

Mes norime, kad Lietuvoje augtų dailioji li
teratūra, norime, kad Lietuvoje butų plati
nama pažangiosios dvasios spauda;

? 1 I ♦

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.Suprantama, kad ne.

Taigi, komunistai tik darbi
ninkų vienybę ardo, ir, reikia 
pripažinti, tame “amato” jie 
tikri specialistai: darbininkus 
jie supiudė taip, kaip dar nie
kuomet.

O ko atsiekė patys komunis
tai? Jau nuo\ 1918 metų jie 
skelbė, kad tuoj tuoj kils re
voliucija. čii tuos draugus, ku
rie sakydavo, kad revoliucija 
nėra užsakoma, kad jos nepa
darysi kada užsimanęs — ko
munistiški “didvyriai” juos nic 
kino kaip išmanydami.

Kieno tai buvo tiesa? Kas 
melavo: socialistai ar komunis
tai? Revoliucijos juk ir šian
die dar neturime!

Aišku, kad musų komunistai 
apgaudinėjo darbiu inkus. Ap
gaudinėjo ir ardė tarp jų vie

kus... Jei naujas metas gerai
Ar prie šitokių apystovų. pradėta, tad ir užsibaigs ge- 

kilus toj dirbtuvėj streikui, ral- Sveikata svarbiausias 
užtikrinimas prieš nepasise
kimus, todėl negalite pradėt 
metų geriau, kaip tik kreip- 

, ties prie savo vaistininko 
arba vaistų pardavėjo ir nu
sipirkti Trinerio Karčiojo 
Vyno. Jo nuopelnai pertik
rinančiai aprašyti laiške, ku
ri p. Michael Ferezan pri- 

I siuntė mums gruod. 13, 1920 
i iš Zelienope, Pa.: “Musų na- 

.1 mai buvo nuolatinis ligonbu- 
itis pirm dviejų metų, koliai 
nemėginome Trinerio Kar
čiojo Vyno ir Trinerio Angė
liško Karčiojo Toniko. Šios 
dvi gyduoli pakeitė viską. 
Mano pioteris, kuri svėrė 
120 svarų 1918 met., šian
dien sveria 170 svarų. Aš 
taipgi geriausioj sveikatoj 
ir humore; nfiino apetitas 
visuomet geras ir aš dėkavo- 
ju jums už jūsų gyduoles”. 
Kelios eilutės, bet teisingos 
ir iškalbingos. , Žinoma, tu
rite gauti tikrą Trinerio 
Kartųjį Vyną — kuris per
ka imituotą, klaidina pats 
save 
pany; 
Avė., Chicago, III

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue \ į

Raportas gale dienos.; Lapkr. 15, 1920, paduotas Auditoriui publiškų 
atskaitų Illinois Valstijos.

SKOLOS

Capital stock jmokėta
Perviršis.......................
Neišmokėtas uždarbi^.
Neišmokėti dividendai
Palikta taksams ir procen

tams .................. :.... $24,943.05
Depositų ................... $8,058,302.55
pilos išmokėjimui ....... $95,000.00

Salutaro Biterj 
Salutaro Trajanka, 
Kraujo Valytoja, 

w Salutaro Arbatą

K-U-R-?
Visose gerose 

Aptiekose visoj Amerikoj

K-A-D-A-?
Visada

Viso atsakomybės $3,450,927.48

....... ...............  $1,112,666.48 

.........................  $3,053,302.55

............ ................$1,940,636.07
J

NJCHOLAS W. WlERSEMAr
IBltRG, Vio-prei.FREDERJCK J. AVJERSEMA;
Direktorių ir Patarėju Komitetas

Asą Wlersema 
fetrines DeHas
Nloholns W. Wi
Frederick JAYieiscni

Didžiausi įspūdį j ifcanc p 
darė komunistų kalbėtojai. J 
prakalbos giliai įsiskverbė m 
no atmintin. Jų kalbas aš 
šiandie atsimenu — kone žod 
žodin. komunistai visuomet 
vis uit niekino socialistus. S 
cialistus jie vadino opirluni 
tais, sočia Ipa trio tais, ir šia 
įvairiais piktais žodžiais svaid 
daro į juos. Daugiau šia ši L 
me socialistų niekinimo ‘“d.i 
be” pasižymėjo pp. Stilsonif

Baltruša lis ir dul 
“kalbėtojų” ir “k 
riusiu visa, kad S(

Apsauga Padėtiems Pinigams
SEcuRiTY Bank
taKBssiEmsKsasa of chscaoo cssOTiBma.rafflfflai 

Milvvaukee Avė. cor. Carpenter St.
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

fURTAS
Paskolos ir atrokavi-

mai............................$1,740,364.96
Perdėtis .......................... 325.90

U. S. Bonai ir certifi-
katai..............r...... $167,617.83

Municipal ir korp. bonai $818,288.08
Karės tapimo stampos ....... 882.00

Rakandai ir ^taisos $152,869.88
Revenue stemps ........... $98.35

Cash ir kitų bankų sko
los ...............  $575,535.38

Viso turto ..., $3,450,927.48
Sausio 2,1918 depozitai.............

Lapkr. |5, 1920 — depozitai
Užaugo depozitai .....

VIRŠININKAI
ASA WIĖRSEMA, Pfeddcntas
GEORGE DALE "

Chas. A. Brandi
Herman L. Barnes
Thęophilus JSohniid
Georgę Dalenbcrg Chas. E. lleadin#

VALSTIJINIS TAUPYMO BANKA

Lietuvon
Kas nori siųsti pini

gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais.

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

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.
pillllllllllllllllllllM^

J. P. WAITCHES 
LAWYER

Lietuvis Advokatas
Vakarais: 4509 S. Ashland \Av.

Phone Yards 1053 
Dienomis: Room 518 155

N. Clark St.,
Tel. Rando!ph 3607.

VILIJA GARAGE
Sveikiname visus automobilių savininkus su Linksmais ir maloniais 1921 metais.
Širdingai dekavojame savo draugams ir kostumeriams, kurie turėjo reikalus su mu

mis pereitų metų. Jie pasitaikė kurį nekurį neužganėdint, meldžiame atleidimo. Ateitė- 
je stengsimės visus pilnai užganėdinti, turėjusius su mus reikalus ir turėsiančius.

Užkviečiame visus lietuvius, automobilių savininkus turėti reikalus su mumis. Tu
rime vietos 100 automobilių. Turime geriausius mekanikus ir suteikiame greitų pagelbų. 
Turėkite po ranka musų telefono numerį; visada, dienų ir naktyj esame ant sargybos. 
Važiuojame Chicagos mieste ir apielinkės miestelius. Pagelba greita.

Dabar, patariame padaryti tvarkų ant savo automobilio, kuomi sutaupinsite daug 
pinigų, atėjus pavasario liuosam laikui. Turėsit pilnoj tvarkoj.

VILIJA GARAGE, 4642-48 S. Western Avė., Chicago, III

Plaučių Uždegimo.
Tode! kad jie sutinka šias ligas 

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

KAMPHROL yra sudėtinis iš bal- 
samiškų aliejų, šaltmėčių, kumparo, 
ir kitokių naudingų daliuj kurios ra
mina visus skausmus, kaip galvos 
skaudėjimą, nugaros, nariuose ir reu- 
matiškus skausmus.
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M. Walenčiu.«t atkeliavęs į Ameriką 
1877 metuose. Būdamas New Yor- 
ke, lankė vakarinę mokyklą 4 žiemas. 
Ro tam persikėlė į Philadelphia, Pa. 

• * ten pragyveno 9 metus, grįžo į Tė
vynę manydamas ten pasilikt. . Išbu
vęs pustrečių metų pasakė: “Gerai 
apie Lietuvą apdainuot, apkalbėt, bet 
ne joje gyvent, nes tuom laiku ne
galima buvo prasilenkti valdžios, ku
nigijos, nei kaimo moterėlių. Suma
nė vėl grįžti į Ameriką. Pargrįžęs 
apsistojo Cincinnati, Ohio. Išbuvęs 
apie 6 metus, sumanė pavažiuot į 
Michigan, kur ir padabojo plotą miš
ko ir nusipirko 80 akrų, mokėdamas 
po $8.00 už akrą. Po tam nukeliavo 
į Chicago. kur gavo tarnystę už poli- 
cistą. Išbuvęs lįl menesių ir maty
damas. kad doram žmogui ne darbas, 
pametė ir nukeliavo vėl į Philadelphia, 
Pa. Ten sumanė pi kalbint lietuvių 
kelias draugijas, kad pasibudavotų sau 
svetainę. Kas ir pavyko gerai, ir 
tapo išrinktas tų kelių Draugijų pir
mininku. Ištarnavus porą metu, drau-

gijos davė puikią dovaną, brangų žie- 
dą, steliuota su paveikslu tos svetai
nės namu ant žiedo. Potam vėl vie
na Real Estatė Kompanija Chicago 
pakalbino už pardavėją žemių Michi- 
ganp. Kada išdirbęs vienus metus, 
mačiau jų neteisingumą su žmonėm.^ 
Pasileidau susipažint su vienu agentiF 
K. Scottville ir pradėjau darbuotis. 
Vos išbuvęs pusę metų, patyriau daug 
nesmagumų. Net viena moteris aša
romis verkė, kuriai nukniaukė $630 
Panąėčiau ir tą sėbrą ir apsirinkau 
gražioj vietoj puikų miestelį ^irp ge
ru kaimų, derlingų žemių ir apsigy
venau. Dabar turime gražią kolo
niją tirštai apgyventa lietuviais, kur 
nėra kam skriausti, nėra kam pykyt. 
tai dėlto visi sutikime gyvene. Turi 
Draugijėlę, kuriai gerai sekasi ir nei 
vienas dar nepasakė, kad kas juos bu
tu nuskriaudęs. Ne taip, kaip kad 
Scottvillei, poną Administratorių pa
ėmęs Komitetas išmetė nuo lietuvių 
pikniko. Komitete buvo Juodkojis ir 
Marksaitis.

Mėšlų Krečiama Mašina
(Manu re

Mtlcufie žmones; salco, l<acl sunlcu pry- 
vent ant farmų, bet t^i tik tam, kuris 
nedirbęs arba nematę? kaip šioj šalyj 
darbus atlieka, štai, vežimas į kurį iškrato lygiai po visą lauką.

Sprender). I
primeta mėšlų ir nuvažiavęs j lauką 
paleidžia pasukdamas rankeną ir jam 
važiuojant per lauka, gražiai mėšlus

Tas kubilas vadinamas sailo (šilo) 
jis būna pastatytas šalę tvartų taip, 
kad galėtų, ūkininkas lengvai išimt 
maistą dėl gyvulių. Tas kubilas bu- 
davojamas medžio, blekes ir plytų; 
šone matosi daug mažų durelių, viršuj 
stoge skylė, per kurią supila pašarą 
iš komų. Nekurie ūkininkai turi tam 
tikrą mašiną, su kurią sukapoja kor- 
nus, su stambiais grūdais ir visukuom, 
ir ta mašin ’’ er viršų. Tada 
reikia gerti sudedant tą pa

šarą. Šoninės durys su šriubais taip, 
kad galima nuo viršaus po vieną at- 
sidaryt ir užlipus numest kapotą pa
šarą ir duoti arkliams ir karvėms, la
biausia melžiamoms karvėms nuo ku
rio duoda daug ir saldaus pieno. Taip 
imant nuo viršaus iki apačios kol pa
sibaigia. Gerai kad komai pjaunasi 
dar gerai nepriėję, tai būva minkštes
nį ir saldesni.

Didelį šilo ūkininkas pridėjęs gali 
išsert 40 galvijų per žiemą. x

No. 25. 80 akrų, 6 akrai miško, ge
ri budinkai, šaltinis, gera ganykla. 
4 mylios į Walkerville, U mylios j 
Hari. Kaina — $65 už akerį.

No. 26. 80 akrų, grąfcros stubos, 
didelės barnis su tvartais, apačia aug- 
što muro sienos. 8 akrai miško, bė
gantis vanduo. Kaina $6,000.

No. 27. 80 akrų, 4 akrai miško, ge
ra ganykla ant 12 akrų. 9 mylios nuo 
miesto — $5,500.

No. 28. 80 akrų, prasti budinkai) 
dideli sodai, upelis, 3 akrai miško, pu
sė mylios nuo mažo miestuko Crystal 
Valley — $4,500.

No. 29. 100 akrif, geri budinkai, 
mažos sodas, 6 akrai miško. 15 akrų 
kviečių, 12 akrų rugių, 9 akrai šie
no, šilo. Pusė mylios nuo mažo mie
stuko — $7,000.

No. 30. 60 akrų, labai gera žeme, 
dideli sodai, 20 akrų ganyklos ir miš
ko. Kaina $9,000.

No. 31. 60 akrų, geri budinkai. 20 
akrų miško, arti ežero, upelis ir šal
tinis — $4,600.

No. 32. 70 akrų, fruktų ir pieninin
kystės farma: 20 akrų f rūktų, 7 ak- 
yai miško; gera ganykla. — $3,090. 1 
mylia nuo miestuko.

No. 33. 67 akrai, visa lygi, gera 
žemė. 2* mylios nuo miesto, labai ge
ros triobos, upelis bėga iš šaltini pa
lei triobos. Galas žemes remiasi į 
upę. Miško dėl kurinimo per amžių. 
Kaina $5,000.

No. 34. 70 akrų, viena mylia nuo 
Hart prie plento, grąžus budinkai, 
sodai; 12 akrų miško, labai grąžas-, 
gyvenimas — $7,500.

No. 35. 64 akrai, palei pat mažą 
miestuką, gražioj vietoj, šalip žvy- 
rinio kelio. 10 akrų didelių medžių 
miško, visa lygi — $5,500.

ĮSI o. 36. 60 akrv> su 1 > vidinlcai s, na- 
motis 5 kambarių, miško dėl malkų. 
Sale yra dar 20 akrų, galima pirkti 
viską po $40 už akrą.

No. 37. 60 akrų, grąžus dideli bu- 
dinkai, 2 mylios nuo miesto. 2 sodai. 
Gera nuolaidi žemė — $9,000.

No. 38. 55 akrai, geri budinkai, šal
tinis gero vandens palei namus; 2 ir 
pusė mylios nuo miesto. Kaina $6,000.

No. 39. 63 akrai labai geros že
mes, geri budinkai, sodas, puse my
lios nuo miesto — $6,000. Daug ru
gių ir kviečių įseta.

No. 41. 40 akrų, geras plytinis na
mas su 9 kambariais, gera 
1.100 slyvų, 
Grąžus gyvenimus — $5,600.

No. 42. 40 akrų fruktų favtna, ge
ros stubos, prastu barne — $5,500.

l^o. 43. 40 akrų labai gera žemė, 
daug fruktų, geri budinkai — $7,000.

No. 44. 40 akrų be budinkų. Kita 
20 akrų be budinkų. Viskas už $1,700.

No. 45. 40 akru, stubutė iš eisiu 
medžių; jauno m’ško 10 akrų; šieno 
10 akrų, rugių. Viskas už $1,200.

No. 46. 40 akrų, visa lygi, gera že
mė, pusė apsėta ingiais ir kviečiais. 
Pusėtini budinkai — $4,000.

No. 47. 40 akrų, geros stubos, pra
sta barnė, geras sodas, miško ma
žai; upelis per ganyklą; visa kalnuo
ta —• $4.000.

No. 48. 40 akrų, labai grąžus, ge
ri budinkai; kviečių ir rugių apsėta. 
2 mylios nuo miesto nrie žvyrinio ke
lio $6,000.

No. 49. 40 akrų su prastais budin- 
...    kais, prasta žeme, palei mokyklą* — 

lios nuo miesto, 2 nuo katalikų baž-' $&00.
nyčios — $12,000. | No. 50. 40 akrų labai geros že-

No. 19. 80 akrų, geri dideli budln-, 4 akrai miško, upelis per mišką;
kai, 2 šilo, šaltinio vanduo, upelis, so 
dai maišyti — $11,000.

No. 20. 80 akrų labai geros Žemės, No. 51. 60 akrų visa lygi, grąžios 
su puikiais budinkais, sodas, šilo. K i-, tnobos, šilo, jaunas sodas, daug pie
ta 80 akrų prie šalies, kur didelė ga- ganyklų. — $4,000. Kita turi 
nykia ir miško kurinimui per amžius. t ^0 akrų už $L,500.
Tcr išlaiko 12 gražiausių Jersey No. 52v 40 akrų labai geros žemes, 
vių melžiamų; 4, arkliai, keli veršiai visa nuolaidi, šaltinis, palei pat mo- 
priaugami — $11,000. į kyklą; obelių sodas. Viskas geram

stovy j — $4,000.
No. 53. 40 akrų, gera žemė, sodas 

atneša $500. * Dvi ir pusė mylios nuo 
miesto — $3,800.

No. 54. 120 akrų, vidutiniai budin
kai, žema vieta, nemažai miško — 
$3,500; gera dėl pievų ir šieno; ta?y 
pats turi kitą be triobų 79 akrus — 
$500.

No. 55. 120 akrų, geri budinkai, 3 
mylios nuo miestuko Mears — $6,600.

60 alčrų dirba-
Gera

No. 1. 240 akrų, mylia ir pusė nuo 
niesto, upė teka per lauką. Miškas 
didelių medžių, vertas $20,000, su gy
vuliais, padarais, puikios triobos, J 70 
avių. Persenę Žmonės parduos ant 
5%, likusią skolą; viską už $36,000.

No. 2. 264 akerai labai geros že
mės juodžemės ir plytų molis. Nau
jos stubos, 12 kambarių, 2 šilo so
dai, labai dideli ir visokių vaisių. Vie
na mylia nuo miesto, kaina $100 į 
akrą.

No. 3, 120 akrų, 2 mylios nuo 
miesto, labai gera žemė; remiasi į 
Gilbert -ežerą; miško apie 10 akrų; 
gera žemė šienui — $15,000.

No. 4. 240 akrų, keli akrai jauno 
miško. Upelis teka per laukį, grą
žus budinkai, ,sodai, 6 mylios nuo 
miesto, kaina $12,000.

No. 5. 160 akrų, 1 mylią nuo mie
sto, geri budinkai, sodas iš obelų, 
višnių ir pyčių; keli akrai miško, kai
na $16,000.

No. 6. 190 akrų, labai geri budin
kai, sodai, miško 15 akrų, bėgantis 
vanduo jfer lauką; gera ganykla, šie
no gauna 75 tonus; išlaiko 40 kar
vių, 6 arklius; 7 mylios nuo miesto, 
kaina $12,000.

No. 7, 170 akrų, pusė mylios nuo 
miesto, grąžus budinkai, višnių so
das, iš kurio gauna $5,000, iš obolų 
apie $2,000; šieno gauna apie 70 to
lti. Kaina $200 už akrą.

No. 8. 200 akrų, dideli nauji budin
kai, sodai. 10 akrų miškp, 50 akrų 
ganyklos. Visos mašinos, 28 galvi
jai, 7 arkliai, 7 kiaules; vištų, žąsų, 
upė bėga per lauką. Kaįna $13,000 
arba mainytų cnt miesto / gyvenimo.

No. 9. 160 akrų, puiki stuba, 2 
barnės, sodai. 30 akrų ganyklos, 4 ak
rai miško. Visa žemė lygi, 5 mylios 
nuo'miesto. Kaina $8,000.

No. 1O. 167 akrai, geri dideli l>u- 
dinkai, dideli sodai. 10 akrų alfalfos 
šieno. 3 mylios nuo miesto. Kains 
$6,500.

No. 11. .110 akrų, plytų stubos, taip, 
kaip naujos; gera barnė, sodas mai
šytų medžių. Gera ganykla; miško 15 
akrų didelių medžių. 3 mylios nuo 
miesto. Kaina $7,Q00.

No. 12. 120 akrų, prastos—triobos, 
upelis per lauką, visa lygi, miško dėl 
turo. Kaina $5,500.

No. 13. 160 akrų, dideli budinkai, 
rugių ir kviečių įsėta; šieno 18 ak
rų; murinės plytų stubos. 1 mylia 
nuo katalikų bažnyčios; grąžus sodai. 
2 mylios nuo miesto. Kaina-$11,000.

No. 14. 120 akrų, grąžus budinkai, 
sodas iš obelių! grųšių, slyvų, vyšnių; 
upelis per lauką, miško. 4 mylios nuo 
miesto. — $75 už akerį.

No. 15. 8Q«krų, pusė mylios nub 
miesto, genWzemė, grąžus budinkai, 
100 obelų, 700 vyšnių, 7Q0 slyvų nuo 
tūrių gali gaut apie $3,000 j metus. 
Šilo, 10 akrų alfalfos — $20,000.

No. 16. 80 akrų labai geros žemės, 
uodą su moliu. 10 akrų miško dide- 
ių medžių, verta $2,000; plytų gra

ži stulra. 2 mylios nuo miesto. Kaina 
$10,000.

No. 17. 80 akrų, su puikiais budin
tais, šilo, miško 10 akrų, upelis per 

ganyklą — viskas pirmos klesos — 
$8,000.

No. 18. 80 akrų, plytinė stuba: 8 
tambarių1 kitos triobos, geras nedide- 
is sodas, labai gera žemė, nuolaidi, 
puiki ganykla ir šieno vieta. 5 niy-,

priaugami — $11,000.
No. 21. 90 akrų, pusė ariamos, ki

ta ganykla ir miškas; upelis per ga-i 
nykią. Namai puikus dėl vištų, kiau
lių. 6 mylios nuo miesto — $6,600.

No. 22. 39 akrai $3,000. Kita 80' 
akrų labai geros žemės $8,000.

No. 23. 80 akrų, geri budinkai, upe
lis per lauką, vanduo visur įvesta, 
stubose ir barnėse. Gera ganykla, 
gražių pievų šmotas; jaunas miškas 
— $5,500. t

No. 24. 80 akrų, geri budinkai, 2 
šilo, sodas, žemė visa lygi, gražioj 
vietoj, jaunas sodas; visi padarai su 
farma — $8,000.

£4

barnė;
340 vyšnių, 70 obelų.

3 kambarių nauja stubutė ir vištinin- 
kas — $3,000.

No. 56. 120 akrų, 
mos, kita miškas ir ganykla', 
stuba, prasta barnė — $3,000. Kitą 
turi prastą ųž — $1,200.

i yra brangiausia mašina. 
Kas plūgą varo, tas turėtų gauti di
džiausią dienos uždarbį, bet čia prie
šingai — kuris plūgą vartoja, tas gau
na $3. į dieną; kuns plūgą padirba, 
tas gauna $10 į dieną, bet kad nebu-

nei jų padirbti. Plūgų vartotojas arba 
artojas yra pirmutinis ir geriausis 
amatninkas, nes kad jis sustraikuotų, 
tai visas pasaulis pražūtų. Plūgas su 
randa didžiausius turtus žemėj. To 
delgi, pagirtas, kuris vartoja plūgą.

No. 57. 200 akrų. 35 akrai dirba
mos; kita ganykla, upelis, vidutiniai 
budinkai — $3,500.

No. ,58. 120 akrų: stuba, tvartas, 
nėra kluono. Obelų sodas, kiek miš
ko, 5 akrai šieno. Visa lygi — $5,000.

No. 59. 119 akrų, bėgantis vanduo, 
jaunas miškas; mokykla ant farmos, 
žeme kalnuota — $5,000.

No. 60. 80 akrų kalnuota, bet ge
ra žemė su moliu; prasti budinkai, 
šmotas miško — $4,000.

No. 61. 55 akrai, prasti budinkai, 
gera žemė, upelis per lauką; galas 
farmos remiasi į upę — $3,500.

No. 6ft 55 akių, geri budinkai, ge
ra žemė — $3,500.

No. 63. 40 akrų, prasti budinkai iš 
čielų senovės medžių; tarp miškų, vi
sur aplinkui ganyklos — $1,000.

No. 64 . 40 akrų, prasti budinkai, 
upelis teka per vietą; miško dėl ku
rinimo — $2,000.

No.165. 40 akrų: 5 akrai miško, tik 
stuba; nėra barnės, arti ežero Cry
stal T.akc — $2,500. /

No. 66. 40 akrų prastos žemės, ge
ri budinkai, miško, upelis — M2,2()0.

No. 67. 80Vakrų, naujos stubos, 
barneį geras sodas — $3,500.

No. 69. 40 akrų, vidutiniai budin
kai, palei mokyklą; visa lygi — $2.000
— $600 įmokėtj.

No. 68. 40 akrų, nauja stuba, pra
stą barĮnė, mažai miško, gera žemė — 
$l,600.i Kita Šalę tos, galima pirkt 
be triobų — $1,000.

No. 70. 40 akrų be triobų ant eže
ro kranto; yra gražaus miško — 
$1,000. Tas pįts turi kitą, 10 akrų 
su geroms trioboms — $2,500.

No. 71. 8 akrai, stuba, barnu ir viš- 
tininkai; 26 obelys — $1,200.
, . N<>- 72. 20 sąltrų: 10 dirlmmos, o 
kiti miško%bo triobų — $900. Ant eže
ro.

No. 73. 35 akrai be triobų — $1,000.
No. 74. 21 akras: 7 akrai miško, 

prasta stubutė, gera barnė. — $1,700.
No. 75. 25 akrai, geri budinkai, ge

ra žemė —- $1J3OO. Įmokčt $600.
No. 76. 42 akrai, prasti budinkai

— $2,800. Kito to paties, be budin
kų ant ežero kranto — $600.

No. 77. 40)ąikni, geri budinkai, 
das — $2,000.

No. 78. 40 ąkrų; gori budinkai, 
das ir vuogų; miško — $3,000.

No. 79. 40 lakrų, gera stuba, pra 
ta barnė, žemė kalnuota — $2,700.

No. 80. 20 akrų, 
gera žeme;, 10 , akrų dirbamos — 
$2,000.

,No. 81. 20 akrų, geri budinkai, so
dai pyčių ir obuolių — $2,000.

No. 82. 30 akrų, vidutiniai, budin
kai, sodas, miško, pievos, rugių — 
$2,700.,

No. 83. Fruktų farma, gauna apie 
$800 už fruktus kožną metą — $3,000. 
Kita to paties, 55 akrai su geresnėms 
trioboms, mažiau fruktų — $3,000.

No. 84. 27 akrai labai geros žemės 
su gerais budinkais; viskas įvesta į 
stubas: vanduo, elektra; tas pats tu
ri 40 akrų su prastais budinkais ir 
turi kitą 40 akrų be* budinkų. Nori 
viską išparduot po vieną, arba visas 
kartu, 107 akYus, labai grąžus gyve
nimas.

No. 85. 10 akrų, geri budinkai, viš- 
tininkai, 2 akrai miško; mylia nuo 
miesto — $2,000.

No. 86. HiO akių, 35 akrai miško 
didelių medžių; du setai budinkų, tin
kama dviem šeimynoms. Kaina $6,000.

No. 87. 40 akrų, prasti budinkai, 
prie ežero. Kaina $1,200.

No. 88. 80 akrų su vidutiniais bu
dinkais; pusė labai geros žemės, ki
ta pusė lengva; upelis teka per vidų 
žemes; mišką įvalias dėl kurinimo — 
$2,500. ’

No. 89. 1

M. Valoneius irDede Šamas
Aš tą vyrą rekomenduoju, kaipo ge

riausią ir teisingiausia pardavėja že
mių. Jis patvirtintas nuo valdžios. 
Turi tiesą kortuose, peržiūrėti raštus, 
dytus, abstraktus, taksų ir ugniavos 
dokumentus. Jis viską peržiūri pir
ma pirkimo, o paskui daro pas advo
katą pirkimo aktus, tai dėlto, dar jo 
kolonijoj nieko blogo niekas negirdė
jo iki šiai dienai ir mano taip toliau 
elgtis. Pas jį atvažiavusiems kad ir 
su Šeimyna, gauna nakvynę ir gali 
pabūti kelias dienas ir savaites, pakol 
ateina siųsti daiktai.

Iš toli manantiems keliaut į Michi- 
ganą, tai aš patarčiau taip, kad nerei
kėtų važinėti po kelis kartus ir pra
leisti daug pinigų be reikalo. Galima 
sutaisyt daiktu^., ir pasiųst ant savo

varde ir pavardės į Hart, Michigan ir 
važiuot su šeimyna, o nuvažiavus pa
darysit kas reikės; ir aš užtikrinu, 
kad viskaą bus teisingai, o kada jus 
daiktai ateis, tai jau jus turėsite sa
vo namučius į kuriuos savo daiktus 
parkraystyt. Važiuodami iš kitur, 
važiuokit per Grand Rapids, o važiuo
jant iš vakarų, per Chicago. Važiuo
kit geležinkeliu nuo 5th Av. ir Harri- 
son St.Į— Geras trūkis vakare pusiau 
12, o norint pigiau iš Chicago, tai va
duokit! ant laivo nuo Michigan Avė. 
ir.Water St.— Laivai išeina žiemos 
laike; utarninke, ketverge ir subatoj 
vakarais, pusiau 8-tą .Tikietą pirkit į 
Muskegon, o iš ten geležkeliu į Hart, 
Su ,pagarba jūsų ištikimas ,

Dėdė Šamas.

so-

so-

as-

prasti budinkai,

20 akrų prie gero kelio; 
trioba dideli!, sena, buvęs Storas. Dir
bamos žemi s apie 30 akrų, kita jau
nas miškas. Suaugus, nukirtus Į mal
kas, išrinktum- daugiau pinigų, kaip 
farma verti. Kaina $2,500.

Iki pavasariui, dar gausiu daugiau 
naujų farmų, kurias visas galima 
pirkt ant išmokėjimo nuo 5 iki 15 

ęiausia šitų farmų palei 
:iąinkus. šį laikraštį ma- 
lidėti dėl adreso, jeigu ne

metų. Dau 
lietuvius uk 
lonėsite pas 
jums, tai ą ;ąitaikys kas kitas, norės 
pas mus atsilankyti, ir kad ne far
mų, tai ant vnkacijų vasaros laiku, 
nes nėra R-ražcsnių apielinkiu nei vie
noj kolonijc,’ 
kur kožnas 
mus jie skriaudų, be pasigyrimu.

j, kaip Tlart, Michipjan, 
gauna lygius pataraavi-

n

štai, ar ne puikus gyvenimas? Daug 
yra tam panašių musų apielinkėj, ku
riuose yru įvestus vanduo, telephonas, 
elektros šviesa — taip, kaip ir mies
te. Aš būdamas didmiestVi girdėjau 
musų moteris kalbant “IVTitri ne-
reikia farmij, aš kiaulių nešersiu”.

Jug teisybė, ant farmų nenešios 
kasdien raudonais čeverykaičiais, šil
kinėms pančiakoms ir ncmalevos / lu
pučių ar veidukų, nes jos veidukai bus 
numaliavoti gamtos gražumu — svei
kata.

Praeidamas toliau, patėmijau iška
bą “Baby Show”. . Ineinu į didelę sa
lę, kur buvo sunešta apie 200 mažų 
kūdikių, mat pagarsino, kad duos pir
mą praizą už gražiausią kūdikį ir tiek 
už negražiausią. Tada motinos nešė 
kokį turėjo. Patėmijau labai gražių 
kūdikių ir patėmijau vieną, kuris bu
vo visiškai negražus, bet aš pjisižiu- 
rėjau, kad motina tų negražaus .kūdi
kio ligiai jį mylėjo, kaip ta, kuri tu
rėjo labai gražų kudykį dėlto kad tai

buvo jos. Lygiai taip ir ant farmos. 
Kada moteris ir nenorėdama nusiper
ka grasią viėtukę, arba negražią, bet 
kada bųr.a jos, o ji turi gražių gyvu
lių, gražių paukščių, jai matosi tu- 
rimti j«M7vxs=t, medžius, žydinčius sodus, arba s<X vaisiai, jaunus gryvulius, — ta- 
da ji viską pamiršto: pauderį, pentą 
ir Šilkus, o pamyli tą, ką kožną dieną 
turi apvaikščiot ir gėrisi ir myli.

Neboto, yra laikas ir šilkam arba 
gražiems Čovcrykaičiams, nes išva
žiuoja pas kaimyną, į bažnyčią, bei 
ant draugijos susirinkimo.

Taigji, moterukės, nesididžiuokit© su 
miesto rryvenimu, nes laukuose užau
gę ir tik tinka jums ten gyventi. Pa
tarlė sakot “Kur pinigas muštas, ten 
ir giliuoju”. Ant ūkių užauginsit svei- 
kesnius ir padoresnius vaikučius, nes 
negirdės bjaurių gatvinių pliovonių, 
neprašys gatve praeinančio, “Duok 
centą”.

Su pagarba, gero velijantis,
Ūkininkas.

Lietuviai Ūkininkai ir Jų Kolonijos
Yra keliose valstijose Lietuvių Ūkių 

Kolonijos, kaip tai: Corinectięut, New 
York, Michigan, Wisconsin, Lousiana, 
Kansas, North ir South Dakota, C ’.i- 
fornijoj ir nemažai Uanado. Paskuti
nėse keturiose valstijose, retai išme
tę, nors Canada ir N. Dakota priskai- 
tyta prie Europos kbmito. Vienok, 
lietuviams yra per šalta ir daugumui 
jau atsinorėio tose valstijose ukmin- 
kauti ir grįžta į F 
Nekartą buvo natė” 
kad žiemos laike, k; 
begalinės North Da 
bevažiuojant užpusto ir > 
ir žmonės. Turkiai gy 
sušąlą ir vaikučiai eidami i mokyklą 
nušąla ausis, ve’dus. Vienas vaiku'i.> 
užaugintas N. Dakoto.i ant ūkio, turė
dama 11 metu atvažiavęs j Michigan 
pirmu kartu pamatė kaip obuoliai au
ga) ant medžių, norint jo tėtukas tan
kiai parveždąvo iš krautuvės dėl val
gymo, bet nežinojo iš kur tąki gra
žus ir skanus pareina obuoliu.

ši rudenį, keletas lietuvių atvažiavo 
i Musgckon. Michigan iš Canados ir 
nemano grįžt. Arti Karto, keli 
nirko ukes iš Canados ir N. Dabotos 
iš tu visų kolonijų, mažai kas girdim 
tartum ių ten nėra. Musgi kolonija 
Hart išleidžia ūkišką laikraštį jau 
bus ketvirti metai “Amerikos Ūkinin
kas”. Ūkininkai susitvėrė pačelpinę 
draugiją, kuri smagiai auga. Perei
tą rudenį spalio mėnesyj, įstatė savo 
augalus ant Pavieto parodos Coįvnty 
Fair, už ko gavo antrą praizą; T ic- 
tuviu buvo iš augalų: bulvių, po 2 sva- 
vur. kopūstu vienas užaugintas per St. 
Tloividns salva nuo 19 svaru. Ta 
Draugija darbuojasi vis pamažu. 
Peerita vasarą I .iepos 4 ir 5 kėlė pik
niką, į kurį atsilankė daugumas ir iš 
kitu miestų. Taip pat, daugumas atsi- 
ankė nėr vasara ont vakaciju iš ki- 

<ur. ^'in būdami, kurie nenorėjo Lai
ka nraleisti dykni. tai ėio prie vyšnių 
ir kitų vuogu rinkimo, kur galėjo už
sidirbt no 4 ir 5 dolerius i diena. Pas 
šiuos ūkininkus buvo svečių tiek: pas 
St. Bojvida 16, pas K. Matulį -11, 
pas P. Kufcnecką - 14, pas Girai

i - 8, pus J. Stakeuą J- 8, pas P. 
Macijauską - 10, pas Mozerj —

’f’r^S valstijas. 
;ta luP/raščjuose, 
la užeina pusnjr 
otoj, tad Žmogui 

suŠalflį arkliai 
vyliai kūtėse

2, pas J. Dakan — 6, pas L Smetoną 
— 2, pas M. Walenčių» — 13 ir hote- 
lyj - 4.

Ką dar žada nuveikti Lietuviai mu
sų kolonijoj. Per kelių ūkininkų far- 
mas bėga upė, vadinama Pentwater 
Rivcr. Ta upė nemaža turinti tyra, 
skanų vandenį. Ta upė teka per lau
kus K .Matulio, K. Vasiliausko, P. 
Kurnecki6} J. Stakėno, J. Pieniaus ir 
A. Stankaus. Ten yra užmanyta pa- 
b '.r,Vot pirtį (tanią) maudynes, kur 
( alėtų vi.-i artimi lankytis, o ir sve
čiams butų naudinga. Ahtras suma- 
nymas taip pat yra geras. Kad tą 
upę užtvenkus ir pastatyt vandeniu 
sukamą malūną, kuriame būt galima 
supiklcvot, sumalt ir sukapot grudus 
dėl gyvulių.

Dar vienas dalykas yra svarbus:
Kada visiems žinoma, kad Michiga- 

ne yra kelios lietuvių kolonijos ir dau
gumas žmpnių jose lankosi. Žmonėms 
nepapratus važinėt tankiai nuvažiuo
ja kitur. Miestas Muskegon veik yra 
kožnatn pakeliui, važiuojant ar tai ge
ležinkeliu ar laivu per Chicago. At
važiavus į Muskegon, reikia persėst, 
Tai musų sumanymas tokis, kad rei
kia susidėt į kompaniją ir supirkt ke
lis automobilius ir važinėt kaimas nub 
kaimo.

Duokim sau, pradėjus nuo Grand 
Rapids, Muskegon, Hart, Pantwater, 
Ludir.gton, Scottville, Fountain, Pea- 
cock, Luthęr, Wellston, Walkerville ir 
kitur. Taito butų labai geras pasi
važinėjimas nevienas norėdamas pa
matyt liAuvių kolonijas, imtų sau po- 
• U dienu, brūkšt ir apvažiuoja, o netik 
lietuviai, bet yra daug keliauninkų, 
kurie važiuoja kaimas nuo kaimo, su 
visokiais reikalais.

Taigi, draugai. Kurie manot, k<d 
tas dalykas yra geras, tai prisiųskite 
savo antrašą, o kada sutvarkysim, tai 
ir jus palauksim su šimtinuke ar ki
ta. Argi negražu butų, kad lietuviai 
užvestų tokį puikų ir naudingą daly
ką. Siųskite laiškus į Redakciją 

“AMERIKOS ŪKININKAS”, 
i 19 Ws hnij’ion St,
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Didžiausį isPllltU Į I11 
darė komunistų kalbėto j ii. Jų
prakalbos giliai įsiskverbė ma
no atmintin. Jų kalbas aš ir 
šiandie atsimenu kone žodis 
žodi n. Įvomunistai vi ir u ir 
v.isun niekino socialistu 
cialistus jie vadino op u įim 
tais, socialpatriotais, ir s i’> 
įvairiais piktais žodžiais sva .iy 
davo į juos. Daugiau ii š j 

ine socialistų niekinimo “’d» - 
be” pasižymėjo pp. SI d > 
Stoklickis, Baltruša lis ir d.hi- 
gybė kitų “kalbėtojų” ir “ra
šytojų”, dariusių visa, kad So
cialistų Partiją sugriovus. Pir
miausia tie “nepennalduojami 
revoliucionieriai” save pasiva
dino “kairiaisiais“ socialistais, 
paskui komunistais. Bet dėl jų
nachališkumo dabar jie yra 
vadinami chamunistais. Berods, 
šitas pavadinimas pilnai ata- 
tinka jų darbams, .fyk socia
listus jie niekino viųw tik dėl
to, kad pastarieji atsisakė pri
imti jų “revoliucinę taktiką”, 
būtent tokia taktika, kuri rei
kalavo, kad tuČ tuojaus reikia 
sugriauti visas “negeras” uni
jas, o jų vieton sukurti “ge
ras” ir tada — .kelti Ih.ilšcvi- 
kišką revoliuciją. Girdi, rei
kia sukurt tokią valdžią kaip 
kad Rusijoj.
# Gal visa tai ir nebūtų buvus 
taip bloga, jeigu musų komu
nistai savo darbą butų pradėję 
ne nuo; |o galo, nuo kurio jie 
pradėjo. Jeigu jie butų ėję j 
darbininkų minias ir ten skelbę 
vienybės, o ne skaldymosi evan 
geliją — tada kas kita. Bet 
toki komunistiškos evangelijos 
skelbėjai, kaip kad Jukelis ir 
kiti, ėjo į darbininkus ne vie
nybę skelbti, ne rengti juos ko
vai prieš kapitalistinį naudoji
mą, ale ėjo supiudyti juos!

Kapitalistai greitai pamatė 
koks “pavojus” jiems grūmoja 
nuo tos neva komunistų skel
biamosios “revoliucijos”. Tu
rėdami savo rankose pinigų ir 
visą valdžios mašineriją, jie pri 
grūdo darbininkų organizaci
jas .pnipais ir provokatoriais. 
Taigi tie valdžios ir kapitalistų 
pasamdyti gaivalai atėjo talkon 
“nopermalduojamiems’“ musių 

L“revoliucionieriams”. Nuduo

M Salutaro Arbatą 

K-U-R-?
Visose gerose 

Aptiekose visoj Amerikoj

K-A-D-A?
V isada

K A-I-P-?
Tik nueik ir parnešk arba, 

tiesiog iš musu užsiorde- 
liuok, o mes prisiusime.

SALUTARAS ?R„UE°BS C0.
I 1707 S. Halsted St. Phone Catial 6417 Chicago, III. I 
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K. K. Burkowski

VILIJA G AR A G E,
J. J. Zinkevicz

Chicago, I1L Tel. Lafayette 4231

tam! didelius kovotojus, tie 
gaivalai iiradėjo savo darbą 
ranka už rankos su komunis
tais. Kiek naudos visa tai at
nešė šios šalies darbininkų ju
dėjimui. čia nėra reikalo aiš
kinti. Apie tai visi jau žino.

Na, prie tokių aplinkybių ar 
galima tikėtis ko nors laimė
ti? Nebekalbant jau apie re
voliuciją, šitokioj padėty darbi- 
nininkai negali laimėti kad ir 
paprastą ekonominį streiką!

Kad tai yra teisybė, galiu 
prmarodyti pats iš savo paty- 
rimd. Pavyzdžiui, praeitais 
melais vienoj dirbtuvėj aš par
davinėjau Socialistų Partijos 
presos pikniko tikietus. Ir ką 
jus manote? Komunistai pa
kėlė dideliausį triukšmą. Jie 
iradėjo varyti kuošlykščiausią 
įgitaciją prieš Socialistų Par
tiją, sakydami, kad toji .partija 
san t i tokia ir tokia — darbi“ 

ninkai tikietų -pirkti neprivalą. 
Ir visa tai jie darė prie paties 
dirbtuvės savininko! Supran
tama, pastarasai pritarę ko
munistams. Girdi, tie socialis
tai ištikrųjų “no good”, nes jie 
jau nekartą jo dirbtuvėj kėlę 

streiką. O musų “nepermal- 
duojamieji revoliucionierei” 
jam “paaiškino” dar daugiau. 
Esą, socialistai Rusijoj ir žy
dų i>ogromus rengę... Bosas 
ėmė st priąi ploti rankomis ir 
sakyti, kad komunistai yra 
good. Neišmanėliai socialistų

Salutaro Biterj 
Salutaro Trajanka, 
Kraujo Valytoją,

VILIJA GARA
Sveikiname visus automobiliu savininkus su Linksmais ir maloniais 1921 metais.
Širdingai dėkavojame savo draugams ir kostumeriams, kurie turėjo reikalus su mu

mis pereitą metą. Jie pasitaikė kurį nekurį neužganėdint, meldžiame atleidimo. Ateitė- 
je stengsimės visus pilnai užganėdinti, turėjusius su mus reikalus ir turėsiančius.

Užkviečiame visus lietuvius, automobiliu savininkus turėti reikalus. su mumis. Tu
rime vietos 100 automobilių. Turime geriausius mekanikus ir suteikiame greitą pagelbą. 
Turėkite po ranka musų telefono numerį; visada, dieną ir naktyj esame ant sargybos. 
Važiuojame Chicagos mieste ir apielinkes miestelius. Pagelba greita.

Dabar, patariame padaryti tvarką ant savo automobilio, kuomi sutaupysite daug 
pinigų, atėjus pavasario liuosam laikui. Turėsit pilnoj tvarkoj.

4642-48 S. Western Avė.

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
SECURiTY Bank to’ ■ • .. i :>;• • > f ; ffllfflBBI

Milwaukee Avė. cor. Carpenter St.
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3^ PELNOMA N T PADĖTŲ PINIGŲ9 - i
Saugios Depoasitu Dęžes 
Mainomą Svetimšaliu Pamigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak.

pludikai tuo labai džjįmgėsi— 
gibdi, ir bosas “jų pusę” lai-

GERAI PRADBKIT METĄ 
t 

- —- ------------------------------ U |

Jei naujas metas gerai 
pradėta, tad ir užsibaigs ge- 

..........\rai. Sveikata svarbiausias 
darbininkai''įdėtu' ’jį l’ainicti? užtikrinimas prieš nepasise-, 
Suprantama, kad rie................. kimus>todel negalite pradėt

metų geriau, kaip tik kreip- 
lahgi, komunistai tik darbi- ^įes prįe Savo vaistininko 

i, ir, reikia ar|)a y.^g^ų pardavėjo ir nu- 
amate jie sjpjrkti Trincrio Karčiojo 
clarbininkus yyno jQ nuope]na| pertik_.

rinančiai aprašyti laiške, ku
rį p. Michael Ferezan pri- 

i siuntė mums gruod. 13, 1920 
i iš Zelienope, Pa.: “Musų na- 
Imai buvo nuolatinis ligonbu- 
|tis pirm dviejų metų, koliai 
nemėginome Trinerio Kar- 

-' ko- či°j° Vyno ir Trinerio Ange
liško Karčiojo Toniko. šios 
dvi gyduoli pakeitė viską. 
Mano poteris, kuri svėrė 
120 svaru 1918 met., šian- v 7

Ar prie šitokių apystovų 
kilus toj dirbtuvėj streikui 

pripažinti, tame 
tikri specialistai: 
jie supiudė taip, kaip dar nic-1 
kuomet

() ko atsiekė patys komunis-' 
lai? Jau nuoN 1918 metų jie 
skelbė, kad tuoj tuoj kils re
voliucija. Gi tuos draugus, ku
rie sakydavo, kad revoliucija 
nėra užsakoma, kad jos nepa
darysi kada užsimanęs — _
munistiški “didvyriai” juos nic ( 
kino kaip išmanydami. j

Kieno lai buvo tiesa? Kas 
melavo: socialistai ar komimis- 
tai? Revoliucijos juk ir šian
die dar neturime! ,

Aišku, kad musų koTnunislai 
apgaudinėjo darbininkus. Ap
gaudinėjo ir ardė tarp jų vie
nybę.

Taipjau aišku, kad tuo jie 
pasitarnavo ne darbininkų ju
dėjimui, bet reakcijai. Tatai 
jie yra ne darbininkų draugai, 
('tižiausi jų rieprieteliai — re
akcionierių sėbrai, nors patys 
ir dedasi dideliais kovotojai:;.

Darbininkai privalo apsižiū
rėti. Jeigu jų tarpe dar ran
dasi vienas-kilas tos rųšies “ko
votojas”, reikia pasiųsti jį pas 
tikruosius jo draugus — kapi
talistus. Ten jiems vieta.

—šapos darbininkas. 

dien sveria 170 svarų. Aš i 
taipgi geriausioj sveikatoj I 
ir humore; rfeno apetitas : 
visuomet geras ir aš dėkavo- 
ju jums už jūsų gyduoles”, 
Kelios eilutės, bet teisingos 
ir iškalbingos. Žinoma, tu
rite gauti tikrą Trinerio į 
Kartųjį Vyną — kuris per-' 
ka imituotą, klaidina pats1 
save— Joseph Triner, Com- 
pany, 1333-45 So. Ashland 
Avė., Chicago, III.

. --- e--. ---- į. . .. -- ...į ,

Rado / prapuolusi daktarą.

Dr. L. D. Shepard, 29 melų 
amžiaus, 119 S. Raman st., 1 
praeitą savaitę dingo ir niekas 
neturėjo apie jį jokio nušima- i 
nymo. Vakar gi jis buvo at-i 
rastas gasu užtroškęs “furniš-| 
rmnyj”, 1732 Wost Adams st. 
Čia jis vardą buvo padavęs na
mų savininkai kaipo W. J. Mc--Į 
(kirllu'y, sako, kad pastaromisI 

i I: u. ' 11 I;■ <’1 re::

Švieskime Lietuvę
Mes norime, kad Lietuvos mokyklose butij 
užtektinai rankvedžių mokiniams;
Mes norime, kad Lietuvos žmonės turėti) 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 nuosavių spaustuvę. Jos pryšakyje yra 
šie žmonės: Dr. K. Grinius, Dr. J. Staugaitis, 
adv. M. Šleževičius, adv. J. Vileišis, M. Bort- 
kevičienė, J. Makauskis, prof. Šimkus, Alb. 
Rimka, V. K. Račkauskas ir kiti.

Vieno šėro (akcijos) kaina. Amerikoje
— $15.00. >

Užsirašymus ir pinigus už Šerus siųskite 
šiuo adresu:

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

■■.■ .............. . . «■■■ — - ■ - " L ■ ■ JJ J*■ - J ■ • -I

J, " ...........

The VViersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue

Raportas gale dienos, Lapkr. 15, 1920, paduotas Auditoriui publiškų 
atskaitų Illinois Valstijos.

TURTAS SKOLOS
Paskolos ir atrokavi-

mai............................$1,740,364.96
Perdetis .......................... 325.90

U. S. Bonai ir certifi-
katai..............-........ $167,617.83

Municipal ir korp. bonai $813,283.08
Kares tapimo stampos ....... 832.00

Rakandai ir^įtuisoa $152,869.88
Revenue stemps ........... $98.35

Cash ir kitų bankų sko
los ........................  $575,535.38

Viso turto ...^ $3,450,927.48
Sausio 2, 1918 depozitai..........

Lapkr. |5, 1920 — depozitai
Užaugo depozitai ..;............................................ $1,940,636.07

' VIRŠININKAI
ASA WIERSEMA, Prezidentas NICIIOLAS W. WIEBSEMA, Kas.
GEORGE DALENBERG, Vic-prez. FBEDERICK J. WIERSEMA, p.-k.

Direktorių ir Paturėję Koiiitetas
Chas. Ii. Brandt Asą Wiersema
Herman L, Barnes Gairinęs DeHaan
’ritcHĮihihr; fkbniid Nicholas \V. V\'i i
Georgę Dalonbrrg Cli;r:. F. licading I reih ri< I .! \vI« I .< II

VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS

^Capital stock jmokėta $200,000.00
PbrvirSis............................$40,000.00
Neišmokėtas uždarbio.... $37,631.38
Ne«<m*keti dividendai ....... $50.50
PaHktataksams ir procen

tams ......................2.... $24,943.05
Depositų ................... $3,053,302.55
Bilos išmokėjimui ....... $95,000.00

Viso atsakomybės $3,450,927.48

..................... .’.........  $1,112,666.48
.............................. $3,053,302.55

; Kodai Tuksiančiai žmoniŲ Jr 
Vaiky Miršta kas meta nuo

Plaučiy Uždegimo.
Todef kad jie sutinka šias ligas 

kaip: šaltį, influenzą, kosulius, kata- 
( rą, Bronchites, Tonsulites, skaudžia 
gerklę, skausmus krutinėję, ir nebū
na, iš kurių plaučių uždegimas atsi- 

i randa. Jeigu jus kokius skausmus 
f arba viršui minėtus kentėjimus jau
čiate, tuojaus eikite į vaistinę ir nu- 

. sipirkite dėžutę KAMPHROL. Bet 
! bukit atsargus, kad gautum tikrą, su 
i baltu-raudonu kryžium ant kiekvieno 
pakelio. Tas vaistas tuojaus sustab
dys kosulį.

KAMPHROL yra sudėtinis iŠ bal- 
sainiškų aliejų, šaltmėčių, kumparo, 
ir kitokių naudingų daliui kurios ra
mina visus skausmus, kaip galvos 
skaudėjimą, nugaros, nariuose ir reu- 
matiškus skausmus.

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

THE KAMPHROL CO, 
2G38 VVest 47th St, Chicago. III.

■m

Pinigai Iš 
Kenoshos
Lietuvon

Kas nori siusti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais.

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

Kreipkitės pas*

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė..
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Skaitytaiu Balsalj
(l/jf tlraiKitas tJtprtaŲU
nuomones \,aA..v)

KAS SAKE TIES4?

•Kiek la ko atgal aš labai in- 
.teresavausi prakalbomis. Buda* ji! 
vo, kur lik pamatau Koki ;k'J-

NAUJIENOS, ChicagO, BL  'G



J. J. ZinkeviczK. K. Burkowski

Kodai Tūkstančiai žmonių Ir

GERAI PRADĖKIT METĄ

darbi'

New York, N. Y.
sian

Tatai

$167,617.83

Rado»prapuolusi daktarą
... $24,943.05 
$8,053,302.55 
..... $95,000.00

nistai savo 
ne nuo) to

$200,000.00 
. $40,000.00 
. $37,631.38 
...... $50.50

J. P. WAITCHl 
LAWYER 

Advoka

$1,740,364.96
......... 325.90

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

— kuris per- 
klaidina pats 

Joseph Triner, Com- 
1333-45 So. Ashland

Dr. L. D. Shepard, 29 metų 
amžiaus, 119 S. Haman st., 
praeitą savaitę dingo ir niekas 1 
neturėjo apie jį jokio nušima- j 
nymo. Vakar gi jis 
rastas gasu užtroškęs 
riunyj 
čia jis vardą buvo padavęs na. 
mų savininkai kaipo W. J. Mc 
Carlhey 
dienomis jis labai gėręs

Vieno sero (akcijos) kaina. Amerikoje
— $15.00. V.

Uzsirašymus ir pinigus už serus siųskite 
šiuo adresu:

V. K. RAČKAUSKAS
307 West 30th Str.

Švieskime Lietuvę
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.

buvo a t-l 
furniš-1 

1732 West Adams st.!SALUTARAS SBt C0.
1707 S. Halsted St. Phone Canal 6417 Chicago, III

KA-I-P-?
Tik nueik ir parnešk arba, 

tiesiog iš musų užsiorde- 
liuok, o mes prisiusime.

Phone Boulevard 5248
A. M. KAITIENĖ

AKUSERfi
Daug hictų praktikoj 

3014 Emerald Avė., Chicago, 111

Ir visa tai jie darė prie paties 
dirbtuvės savininko! Supran
tama, pastarasai pritarė ko
munistams. Girdi, tie socialis
tai ištikrųjų “no good”, nes jie 
jau nekartą jo dirbtuvėj kėlę 
—streiką. O musų “nepennal- 
duo jam ie j i rcvol i•ucionicrai” 
jam “paaiškino” dar daugiau. 
Ešą, socialistai Rusijoj ir žy- 
(|tį pogromus rengę... Bosas 
ėmė stipriai ploti rankomis ir 
sakyti, kad komunistai yra 
good. Neišmanėliai socialistą

5 Daugybę gydytojų ir ligonių var
toja ir rekomenduoja KAMPHROL. 
Pirkit dėžutę Šiandien ir laikyk pa- 
rankumoj; kaina: 50 ir 85 cenoH.

THE KAMPHROL CO, 
2033 Wcst 47th St, Chicago, III.

Pinigai Iš 
Kenoshos

Jei naujas metas gerai 
pradėta, tad ir užsibaigs ge- 

, rai. Sveikata svarbiausias 
užtikrinimas prieš nepasise
kimus, todėl negalite pradėt 
metų geriau, kaip tik kreip- 
ties prie savo vaistininko 
arba vaistų pardavėjo ir nu
sipirkti Trinerio Karčiojo 
Vyno. Jo nuopelnai pertik
rinančiai aprašyti laiške, ku
ri p. Michael Ferezan pri- 

! siuntė mums gruod. 13, 1920 
iš Zelienope, Pa.: “Musų na
mai buvo nuolatinis ligonbu- 
tis pirm dviejų metų, koliai 
nemėginome Trinerio Kar
čiojo Vyno ir Trinerio Ange
liško Karčiojo Toniko. Šios 
dvi gyduoli pakeitė viską. 
Mano jnoteris, kuri svėrė 
120 svarų 1918 met., 
dien sveria 170 svarų 
taipgi geriausioj sveikatoj 
ir humore; rMno apetitas 
visuomet geras ir aš dėkavo- 
ju jums už jūsų gyduoles”. 
Kelios eilutės, bet teisingos 
ir iškalbingos. Žinoma, tu
rite gauti tikrą Trinerio 
Kartųjį Vyną 
ka imituotą, 
save - 
pany, 
Avė., Chicago, III

tai ir nebūtų buvus 
jeigu musų komu- 
darbą butų pradėję 
galo, nuo. kurio jie 

pradėjo. Jeigu jie butų ėję į 
darbininkų minias ir ten skelbę 
vienybės, o ne skaldymosi evan 
geliją — tada kas kita. Bet 
toki komunistiškos evangelijos, 
skelbėjai, kaip kad Jukelis ir 
kiti, ėjo į darbininkus ne vie
nybę skelbti, ne rengti juos ko
vai prieš kapitalistinį naudoji
mą, ale ėjo supiudyti juos!

Kapitalistai greitai pamatė 
koks “pavojus” jiems grūmoja 
nuo tos neva komunistų skel
biamosios “revoliucijos”. Tu
rėdami savo rankose pinigų ir 
visą valdžios mašineriją, jie pri 
grūdo darbininkų organizaci
jas šnipais ir provokatoriais. 
Taigi tie valdžios ir kapitalistų 
pasamdyti gaivalai atėjo talkon 

"c »* 1
^revoliucionieriams

lami didelius kovotojus, tie 
gaivalai išradėjo savo darbą — 
ranka už rankos su komunis
tais. Kiek naudos visa tai at
nešė šios šalies darbininkų ju
dėjimui, čia nėra reikalo aiš
kinti. Apie tai visi jau žino.

Na, prie tokių aplinkybių ar 
galima tikėtis ko nors laimė
ti? Nebekalbant jau apie re
voliuciją, šitokioj padėty darbi- 
nininkai negali lėnnėti kad ir 
paprastą ekonominį streiką!

Kad tai yra teisybė, galiu 
prųiarodyti pats iš savo paty
rime. Pavyzdžiui, praeitais 
metais vienoj dirbtuvėj aš par
davinėjau Socialistų Partijos 
presos pikniko tikietus. Ir ką 
įųs manote? .Komunistai pa
kele dideliausį triukšmą. Jie 
pradėjo varyti kuošlykščiausią 
agitaciją prieš Socialistų Par
tiją, sakydami, kad toji .partija 
santi tokia ir tokia

amjems ’ musų, 
Nuduo-

Ar prie šitokių apystovų, 
kilus toj dirbtuvėj streikui, 
darbininkai galėtų jį laimėti? 
Suprantama, kad lic.

Taigi, komunistai tik darbi
ninkų vienybę ardo, ir, reikia 
pripažinti, tame “amate” jie 
tikri specialistai: darbininkus 
jie snpindė taip, kaip dar nie
kuomet.

O ko atsiekė patys komunis
tai? Jau nuo\ 1918 metų jie 
skelbė, kad tuoj tuoj kils re
voliucija. Gi tuos draugus, ku
rie sakydavo, kad revoliucija I 
nėra užsakoma, kad jos nepa
darysi kada užsimanęs — ko
munistiški “didvyriai” juos nie( 
kino kaip išmanydami.

Kieno tai buvo tiesa? Kas 
melavo: socialistai ar komunis
tai? Revoliucijos juk ir šian
die dar neturime! ,

Aišku, kad musų koTnunistai 
apgaudinėjo darlnninkus. Ap
gaudinėjo ir ardė tarp jų vie
nybę.

Taipjau aišku, kad tuo jie 
pasitarnavo ne darbininkų ju
dėjimui, bet reakcijai 
jie yra ne darbininkų draugai, 
dižiausi jų rieprieteliai----re
akcionierių sėbrai, nors patys 
ir dedasi dideliais kovotojais.

Darbininkai privalo apsižiū
rėti. Jeigu jų tarpe dar ran
dasi vienas-kilas tos rųšies “ko
votojas”, reikia pasiųsti jį pas 
tikruosius jo draugus — kapi
talistus. Teh jiems vieta.

—šapos darbininkas.

Plaučiiį Uždegimo.
Todėl kad jie sutinka šias ligas 

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

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

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue

Raportas gale dienos.! Lapkr. 15, 1920, paduotas Auditoriui publiškų 
atskaitų Illinois Valstijos.

SKOLOS C >*
Capital stock įmokėta
Perviršis.........................
Neišmokėtas uždarbi^..
Neišmokėti dividendai
Palikta taksams ir procen 

tams ..............
Depositų ...............
pilos išmokėjimui

Didžiausį įspūdį į ijj.anc pa
darė komunistų kalbėtoju. Jų 
prakalbos giliai įsiskverbė ma
no atmintin. Jų kalbas aš ir 
šiandie atsimenu — kone žodis 
žodin. "Komunistai visuomet ir 
visurv niekino socialistus. So
cialistus jie vadino op irlimis* 
tais, socialpatriotais, ir šiaip 
įvairiais piktais žodžiais svaidy 
(tavo į juos. Daugiausia šita
me socialistų niekinimo “’dąr- 
be” pasižymėjo pp. Stilsor.-jrs, 
Stoklickis, Baltruša lis ir dau
gybė kitų “kalbėtojų’’ ir “ra
šytojų”, dariusių visa, kad So
cialistų Partiją sugriovus. Pir
miausia tie “nepermalduojami 
revoliucionieriai” save pasiva
dino “kairiaisiais” socialistais, 
paskui komunistais. Bet dėl jų 
nachališkumo dabar jie yra 
vadinami chaniunistais. Berods, 
šitas pavadinimas pilnai ata- 
tinka jų darbams. Juk socia
listus jie niekino vien tik dėl
to, kad pastarieji atsiekė pri
imti jų “revoliucinę taktiką”, 
būtent tokią taktiką, kuri rei
kalavo, kad tuČ tuojaus reikia 
sugriauti visas “negeras” uni
jas, o jų vieton sukurti “ge
ras” ir tada — .kelti, bolševi
kišką revoliuciją. Girdi, rei
kia sukurt tokią valdžią kaip 
kad Rusijoj.
* Gal visa

Salutaro Biterį 
Salutaro Trajanka, 
Kraujo Valytoją, 

, Salutaro Arbatą

K-U-R-?
Visose gerose 

Aptiekose visoj Amerikoj

k-a-d-A?
Visada

Apsauga Maišėms Pinigams 

SEcuRiTY Bank 
to53»9BSaE8Ba OF CHICAGO EmKHEraSSHffla

Milwaukee Avė. cor. Carpenier St 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

Viso atsakomybės $3,450,927.48 

................ .'..........  $1,112,666.48 

........................  $3,053,302.55

................$1,940,636.07 
VIRŠININKAI

NICHOLAS W. WIERSEMA, Kas. 
fBltRG, Vic-prei.FBEDEBICK J. WIERSEMA, p.-k. 
Direktorių ir Patarėju Komitetas

• Asą Wiersema
Barnes Catrines DeHaan
JScliniid ' Nicholi

Frcder

TURTAS 
Paskolos ir atrokavi- 

mai........................
Perdėti s .................

U. S. Bonai ir certifi 
katai..... .....

Municipal ir korp. bonai $813,288.08
Kares tapimo stampos ....... 832.00

Rakandai ir^jtaisoS $152,869.88
Revenuė stemps ............ $98.35

Cash ir kitų bankų sko
los ..........................  $575,585.8ff

Viso turto ..., $8,450,927.48 
Sausio 2, 1918 depozitai..............

Lapkr. |5, 1920 — depozitai

Užaugo depozitai

ASA WIF.BSEMA, Paridentas 
GEORGE DALE

Chas. Ii. Brandi 
Herman L 
Thęophihi
Georgę Dalenberg Clljs. E. Beading

VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS

VILIJA GARAGE
Sveikiname visus automobiliu savininkus su Linksmais ir maloniais 1921 metais.
Širdingai dėkavojame savo draugams ir kostumeriams, kurie turėjo reikalus su mu

mis pereitą metą. Jie pasitaikė kurį nekurį neužganėdint, meldžiame atleidimo. Ateitė- 
je stengsimės visus pilnai užganėdinti, turėjusias su mus reikalus ir turėsiančius.,

Užkviečiame visus lietuvius, automobiliu savininkus turėti reikalus su mumis. Tu
rime vietos 100 automobilių. Turime geriausius mekanikus ir suteikiame greitą pagelbą. 
Turėkite po ranka musų telefono numerį; visada, dieną ir naktyj esame ant sargybos. 
Važiuojame Chicagos mieste ir apielinkės miestelius. Pagelba greita.

Dabar, patariame padaryti tvarką ant savo automobilio, kuomi sutaupinsite daug 
pinigų, atėjus pavasario liuosam laikui. Turėsit pilnoj tvarkoj.

VILIJA GARAGE, 4642-48 S. Western Avė., Chicago, III

miftėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais.

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

4 Kreipkitės pas:

A. Pakšys 
Ž20 Milwaukee Ave^

___ Kenosha, Wis.

Lietuvon,
Kas nori siųsti pini

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
* - ISaugios Depozitu Dėžės

Mainoma Svetimšaliu F*inigai
Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak.
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M. Walenčiua atkeliavęs į Ameriką 
1X77 metuose. Būdamas New Yor- 
ke, lankė vakarinę mokyklų 4 žiemas, 
po tam persikėlė į Philadelphia, Pa. 

*ten pragyveno 9 metus, grįžo į Tė
vynę manydamas ten pasilikt. . Išbu
vęs. pustrečių metų pasakė: “Gerai 

. apie Lietuvą apdainuot, apkalbėt, bet 
ne joje gyvent, nes tuom laiku ne
galima buvo prasilenkti valdžios, ku
nigijos, nei kaimo moterėlių. Suma
nė vėl grįžti į Ameriką. Pargrįžęs 
apsistojo Cincinnati, Ohio. Išbuvęs 
apie 6 metus, sumanė pavažiuot į 
Michigan, kur ir padabojo plotą miš
ko ir nusipirko 80 akrų, mokėdamas 
po $8.00 už akrą. Po tam nukeliavo 
į Chicago. kur gavo tarnystę už poli- 
cistą. Išbuvęs ii menesių ir maty
damas. kad doram žmogui ne darbas, 
pametė ir nukeliavo- vėl į Philadelphia, 
Pa. Ten sumanė pikalbint lietuvių 
kelias draugi jas, kad pasibudavotų sau 

x svetainę. Kas ir pavyko gerai, ir 
tapo'išrinktas tų kelių Draugijų pir
mininku. Ištarnavus porų metų, drau-

gijos^ davė puikią dovaną, brangų žie
dą, $tcliuota su paveiksiu tos svetai
nės namu ant žiedo. Fotam vėl vie
na Reni EstatO Kompanija Chicago 
pakalbino už pardavėją žemių Michi- 
gano. Kada išdirbęs vienus metus, 
mačiau jų neteisingumą su žmonėm.^ 
Pasileidau susipažint su vienu agent* 
K. Scottville ir pradėjau darbuotis. 
Vos išbuvęs pusę metų, patyriau daug 
nesmagumų. Net viena moteris aša
romis verkė, kuriai nukniaukė $630 
Parąėčiau ir tą sėbrą ir apsirinkau 
gražioj vietoj puikų miestelį ^irp.ge
rų kaimų, derlingų žemių ir apsigy
venau. Dabar turime gražią kolo
niją tirštai apgyventa lietuviais, kur 
nėra kam skriausti, nėra kam pykyt. 
tai dėlto visi sutikime gyvene. Turi 
Draugijėlę, kuriai gerai sekasi ir ne? 
vienas dar nepasakė, kad kas juos bu
tu nuskriaudęs. No taip, kaip kad 
Scottvillei, poną Administratorių pa
ėmęs Komitetas išmetė nuo lietuviu 
pikniko. Komitete buVo Juodkojis ir 
Marksaitis.

Mėšlų Krečiama Mašina
Sprender). I
primeta mėšlų ir nuvažiavęs j laukų 
paleidžia pasukdamas rankeną it- jam važiuojant per lauką, gražiai mėšlus

(Manu re
. Nekurie žmonės sako, kad sunku gy

vent ant farmų, bet tai tik tam, kuris 
nedirbęs arba nematęs kaip šioj šalyj 
darbus atlieka, štai, vežimas į kurį iškrato lygiai po visą lauką

No. 25. 80 akrų, 6 akrai miško, ge
ri budinkai, šaltinis, gera ganykla. 
4 mylios j Walkerville, 11 mylios į 
Hari. Kaina — $65 už akerį.

No. 26. 80 akrų, grąžios stubos, 
didelės barnus su tvartais, apačia aug- 
što muro sienos. 8 akrai miško, bė
gantis vanduo. Kaina $6,000.

No. 27. 80 akrų, 4 akrai miško, ge
ra ganykla ant 12 akrų. 9 mylios nuo 
miesto — $5,500.

No. 28. 80 akrų, prasti budinkai 
dideli sodai, upelis, 3 akrai miško, pu
sė mylios nuo mažo miestuko Cry.štai 
Valley — $4,500.

No. 29. 100 akrŲ, geri budinkai, 
mūzos sodas, 6 akrai miško. 15 akrų 
kviečių, 12 akrų rugių, 9 akrai šie
no, šilo. Pusė mylios nuo mažo mie
stuko — $7,000.

No. 30. 60 akrų, labai gera žeme, 
dideli sodai, 20 akrų ganyklos ir miš
ko. Kaina $9,000.

No. 31. 60 akrų, geri budinkai. 20 
akrų miško, arti ežero, upelis ir šal
tinis — $4,600.

No. 32. 70 akių, fruktu ir pieninin
kystės farma: 20 akrų fruktų, 7 ak- 
yai miško; gera ganykla. — $3,000. 1 
mylia nuo miestuko.

No. 33. 67 akrai, visa lygi, gera 
žemė. 2* mylios nuo miesto, labai ge
ros triobos, upelis bėga iš šaltiniu pa
lei triobos. Galas žemes remiasi į 
upę. Miško dėl kurinimo per amžių. 
Kaina $5,000.

No. 34. 70 akrų, viena mylia nuo 
Hart prie plento, grąžus budinka:, 
sodai; 12 akrų miško, labai grąžus, 
gyvenimas — $7,500.

No. 35. 64 akrai, palei pat mažą 
miestuką, gražioj vietoj, šalip žvy- 
rinio kelio. 10 akrų didelių medžių 
miško, visa lygi — $5,500.

No. 36. 60 akrų su budinkais, na
mutis 5 kambarių, miško <iel malkų. 
Šalo yra dar 20 akrų, galima pirkti 
viską po $40 už akrą.

No. 37. 60 akių, grąžus dideli bu- 
dinkai, 2 mylios nuo miesto. 2 sodai. 
Gera nuolaidi žemė — $9,000.

No. 38. 55 akrai, geri budinkai, šal
tinis gero vandens palei namus; 2 ir 
pusė mylios nuo miesto. Kaina $6,000.

No. 39. 63 akrai labai geros že
mes, geri budinkai, sodas, pusė my
lios nuo miesto — $6,000. Daug ru
gių ir kviečių įsėta.

No. 41. 40 akrų, geras plytinis na
mas su 9 kambariais, gera 
1.100 slyvų, 340 vyšnių. 70 
Grąžus gyvenimas — $5,600.

No. 42. 40 akrų fruktų farma. ge
ros stubos, prasta barnė — $5,500. 
j T^o. 43. 40 akrų labai gera žemė, 
daug fruktų, geri budinkai — $7,000.

No. 44. 40 akrų be budinkų. Kita 
20 akrų be budinkų. Viskas už $1,700.

No. 45. 40 akrų, stubute iš čielų 
medžių; jauno miško 10 akrų; šieno 
10 akrų, rugių. Viskas už $1,200.

No. 46. 40 akrų, visa lygi, gera že
me, pusė apsėta ingiais ir kviečiais. 
Pusėtini budinkai — $4,000.

No. 47. 40 akrų, gcro’s stubos, pra
sta barnė, geras sodas, miško ma
žai; upelis per ganyklą; visa kalnuo
ta — $4.000.

No. 48. 40 akrų, labai grąžus, ge
ri budinkai; kviečių ir rugių apsėta. 
2 mylios nuo miesto nrie žvyrinio ke
lio — $6,000.

No. 49. 40 akrų su prastais budin- 
’ I kais, prasta žeme, palei mokyklą* —

Tas kubilas vadinamas sailo (šilo) 
jis būna pastatytas šalę tvartų taip, 
kad galėtųv ūkininkas lengvai išimt 
maistą dėl gyvulių. Tas kubilas bu- 
davojamas medžio, blekes' ir plytų; 
šone matosi daug mažų durelių, viršuj 
stoge skylė, per kurią supila pašarų 
išTcornų. Nekurie ūkininkai turi tam 
tikrą mašiną, su kurią sukapoja ker
nus, su stambiais grūdais ir visukuom, 
ir ta mašina supila per viršų. Tada 
reikia gerai sumint, sudedant tą pa

Sarą. šoninės durys su šriubais taip, 
kad galima nuo viršaus po vienų at- 
sidaryt ir užlipus numest kapotų pa
šarų ir duoti arkliams ir karvėms, la
biausia melžiamoms karvėms nuo ku
rio duoda daug ir saldaus pieno. Taip 
imant nuo viršaus iki apačios kol pa
sibaigia. Gerai kad komai pjaunasi 
dar gerai nepriėję, tai būva minkštes
nį ir saldesni.

Didelį šilo ūkininkas pridėjęs gali 
išsert 40 galvijų per žiemų. \

No. 1. 240 akrų, mylia ir pusė nuo 
I niesto, upė teka per lauką. Miškas 
Į didelių medžių, vertas $20,000, su gy
vuliais, padarais, puikios triobos, 170 
avių. Persenę Žmonės parduos ant 
5%, likusią skolą; viską už $36,000.

No. 2. 264 akerai labai geros že- 
I mes juodžemės ir plytų molis. Nau- 
4 jos stubos, 12 kambarių, 2 šilo so

dai, labai dideli ir visokių vaisių. Vie
na mylia nuo miesto, kaina $100 į 
akrą.

No. 3. 120 akrų, 2 mylios nuo
I miesto, labai gera žemė; remiasi į 

Gilbert ežerą; miško apie 10 akrų; 
gera žemė šienui — $15,000.

No. 4. 240 akrų, keli akrai jauno 
miško. Upelis teka per lauk£, grą
žus budinkai, .sodai, 6 mylios nuo 
miesto, kaina $12,000.

No. 5. 160 akrų, 1 mylia nuo mie-
I -.to, geri budinkai, sodas iš obelų, 

višnių ir pyčių; keli akrai miško, kai-
I na $16,000.

No. 6. 190 akrų, labai geri budin-
I kai, sodai, miško 15 akrų, bėgantis 

vanduo per lauką; gera ganykla, šie-
I no gauna 75 tonus; išlaiko 40 kar

vių, 6 arklius; 7 mylios nuo miesto, 
kaina $12,000.

No. 7, 170 akrų, pusė mylios nuo 
miesto, grąžus budinkai, višnių so-

I das, iš kurio gauna $5,000, iš obolų 
| apie $2,000; šieno gauna apie 70 to- 

ui. Kaina $200 už akrą.
No. 8. 200 akrų, dideli nauji budin

kai, sodai. 10 akrų miškp, 50 akrų
I ganyklos. Visos mašinos, 28 galvi
jai 7 arkliai, i kiaulės; vištų, žąsų,

I upė bėga per lauką. Kaina $13,000 
I arba mainytų ant mieštoj gyvenimo.

No. 9. 160 akrų, puiki stuba, 2 
barnės, sodai. 30 akrų ganyklos, 4 ak
rai miško. Visa žemė lygi, 5 mylios 
nuo miesto. Kaina $8,000.

I No. 1O. 167 akrai, geri dideli bu
dinkai, dideli sodai. 10 akrų alfai fos 
Šieno. 3 mylios nuo miesto. Kains 
$6,500.

1 No. 11. 110 akrų, plytų stubos, taip, 
kaip naujos; gera barnė, sodas mai
gytų medžių. Gera ganykla; miško 15 
akrų didelių medžių. 3 mylios nuo 
miesto. Kaina $7,000.

No. 12. 120 akrų, prastos/triobos, 
upelis per lauką, visa lygi, miško dėl 
kuro. Kaina $5,500.

No. 13. 160 akrų, dideli budinkai, 
rugių ir kviečių įsėta; šieno 18 ak
rų; murinės plytij stubos. 1 mylia 
nuo katalikų bažnyčios; grąžus sodai.
2 mylios nuo miesto. Kaina $11,000.

No.’14. 120 akrų, grąžus budinkai, 
sodas iš obelių! grųšių, slyvų, vyšnių; 
upelis per lauką, miško. 4 mylios nuo 
miesto. — $75 už akerį.

No. 15. 8fi«ncrų, pusė mylios nuo 
miesto, gerd^emė, grąžus budinkąi, 
100 obelų, 700 vyšnių, 700 slyvų nuo 
kurių gali gaut apie $3,000 į metus, 
šilo, 10 akrų alfalfos — $20,000.

No. 16. 80 akrų labai geros žemės, 
juoda su moliu. 10 akrų miško dide
lių medžių, verta $2,000; plytų gra
ži stulra. 2 mylios nuo miesto. Kaina 
$10,000.

No. 17. 80 akių, su puikiais budin- 
kais, šilo, miško 10 akrų, upelis per 
ganyklą — viskas pirmos klesos — 
$8,000.

No. 18. 80 akrų, plytinė stuba: 8 
kambarių' kitos triobos, geras nedide- Į 
lis sodas, labai gera žemė, nuolaidi, I 
puiki ganykla ir šieno vieta. 5 niy- ( - - - -
lios nuo miesto, 2 nuo katalikų baž-' v900.
nyčios — $12,000. | No. 50. 40 akrų labai geros že-

No. 19. 80 akrų, geri dideli budin- 4 akrai miško, upelis per mišką; 
kai, 2 šilo, šaltinio vanduo, upelis, so- * kambariu nauja stubutė ir vištinin- 
dai maišyti — $11,000. kas —

No. 20. 80 akrų labai geros žemės, No* 51.; 60 akrų visa lygi, grąžios 
su puikiais budinkais, sodas, šilo. Ki- triobos, šilo, jaunas sodas, daug pie
ta 80 akių prie šalies, kur didelė ga-,'’“ ganyklų. — $4,000. Kita turi 
nykia ir miško kurinimui per amžius. ,40 akrų už — $2,500.
Tcr išlaiko 12 gražiausių Jersey kar- No. 52» 40 akrų labai geros žemės, 
vių melžiamų; 4. arkliai, keli veršiai visa nuolaidi, šaltinis, palei pat mo- 
priaugamj — $11,000. į kvklą; obelių sodas. Viskas geram

stovy j — $4,000.
No. 53. 40 akrų, gera žemė, sjodas

kas — $3,000.

barnė; 
obelų.

priaugami — $11,000.
No. 21. 90 akrų, pusė ariamos, ki

ta ganykla ir miškas; upelis per ga-( A,v. uu. _,u uniu>
nykią. Namai puikus dėl vištų, kinu- ptneša $500.* Dvi ir pusė mylios nuo 
lių. 6 mylios nuo miesto — $6,500.

No. 22. 89 akrai $3,000. Kita 80' 
akrų labai geros žemės $8,000.

No. 23. 80 akrų, geri budinkai, upe
lis per lauką, vanduo visur įvesta, 
stubose ir bamese. Gera ganykla, 
gražių pievij šmotas; jaunas miškas 
— $5,500. *

No. 24: 80 akrų, geri budinkai, 2 
šilo, sodas, žomč visa lygi, gražioj 
vietoj, jaunas sodas; visi padarai su 
farma — $8,000,

miesto — $3,800. I »
No. 54. 120 akrų, vidutiniai budin

kai, žema vieta, nemažai miško — 
$3,500; gera dėl pievų ir šieno; tas 
pats turi kitą be triobų 79 akrus — 
$500.

No. 55. 120 akrų, geri budinkai, 3 
mylios nuo miestuko Mears — $6,600.

No. 56. 120 akrų. 60 akrų dirba
mos, kita miškas ir ganykla, 
stuba, prasta barnė — $3,000. 
turi prastą už — $1,200.

Gera» 
Kitą

No. 57. 200 akrų. 35 akrai dirba- 
moL kita ganykla, upelis, vidutiniai 
budm^ai — $3,500.

No. 58. 120 akrų: stuba, tvartas, 
nėra kluono. Obelų sodas, kiek miš
ko, 5 akrai šieno. Visa lygi — $5,000.

No. 59. 119 akrų, bėgantis vanduo, 
jaunas miškas; mokykla ant faunos, 
žeme kalnuota — $5,000.

No. 60. 80 akrų kalnuota, bet gej- 
ra žemė su moliu; prasti budinkaf, 
šmotas miško — $4,000.

No. 61. 55 akrai, prasti budinkai, 
gera žeme, upelis per lauką 
farmos remiasi į upę — $3,50į

No. 6^. 55 akių, geri budinkai, ge
ra žemė — $3,500.

No. 63. 40 akrų, prasti budinkai iš 
čielų senovės medžių; tarp miškų, vi
sur aplinkui ganyklos — $1,000.

No. 64 . 40 akių, prasti bujlinkai, 
upelis teka per vietą; miško dėl ku- 
rlnhno — $2,000.

No.165. 40 akrų: 5 akrai miško, tik 
stuba; nėra barnės, arti ežero Cry- 
stal Lake — $2,500.

No. 66. 40 akrų prastos žemės, ge
ri budinkai, uliško, upelis — $2,200.

No. 67. 80 akrų, naujos stubos, 
bamė; geras sodas — $3,500.

No. 69. 40 akrų, vidutiniai budin
kai, palei mokyklą; visa lygi — $2.000
— $600 įmokėti.

No. 68. 40 akrų, nauja stuba, pra; 
stą barnė, mažai miško, gera žemė — 
$l,600.i Kita šalę tos, galima pirk; 
be triobų — $1,000.

■ No. 70. 40 akrų be triobų ant eže
ro kranto; yra gražaus miško -r 
$1,000/ Tas pats turi kitą, 40 akrų 
su geroms trioboms — $2,500.

No. 71. 8 akrai, stuba, barnė ir viš- 
tininkai; 26 obelys — $1,200.

No. 72. 20 akrų: 10 dirbamos, o 
kiti miško.bo triobų ---- .$900. Ant eže
ro.

No. 73'. 35 akrai be triobų — $1,000.
No. 74- 21 akras: 7 akrai miško, 

prasta stubutė, gera barnė. — $1,700.
No. 75. 25 akrai, geri budinkai, ge

ra žemė — $1,800. Į mokėt $600.
No. 76. 42 akrai, prasti budinkai

— $2,800. Kita to paties, be budin- 
kų ant ežero kranto — $600.

No. 77. 40 akrų, geri budinkai, so
das — $2,000.

No. 78. 40 akrų; geri budinkai, so
das ir vuogų; miško — $3,000.

No. 79. 40 akrų, ger^. sti 
ta barnė, ženįė kalnuoHt —

No. 80. 20 
gera žemė;, 
$2,000.

.No. 81. 20 akrų, geri budinkai, so
das pyeių ir obuolių — $2,000.

No. 82. 30 akrų, vidutiniai, budin
kai, sodas, miško, pievos, rugiu — 
$2,700.
K No. 83. Fruktų farma, gauna apie 
$800 už fruktus kožną metą — $3,000. 
Kita to paties, 55 akrai su geresnėms 
trioboms, mažiau fruktų — $3,000.

No. 84. 27 akrai labai geros žemės 
su gerais budinkais; viskas įvesta į 
stubas: vanduo, elektra; tas pats tu
ri 40 akrų su prastais budinkais ir 
turi kitą 40 akrų be* budinkų. Nori 
viską išparduot po vieną, arba visas 
kartu, 107 akYus, labai grąžus gyve
nimas,

No. 85. 10 akių, geri budinkai, viš- 
tininkai, 2 akrai miško; mylia nuo 
miesto — $2,000.

No. 86. 160 akrų, 35 akrai miško 
didelių medžių; du setai budinkų, tin
kama dviem šeimynoms. Kaina $6,000.

No. 87. 40 akrų, prasti budinkai, 
prie ežero. Kaina $1,200.

No. 88. 80 akrų su vidutiniais bu
dinkais; pusė labai geros žemes, ki
ta pusė lengva; upelis teka per vidų 
žemes; miškų įvalias dėl kuriniino — 
$2,500. T

No. 89. 120 akrų prie gero kelio; 
trioba didelis, sena, buvęs Storas. Dir
bamos žemes apie 80 akrų, kita jau
nas miškas. Slaugus, nukirtus i mal
kas, išrinktum^ daugiau pinigų, kaip 
farma verti. Kaina $2,500.

Iki pavasariui, dar gausiu daugiau 
naujų farmj, kurias visas galima 
pirkt ant ii mokėjimo nuo 5 iki 15 
metų. Daugiausia šitų farmų palei 
lietuvius ūkininkus 
lonėsite pas k__  ...
jums, tai ą . 
pas mus atsilankyti, ir kad ne far
mų, tai an';
nes nėra gražesnių apielinkhi nei vie
noj kolonijoj, kaip Hart, Michigan, 
kur kožnas 
mus be skri

MtValančius ir Deda Šamas

las

stuba, pras- 
• $2/700.

akrų, prasti budinkai,
10 . akrų dirbamos —

s apie 80 akrų, kita jau-

iąinkus. šj laikrašti ma
rieti dėl adreso, jeigu ne 
įtaikys kas kitas, norės

vakacijų vasaros laiku,

gauna lygius patamavi- 
audų, be pasigyrimu.

Phigas, tai yra brangiausia mašina. 
Kas plūgą varo, tas turėtų gauti di
džiausią dienos uždarbi, bet Čia prie
šingai — kuris plūgą vartoja, tas gau
na $3į dieną; kuris plūgą padirba, 
tas gauna $10 i dieną, bet kad nebū
tų kam plūgų vartoti, tai nereikėtų

nei jų padirbti. Plūgų vartotojas arba 
artojas yra pirmutinis ir geriausia 
amatninkas, nes kad jis sustraikuotų, 
tai visas pasaulis pražūtų. Plūgas su
randa didžiausius turtus žemėj. To- 
delgi, pagirtas, kuris vartoja plūgų. /

Aš tą vyrą rekomenduoju, kaipo ge
riausią ir teisingiausia pardavėja že
mių. Jis patvirtintas nuo valdžios. 
Turi tiesą kortuose, peržiūrėti raštus, 
(lytus, abstraktus, jaksų ir ugniavos 
dokumentus. Jis viską peržiūri pir
ma pirkimo, o paskui daro pas advo
katą pirkimo aktus, tai dėlto, dar jo 
kolonijoj nieko blogo niekas negirdė
jo iki šiai dienai ir mano taip toliau 
elgtis. I|a^ jį atvažiavusiems kad il
su šeimyna, gauna nakvynę ir gali 
pabūti kelias dienas ir savaites, pakol 
ateina siųsti daiktai.

Iš toli manantiems keliaut į Michi- 
ganą, tai aš patarčiau taip, kad nerei
kėtų važinėti po kelis kartus ir pra
leisti daug pinigų be reikalo. Galima 
sutaisyt daiktui ir pasiųst ant savo

vardo ir pavardės į Hart, Michigan ir 
važiuot su šeimyna, o nuvažiavus pa
darysit kas reikės; ir aš užtikrinu, 
kad viskaą bus teisingai, o kada jus 
daiktai ateis, tai jau jus turėsite sa
vo namučius į kuriuos savo daiktus 
parkraystyt. Važiuodami iš kitur, 
važiuokit per Grand Rapids, o važiuo
jant iš vakarų, per Chicago. Važiuo
kit geležinkeliu nuo 5th Av. ir flarri- 
son St. ■— Geras trūkis vakare pusiau 
12, o norint pigiau iš Chicago, tai va
duokit ant laivo nuo Michigan Avė. 
ir.Water St. — Laivai išeina žiemos 
laike; utarninke, ketverge ir subatoj 
vakarais, pusiau 8-tą .Tikietą pilkit į 
Muskogon, o iš ten geležkeliu į Hart, 
Su ^pagarba jūsų ištikimas ,

Dėdė Šamas.

štai, ar ne puikus gyvenimas? Daug 
yra tam panašių musų apielinkėj, ku
riuose yra Įvestas vanduo, telephonas, 
elektros šviesa — taip, kaip ir mies
te. Aš būdamas didmiesty] girdėjau 
musų moteris kalbant taip: “Man nereikia farmų, aš kiaulių nešersiu”.

Jug teisybė, ant farmų nenešios 
kasdien raudonais čeverykaičiais, šil
kinėms pančiakoms ir ncmalevos lu
pučių ar veidukų, nes jos veidukai bus 
numaliavoti gamtos gražumu — svei
kata.

Praeidamas toliau, patėmijau iška
bą “Baby Show”. . Ineinu į didelę sa
lę, kur buvo suneštu apie 200 mažų 
kūdikių, mat pagarsino, kad duos pir
mą praizą už gražiausią kūdikį ir tiek 
už negražiausią. Tada motinos nešė 
kokį turėjo. Patėmijau labai gražių 
kūdikių ir patėmijau vieną, kuris bu
vo visiškai negražus, bet aš pjifižiu- 
rėjau, kad motina tų negražaus .kūdi
kio ligiai jį mylėjo, kaip ta, kuri tu
rėjo labai gražų k ūdyki dėlto kad tai

T—

os. Lygiai taip ir ant fanuos.buvo . _ _
Kada moteris ir nenorėdama nusiper
ka graŽaą viėtukę, arba negražią, bet 
kada biina jos, o ji turi gražių gyvu- 
Ihj, gražių paukščių, jai matosi tu
rinti jatus, medžius, žydinčius sodus, 
arba stt'vaisiai, jaunus gyvulius, -— ta
da ji viską pamiršta: pauderį, pentą 
ir šilkiįs, o pamyli tą, ką kožną dieną 
turi apvaikščiot ir gėrisi ir myli.

Nebeto, yra laikas ir šilkam arba 
gražiems Čeverykaičiams, nes išva
žiuoja pas kaimyną, į bažnyčią, bei 
ant draugijos susirinkimo.

Taig|i, moterukes, nesididžiuokite su 
mieštoj gyvenimu, nes laukuose užau
gę ir tik tinka jums ten gyventi. Pa
turi? sakot “Kur pinigas muštas, ten 
ir giliuoju”. Ant ūkių užauginsit svei- 
kesnius ir padoresnius vaikučius, nes 
negirdės bjaurių gatviniu pliovonfų, 
neprašys gatve praeinančio, “Duok 
centą”.

Su pagarba, gero velijantis,
Ūkininkas.

Lietuviai Ūkininkai ir Jų Kolonijos
Yra keliose valstijose Lietuvių Ūki4 

Kolonijos, kaip tai: Corinecticut, lxTew 
York, Michigan, Wisconcin, Lousiarra, 
Kansas, North ir South Dakota, C ’.i- 
forn”oj ir nemažai Canado. Paskuti
nėse keturiose valstijose, retai i;s:mf- 
tę, nors Canada ir N. Dakota priskai- 
tyta prie Europos klimato. Vienok, 
lictuviajns yra per šalta ir daugumai 
jau alsinote io tose valstijose ukinin- 

valstijas. 
ilfrašČiuose,

2, pas J. Dakan — 6, pas I. Smetoną 
— 2, pas M. WalenČių*— 13 ir hote- 
lyj — 4.
./®ą dar žada nuveikti Lietuviai mu
sų kolonijoj. Per kelių ūkininkų for
mas bėga upė, vadinama Pentwater 
Pivcr.
skanų vandenį.

kauti ir grįžta į Ryt > 
Nekartą buvo nat< • a L 
kad žiemos laike, kada už 
begalinės North Dakotoj, tad žmogui 
bevažiuojant užpusto ir su' ■ ari. H ai
ir žmones. Turkiai gyvuliai kūtė e 
sušąlą ir vaikučiai eidami į mokyklą 
nušąlą ausis, ve’dus. Vienas vaikutis 
užaugintas N. Dakoioj ant ūkio, turė
dama 11 metų atvažiavęs i Michigan 
pirmu kni t” pamatė kaip obuoliai au
ga) ant medžių, noi nt jo tėtukas tan
kiai parveždavo iš krautuvės dėl val- 

bot nežinojo iš kur toki gra
žus ir skanus parcįha obuolia.

ši rudenį, keletas lietuvių atvažiavo 
i Musgckon. Michigan iš Canndos ir 
nemano grįžt. Arti Kaito, keli susi- 
pirko ukes iš Canados ir N. Dabotos 
iš tu visi] kolonijų, mažai kas giri iri- 
tartum iū ten nėra. Musgi kolonija 
Hari- išleidžia ūkišką laikrašti jau 
bus ketvirti metai “Amcriko's Ūkinin
kas”. Ūkininkai susitvėrė paielpinę 
draugiją, kuri smagiai auga. Perei
tą rudenį spalio mėnesyj, įstate savo 
augalus ant Pavieto parodos County 
Fair, už ka gavo antrą praizą; Lie
tuviu buvo iš augalų: bulvių, po 2 sva- 
ruR. kopūstu vienas užaugintus per St. 
Roividfis galva nuo 19 svaru. Ta 
Drausrija darbuojasi vis pamažu. 
Pecrita vasara Liepos 4 ir 5 kele pik
niką, j kurį atsilankė daugumas ir iš 
kitu miestų. Taip pat, daugumas atsl
ankė nėr vasara ant vakaciju iš ki

tur. ^in. būdami, kurie nenorėjo lai- 
<a nralcisti dykai, tai ėio prie vyšnių 
Ir kitu vuogu rinkimo, kur galėjo už
sidirbt no 4 ir 5 dolerius i diena. Pas 
šiuos ūkininkus buvo svečių tiek: pas 
St. Bojvida 16, pas K. Matulį —- 11, 
pas P. Kuimecką 14, pas W. Girai- 

<ti 8, pas J. Staliną 8, pa l‘
Macijauską 10, ]).> ■ .A. Mozmį

Ta upė nemaža turinti tyra, 
Ta upė teka per lau

kus K .Matulio, K. Vasiliausko, P. 
Kurncck’O, J. Stakėno, J. Pieniaus ir 
A. Stankaus. Ten yra užmanyta pa- 
b-’.aVot pirtį (tanią) maudynes, kur 
i Hėtų vi. i artimi lankytis, o ir sve
čiams butų naudinga. Ahtras suma- 
’iymas taip pat yra geras. Kad tą 
upę užtvenkus ir pastatyt vandeniu 
sukamą malūną, kuriame būt galima 
supiklcvot, sumalt ir sukapot grudus 
dėl gyvulių.

Dar vienas dalykas yra\varbus:

Kada visiems žinoma, kad Michiga- 
ne yra kelios lietuvių kolonijos ir dau
gumas žinpnių jose lankosi. Žmonėms 
nepapratus važinėt tankiai nuvažiuo
ja kitur. Miestas Muskegon veik yra 
kožnam pakeliui, važiuojant ar tai ge
ležinkeliu ar laivu per Chicago. At
važiavus j Muskegon, reikia persėst, 
Tai musų sumanymas tokis. kad rei
kia susidėt į kompaniją ir supirkt ke
lis automobilius ir važinėt kaimas nub 
kaimo, 'i. ,;.r

Duokim sau, pradėjus nuo Grand 
Rapids, Muskegon, Hart, Pantwater, 
Ludir.gton, Scottville, Fountain, Peą- 
cock, Luther, Wellston, Walkerville ir 
kitur. Tada butų labai geras pasi- 
vi.Minėjimas ir nevienas norėdamas pa- 
inatvtjiA uvių kolonijas, imtų sau po- 

brūkšt ir anvažiuoja, o netik 
lietuviai, bet yra daug keliauninkų, 
kurie važiuoja kaimas nuo kaimo, su 
visokiais reikalais.

Taigi, draugai. Kurie tnanot, k<d 
tas dalykas yra geras, tai prisiųskite 
savo antrašą, o kada sutvarkysim, tai 
ir jus paŠauksim su šimtinuke ar ki
ta. Argi negražu butų, kad lietuviai 
užvestų- tokį puikų ir naudingą daly
ką. Siųskite laiškus Į RedakcijąSiųskite laiškus | Redakciją 

“AM i LIKOS I k įninki 
119 Washingt<»n S t., 

H art, Michigan.
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CHICAGOSprietelius patarėjus

ŽINIOS

BANKO VALANDOS

Visiems savo Depositoriams ir Rėmėjams

LINKIME LINKSMŲ IR PASEKMINGŲ

Nauju Metu
Dėkavo j u

Metropolitan State Bank Telephonai

Vai

Telephone Yards 50:

Tek Au,

ŠEIMYNŲ APTIEKA
PRANEŠIMAS

Chicago, III
Phone Canal 257

CHICAGO.

■fonus per 22 
gydytojas, chl-

Sankrovos 
kaina tik

Vienintelė Lietuviška Ratlankių 
(Tire) Kompanija Chicagoje.

Amerikoje
CO., I n c

M RUF- 
rasčiausis

“ Reumatizmas Sausge’e

3107 9.
VALANDOS: Npo 8 iki 11 ryto 

ir k-to 5 iki 8 vakare.

Nuo 9 v. išryto, iki 5 v. 
vakare. Utarninkais ir 
Subatomis visą dieną iki 
8:30 vai. vakare.

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza 

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai 

J. VAN PA’NG M. D.
Avė-

DUO 
nuo

Valdyba ir direktoriai 
.J. B. Brenza, 
J. C. Brenza, 
J. Krotkos,

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lictuvys Dantistas 
10801 S. Michigan A v., Roseland 

Valandos: 9 iki vakaro

Tel. Pullman 842 •
DR. L E. MAKARAS 

Lietuvy® Gydytojas ir Chirurgu 
10900 Michigan Avė., Roselande.

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

įsteigta dėl ŽMONIŲ teisingo patarnavimo. Geriau
si DAUTARAI pašaukiama prie ligonių. Visoki RE- 
CEPTAI per provizorius išpildoma. Skaitlingas san
delis įvairiausių vaistų laukia SALUTARO draugų, 
kostumierių ir vietos žmonių.

R. URBONAS* 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

1721 W. 47th St., Chicago, III 
Phone Drover 8473

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

VALANDOS: 9-—12 ryto 
2—9 vakaro.

3303 So. Morgan Street, Į 
Chicago, III.

a akM m 4 guviu

Vėl Žingsnis Pirmyn
ŠALUTARAS auga, nes mes turėjome išpildyti žmo
nių norus ir įsteigti APTIEKOS DEPARTAMEN
TĄ, ką mes ir PADARĖME.

Taigi užprašome savo visus pažįstamus, ir šiaip 
vietos žmones atsilankyti į tmisų NAUJĄ APTIE
KI, o mes esame pasirengę Jums patarnauti.

Su užtikrinta vilčia ateityn,
Telephone Boulevard 2160

Dr. W. Kaplan
DENTISTAS 

Specialistas DANTŲ ir burnos ligų 
3303 So. Morgan St

Valandos: 9—7“ 
Chicago, III.

W» ........MM——————

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
f (Priėmimo valandos nuo 8 iki 
| 42 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
I 3825 So. Halsted SU Chicago.

Akušerka M. Katauska 
p /

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

Phone: Boulevard 4121.

Siunčiame pinigus Lie
tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.

Ofiso Tel/ldcKinley 76
DR. I. H. GINDICH 

DENTISTAS
Mes savo darbų gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas. 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, 111 

Arti 88-th Street

Ne iš pagarbos įpročio, bet širdingo ap- 
kainavimo išreiškiame, padėkų lietuviams už 
dalinį naudojimąsi musų pramonės žydėjimu

. /■ . - 4 t ♦
per pastaruosius dvyliką mėnesių ir norime 
linkėti gerų Laimingų Naujų Metų.

Rez. 1189 Indepfcndence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
• Specialistas Moteriškų, Vyrišku 

Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago 

Telephone Pr ver 9693
Valandos: 10—11 rj 2—3 po piet
7 -8 vak. Nedalioms 10—12 dienų

Naujas “Jehova.”
Tūla Mrs. Hat tie Mathicson, 

kuri pirmiaus gyveno Denve
ry j, Colo., ir buvo nare Jeho
vos bažnyčios, vakar Chicagos 
Jaunų Moterų. Krikščionių as- 
sociacijai papasakojo- žingeid
žių dalykų apie tų Jehovos 
bažnyčių. Vyriausiu bažnyčios 
vedėju yra Joshua Sykes, ku
ris pats save stačlhi vadina .

Reikalauja apkapoti algas.
Vakar vietos anglų laikraš

čiai su didžiausiu riksmu išgar
sino, kad buk 9,000 Piilhnano 
kompanijos darbininkai patįsj 
reikalauja, kad kompanija ap
kapotų jiems algas 20 nuoš!? 
Sako, kad kompanija 
jus daryti jokių 
šiame klausime, bot 
darbininkai per savo

A. •
Akis Egzaminą.;);i 

Gyvenimas^!
C tuščias, kada prfl

nyksta regėjimas1
- i Mes vartojam

Chicagos klimatas 
geriausias.

Harvard Universiteto profe
sorius KobVrt De C. Ward va
kar sakydamas prakalbų Aine- 
r i k logiškai d ra u gi
jai, Bostone,)pabrežė, kad ge
riausias klimatas Jungtinėse 
•e Valstijose yra, Jai apie Chi- 
cagų ir pačioje Chicagoje. 
^Klimatas, dėl daugelio žmo
nių, visuomet yra geriausias 
tas”, sako prof. Ward 
turi tankias ir greitas oro per
mainas, užtektinai .šaltas žie
mos laiku ir užtektinai šiltas 
ir drėgnas vaųgi^s laiku. To-

Cliica-

m Nesikankykite savęs skaus-
■ mais, Reumatizmu, Sausgėle,
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu _ 
M — raumenų sukimu; nes skau- a 
Ifl dėjimai naikina kūno gyvybę į 
M ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSUTL COMPOUND ino- u
■ stis lengvai prašalina viršmi- ■ 
“S netas ligaX mums šiandie dau*- ■

gy.bė žmonių* siunčia ’ padėka- B 
vonėa pasveikę. Prekė 50c per B 
pačtą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- « 
H KATOS”, augalais gydyties,.,® 
m kaina 50 centų. \

g Juętin Kulis ■ 
s 3!53 So. SI. Chicago, III. g 
BMBBBBBBBBBBBBHBBNBI

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. StnkoFis

Lictuvys Gydytojas’ir Chirurgas
Perkelia ofisų j People Teatrų

1616 W. 47 St., Tel. Boul. 16fl
Valandos: 1 iki 3 po pietų.

6 iki 8 va^. Nedėk JO iki 12 ryto
Res. 2914 W. 43rd Street

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 263

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

THE BRIDGEPORT 
TOBACCO CO., 

3223 So. Halsted St.

\ Phone: Canal 6417
■ 1707 So.nlalsted St.,
■ no nuo MvaaanaB aaa ibi ■■■■■■■■■■■■■■ imff

f UNIVERSAL STATE
3252 South Halsted Street, Chicago, Illinois.

nežadč- 
žinksniu 
kadangi 
įgaliotus 

komitetus to reikalauja, 
kompanija bus privesta 
pti savo doinę į šį jos 
dūkų reikalavimų ir, 

sutiksianti ji išpildyti. 
Jeigu kompanija ^‘sutiksianti” 
;į “reikalavimų*’ išpildyti, tad 
ii sutaupysianti apie $3,656,000 
į metus. Mulkių sėti nereikia!

Jleško juodrankių.
Valdžios Sceret 

lai visoje Chicagos apielinkčjc 
o ypatingai Dixon, 
džiausiu stropumu 
rių grasinančių Ir 
buvo iš ton praeiti 
siųsti prez. Woodr 
nui. Sako, laiškų ; 
•Tųsino \Vilsonui, 
pačios gyvastis l 
lengvomis ir tūtomis 
mis.

Tek: Yarda 6866
Drover 8^48 *

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

Akušeres
8203 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10-12 v. t. 1-2, 6-8 
v. v. Nedėliotais 10-12 ryt*.

Dr. C.Z. Veželis
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avo. 
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drover 7042

Liiikime
\ įsiems lietu

vio Mri, MUSŲ DRAU
GAMS IR RĖMĖJAMS 
LAIMINGŲ IR PASEK- 
M1MGŲ NAUJŲ ME-

rin’787 ■ '»
)R. MARiYA 
IVIA’CTtį-f 
■k.rižu iš Cal 
ayo praktikai

52|>8 W. Harrinon Ši
Valandoj. 8
vakavę i

Visiems mano kostumeriams, 
kurie pirkote pas mano pereitą 
n lą, kaipo: auksinius ar deiman- 
t r.is. Esu pasirengęs duoti pata- 
rm.ą dykai. Esu išradęs stebėtinas 
i’\.}uclds; kurie turite kauluose 
rei.imatUraą ar šaltį plaučiuose, ar
ba < dvos skaudėjimą, ar akių silp
nu’nų. Kurie mano patarimais gy-

i, dru.Mir dėkavoja man. Kurie 
o lbėjo.. Ateikit pas mane; 

; arba duosiu patarimus dykai.

I^ei. Monroe 2804

DR. W. F. KALISZ
S pečiai n jun s: Muterų ligos ir Chirargija 

U45 MILWAUKKE AyE.

; Phona Canal 257
DR. P. Z. ZALATORIS 

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryto. 
1821 S. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St

ELEKTRA
šviesų ir pujiegų suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija

THE BRIDGEPORT ELECTRIC
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892.
pasargos žodis
I0WA STATE 

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis—

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA. 

■■■■■■■■■■■■■■■■■i

thaimometer. Y- 
patinga dbmh at- 
kre'pigma j vai- 
9 ryto iki 'J vak. 

,c.f c ' 9 iki 12 dienų.
4b49 S. Ashland Avė. k t.np. 47 St

•• - Te.cpfoone Yards 4317 
B^uh vard ,6437

Southvest Tire Co., Ine
2040 W. 35th St. — 3475 Archer Ąve.

r Tel.: Lafayette 149—373.

Phone Monroe 8545
Jūsų buvęs senas

H. LEIBOVITZ
dabar yra naujame biznyje visokios rųšies 

INStKANCE-APDKAUDA
Valandos nuo 10 ryto iki 8 v. vak. kasdien.

809 Ashland Boulevard Chicago, III.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofistts: 2201 W. 22n<i St., kampas 

" ‘ ■ houe Canal 6222. Va-
>’ i 5 vai. vąka«a, nuo 7 iki 

■■c. Gyvenimo vieta: 8114 
M. Plune McKinley, 4988, 
r.uo 10 iki 12 dienų.

rnijos" ir 
ių po IJo.

12 kasdieną ir 6—
kiriunt uedeldienius. 1

H
 MAGDE. “Ak, kaip man niežti pal

vą f libendž'au visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilavimtu —- ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis* 
kanu... Man gidą net darosi!” C 

MARE. “Na, tai kam tau 'kfst be
reikalingai t Žiūrėk, kokie mano plau
kai gružai, švelnus ir Čysti. O tai 
todėl, kad aš vartoju RUENLESK

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Nei! 
piantjs vaikino? Ni 
FLES yra tai .

plaukų ir odos- sustiprintojis, 
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogurpriklausanti grožj. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt i 
smagesnio už čystų neniežinčią galvos odų? |

S*
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
trynimo; dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymėsi nčtiks I Paskui tik retkar- 2 
ciais suvilgant galvų bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. I 

Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik i 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai | 
pridėti prie kiekvienos bonkutes. * Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite muths 75fc. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: |

ad. UKCHTER 6 CO., 386-330 Broadway, New York*“—<—*

Inšuruojame nuo ugnies, J 
namus, rakandus ir auto- ■

■ mobilius. »j
J Parduodame namus, sko- ■
■ liname pinigus.■ Jį
J Evaldas & Pupauskas, ■

810 W. 33rd St., £ 
Yards 2790

■ aaaBHBHMSHBBBBBiailHRB

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dentistas— »
8331 S. Halsted St., Chicago, III.

Valandos;—
- A» M» 1—7—8 M

ILGIAUSIŲ MET '
VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS 

IR RĖMĖJAMS
UNIVERSAL STATE B NKAS 

VALDYBA IR DIREKTORIAU
LAI ŠIAIS 1921 METAIS JŪSŲ, DRĄUGAI. RYŠIAI BŪNA DAR 

TAMPRESNI PAR DRAUGINGKSNI SU MUMIS. j
LAI ŠIAIS 1921 M. KIEKVIENAS LIETU VYS PRISIDEDA PRIE 

MUSŲ MILŽINIŠKOS ŠEIMYNOS.
Čia rasite pilną saugumą savo doleriams 

MUSŲ TURTAS VIRŠ 
$2,750,000.00

ČIA KIEKVIENAS SAVO.PRIGl M TOJ E F ‘ LBO.IE ATLIKSITE 
VISOKIUS REIKALUS BE KITŲ TARPININKAVIMO.

Susipažinkite su pilimis.
- JUS LAUKIA MANDAGUS 1ATARNAVIMAS.

Gydo a <1 r m ir chroniškas ligas, 
YiV' Pagal nau-
J..i i,,.. >...1. , .K x |įUy jr kjtoUm 
Ch Zj 7.4 p|)(t;l;SUg<

1026 W-

V A 1, A N D O S f N u o 10—12 nistu 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais

Dienomis; Canal
-ŠUO arba 857 

Naktimis: Drexel
, 950 - Drover 4186 

GYVENIMAS: 3412 S’. Halsted St. 
V A L.; 9 10 ryto, ir 8—9 vai. vak.

III., su (11- 
Jieško auto- 
liškų, kurie 
į savaitę pa- 
’ >w Wilso- 
uitoriai pa
ktui jo ir jo 

atimtos 
torturo-

f K MMft *« A » K11K « b k ■ B B R m

1 DR. YUšKA 8
2 1900 S. Halsted St. S

Tel. Canal 2118
H Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki j
M 8 vakare.
B Rezidencija: 2811 W. 63rd St. įj 

Tek Prospect 8466
B M111B M ■ ■ ■■

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

šies GVARANTUOTĄ V1CTROLĄ vertės iki $250.00 
tik už $35.00, priedų veltui 12 rekordų, 800 adatų ir 
DEIMANTO ADATĄ, šios NAUJOS PUIKIOS 
VlCTROLpS palikta musų SANKROVOJE didžiu
liu muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES 
GVARANCIJOS. Kam tai pirkti iŠ antrų rankų 
mašina, kuomet gali piikti PUIKIĄ, NAUJĄ GVA
RANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki 5250.00, tik už 
$35,()Q su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų 
^NKROVOS.

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

Mes žinome, kad apsimokės tamistai atvažiuo
ti, nepaisant kur gvvenat. Taipgi mes lurime kele
tą augštos rųšies TIKROS ODOS IR VELOURO 

fflSl SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosimo už pir- 
O ’ f II II pasiūlymą. Mums reikia vietos.

Mes Pastatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir 
priemiesčiuose. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBER
TY BONDSAI PRIIMAMI.

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

NATIONAL STORAGE CO.
Viršlansia sankrova ir pardavimo kambaris »

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

—j



Pirk lotą arba mažą ukę
r įsikišo ir užinaudė, dėl- draugę.

ĮIEŠKO KAMBARIU I

gniLYMAI KAMBARIŲ

STOCK’AI—šĖROŠ

ŠERŲ PARDAVĖJŲ.

ti i

AUTOMOBILIAI

tas

$

RAKANDAI

S miškai ir Turkiškos Haoos

t. ■

švento,

1275 $425 
$550

ne-
Tu-

j $
Ui

P. KESSĖL,
113 23rd Avė., 

Melrose Park, III.

UI

Kun. Mockaus pirmas pamokslas iš 
Evangelijos šv. Lukošiaus įvyks ne
dalioj, sausio 2 d., Mildos svetainėje, 
3188 So. Halsted St. Pradžia 11 vai. 
išryto. Kviečia Komitetas.

PARSIDUODA DAKTARIŠKI 
INSTRUMENTAI.

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th St 
Arti St.ILouis Avė.

O. ILLs

PARSIDUODA bučernė ir groser* 
nė. Biznis išdirbtas per 10 metų; tir
štai apgyventoj lietuvių^ kolonijoj. 
Priežastis pardavimo — išvažiuoju į 
vakarus.

NAMAI-žEMĖ
PARDAVIMUI.

šito
> kun. M X. Mockaus pamokslo.

A. T^McINTOSH & CO.
W. 18ili 3T. Chicago, UI. 

Phone Canal 6296

NAUJIENOS, Chicago, UI. Pėtnyeia, Gruodžio 31,1920
Sykes buvo pasigriebęs. Ji bu- todėl reikalauja, 
vo akla jo vergė. Kada ji ma
ne pamatydavo, tad ji pradėda
vo gyvort galvon rėkti, kad aš 
esu amžinai prakeikta. Sulyg 
religijos įgilto įstatų, apaštalai 

ku- turį liesą pasirinkti by vieną* 
bet DMiterę už amžinojo gyvenimo

> Laike pamaldų, kur. 
vie-Įkini turi mušti galvomis į krės

lus ir pešti situ plaukus, dėlto, 
kad dvasios mirusiųjų to rei
kalauja. Po mano prisirašy
mui prie bažnyčios, “Jehova“ 
mėgino prikalbinti mane, kad pasirūpins išb 
aš pasirašyčiau ant tam tikrų Įkymą. 
dokumentų, sulyg kurių visas 
mano turtas įstatymiškai tiui 
pereiti Jeliovos bažnyčiai, saky
damas, kad mano lotai paliks 
daržu Rojuje, kada žemė pra-

to pusi.)

/ 
tos
na-

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ
«       ■ ■ ■ ■ —I. I II IĮ II I I rt! IR I

JŪSŲ LIBERTY BONDSUS. /<
....... . "■■■*■ ............ ...... ■ ...........  <■■■■■. .. .

metai
Irjs. Mathieson, 

sjraBiau prie 
diomėt naujus 

<davo 'dar ežere, 
ITetoli bažnyčios.

itsivertėjiaifr buvo 
lis i.šrengiaąri ir varo- 

Bet <la- 
vra krik-

ai nuo 
į ei

bar jau “alsiverteliai)’
šlyja m i bažnyčioje^ tam tik
ram krikšto kamliųtyje. Mo- 

nuągos yra drengiamos 
| kišamos į didelį pikliui ku
klią vandens. Įmerkus mote* 

vandenyje. Syki s <ižde<la sa-
vo rankas ant moters galvos 
ir išaiškina jai grožy! čę amži-
nojo gyvenimo. Aš tį^jau pri 4-s Denverį, 
sinišyti prie bažnyčios, kad iš
gelbėjus mano seserį, kurin

Dievu# Su Ona, Aniolas 
Su Marija. 

Pirmas Pamokslas.

. X. Mockus'
i, j o šv. Kalėdų pa- 
. Lukošiaus pdręki- 

.vh jmu iš kiti} dalių

ibus r '
tįsio, 2 <1^ 1921lėlio j

MiMos svetainėje,
3138 S. Halsted St.
Pradžia 1! vai. iš ryto.

Inžangu 25c. ,
icais privalo pribūti ant

kad teismas
ją grąžintų jam atgal. j

Reikalauja įsteigti “pasileng< 
• vinimo” vietas.

Aldermanas Jpseph O. Kost- 
ner vakar popietiniam miesto 
tarybos posėdyje reikalavo, 
kad prie kiekvienos gasolino 
(automobiliams į pripildymui) 
stoties butų įsteigta viešu “pa
silengvinimo” vieta dėl auto
mobilistų ir dėl visų kilų apie- 
linkes praeivių Sakų, taryba 

i tokį patvar-

, Ohs. Cchultz
- parcele Jėgos 

Yung Malinski 
John Belskis
Anthony Ramashauskas 
.Vincas Kiaunė
J. Gutauskas
Peter P. Mickus
P. Cvirka
Vencentas Balenta 
Juozas Valentis
John Austis

. ■!JJ■.jthį8BggjpąSBBE

Pranešimai

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Juozapo 

Murauskio, apie devyni metai kaip 
jis yra Pietinėj Amerikoj. Jis paeina 
iš Vainuto miestelio, Tauragės apsk. 
Malonėkite atsišaukti pats arba kas 
žino pranešti. Atlyginimas yra $50.00.

BARBORA GERULIENft 
MURAŪSKAITfi,

4846 So. Woo<l St., Chicago, III.

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMS
- »-■« ■ > M ■ ■ _____

PARSIDUODA PIGIAI 
SALIUNAS.

948 W. 31st PI. RENGKiS PAVASARIUI

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. Vaikinu meldžiu nerašinėti.

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

Steigs patentų universitetą.
Vakar Chicagos Universitete 

rmlijonierius Lawrencė W. 
LnJlen sakydamas prakalbą 
American Association for the 
Aidvancenient of Science na
riams pabrėžė, kad “Ameriką 
ągiįo pramoninę vh'šcnybę tik 
Ličiu /tam, kad ji buvo pirmiau- 
sioji šalis pasaulyj, kuri išleido 
patentų įstatymą ir tuomi pa-i 

; drąsino išradėjus tų dalykų,) 
i kuriais mes šiandien didžiuoja- 
mea. Dabar mes turim steng
tis v?l pralenkti kitas tautas 
pramoniniai, įsteigdami didelį 
Patentų Universitetą, kuriame 
me.: galėsime suteikti patarimų 
ir padrąsinimų daugeliui musų 
išnidėjų, kurie visi turi šio- 
kiiįij-tokius keblumus, ištobu
linime savo išradimų.”

Reikalauja • mokyklose 
fonografu.

G< neralis viešųjų mokyklų 
direi*’orius Morlcnson vakar 

išvirtos komisijai rėkomen- 
duv»*, kad kiekvienoje mokyk
loje butų Įrengtas geras fono
grafas su įvairaus turinio rc- 
kordais.Tai dėlto, kad Morlcn- 
sono manymu “gera muzika— 
tai moksslas, kurio studijavi
mui kuclikiam reikia duoti ga
limos progos.”

Areštavo “profesionalį vagį.
Vakar Ccicago avcnue polici

jos stotyj buvo atgabentas tū
las Macwaltcr Macgrath, 20 
metų amžiaus, 5056 Wintrop 
avė, Policija sako, kas jis esąs 
“profesionalia vagis”, kuris

gelį namų ir krautuvių. Jis liko 
areštuotas Chicago avcnue ele
vatorių stoty j ir su juom buvo 
atgabenta policijos stoty j dvi 
valyzos pilnos vogtų drabužių, 
grąžuos ir kitų brangenybių.

Uošvis apskundė žentą. '
’rank^M. Millcr, 11002 S. 

i I< yno avė., vakar Apskričio 
teinne apskundė Fredrick B. 
Roks, savo žentą, 151 N. Himi- 
phncy šh Tai dėlto, kad Boss 
apsivedė su jo duktere, Do
ro! h v, be jo leidimo, kuomet jo

Pranešimas!!!
‘ Nariapis Co-bperativės Draugijos Amerikoj. 

Pramonė• ant tiek musų Draugijos pasidjdino, 
kad priverstinai turime padidinti savo.įstaigas.

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

Užgnnokėti galima iškalno musų didžiajam 
ofise 1554 Ogden Avė., 3-4s fibras. Užkviečiame 
atsilankyti, kad pamačius musų įtaisymus ir ofi-' 
so syštemąpr būti kaip namie.

FOREIGN LANGUAGE DEPT.
Co-operative Society pf America

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

Aš, KAZIMIERAS ŽALA, užaugęs 
Rusijoj, bet dabar pabęgęs iš komuni
stų vargo šalies Lietuvon, jieškau 
Amerikoje savo giminaites Karolinos 
Žalaitės, kilusios iš Malkavos sodž., 
Dalgavičiaus valsč., čerikavo apsk., 
Mogilevo gub. Ji iškeliavo Ameri
kon 1913 m. ir 1916 m. gyveno Bos
tone, Mass., 37 Cras St. Labai mel
džiu atsiliepti šiuo adresu: K. Žalai 
oas B. Mintaučkitis, Mintaučkiu sod<, 
Kuktiškių vai., Utėnos apsk., Lithu- 
ania.

Daktaro ofiso rakandai: mohogany 
deska, operacijoms stalas, nuleidžia
mas į visas keturias puses; instru
mentų S6pa su apie 200 visokių dak
tariškų iitstrumentų; nuleidžiamas 
krėslas, visokių gyduolių — viskas 
j)irmos klesos stovyj? Parduosiu už* 
'tiek, kiek kas duos. Aš neesu dakta
ras ir negaliu jų vaitot.

F. RUDGALVIS, 
1834 So. 48th Avė., 

Cicero, III.

PARSIDUODA TEATRAS.
300 sėdynių, didelius pinigus 

fiantis. Labai pigiai; pigi renda. 
ri būt parduota Šią rtavait<*.

1158 W. Van Buren St.
Galima matyt savininką Trucų2 

10 vai. vakaro.

LSS. 234 kuopos metinis susirinki
mas bus nedėlioj, sausio 2 d., 10:30 
vai. ryto, University of Chicago Sstt- 
lement Club Roome, 4630 Gross Avo. 
Draugai ir draugės, malonėkite laiku 
susirinkti. — D. Motuz, Sekr.

v / * ■ - ■

REIKIA kambario, vienam jaunam 
vaikinui, turinčiam čystą darbą. Gei
stina Bridgeporto apielinkėj tarp 32 
33 ir 34 gatvės. Meldžiu pranešti 
husku. j STAUGAITIS, 

832 W. 33rd St.

PARDAVIMUI pirmos klesos gro- 
seris, apgyventa visokių tautų, biz
nis yra cash. Atskyriam turiu taip 
pat ir bučemės fikčeriuš ant pardavi
mo. Priežastis pardavimo—du biz
niu turiu. Adresas.

2955 S. Emerald Avė.

GRAŽIAUSIAME DESPIjMNES 
irti Dės Plbincs upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
14 akro 
Vi akro 
l akras ...

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirk! vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis j ją pavasary]. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažisi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apįplrko čia ukes ir 
greitu laiku prades> hudavptPsau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime talp-gUijibai gerų lotų, 
kuri išeina Į upę arba į ištaisytas jau 
-^ntvf^ykurius mes parduodame Hh 
bai pigiai. Platesnių žinių dėlei ra
šykite, telefonuokile arba ateikite.

1404

SLA. 36 kp. metinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj. sausio 2 d., Aušros 
svet., 3001 So. Halsted St., kaip 1 vai. 
po piet. Nariai būtinai atsilankykite, 
nes bus išduodami valdybos raportai 
ir šiaip bus svarbių reikalų.

— Valdyba.

... J, L. A. T. Kliubo metinis susirin
kimas bus nedėlioj, sausio 2 d., Mil
dos svet., 3142 S. Halsted St., 1-mą 
vai. po pietų. Visi nariai malonėkite 
laiku atvykti, nes daug svarbių rei
kalų turime palikę apsvarstyti.

— S. Kunevičius, rašt.

PARSIDUODA saliunas. 
Savininkas važiuoja Euro
pon. Atsišaukite:

5158 Wentworth Avė.
KAMBARIS, vienam vy

rui išduodamas randon. Ra- 
mi\yieta, gražus kambaris.

S. Union Avė., 2 fl.

REIKIA DARBININKŲ
"moterų

PARSIDUODA saliunas. 
Pardavimo priežastis, nesu
tikimas partnerių.

3457 S. Ashland Avė.

FLORIDA FARMOS.
Parsiduoda labai pigiai puikios far- 

mos nuo 10 iki 100 akerių, su budin- 
kais, gyvuliais ir visais fanuos 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.

PARSIDUODA medinis bizniaus na 
mas», ant kampo Jefferson ir 20th St. 
Parsiduoda pigiai iš priežasties—savi
ninkas važiuoja tėvynėn.

SAMUEL KRČ 
2003 Jefferson Str.

Piliečiai turi pagerbti įstątus.
James HamiHon Levvis va

kar kalbėdamas Illinois States 
Attorneys Association bankiete, 
Sherman hotelyj, pasakė: “Pas 
mus yra įsigyvenęs senas pa- 
protis mokyti intlividuinius pi
liečius, kad jie paliks patrio
tais, jeigu jie laike kares ko
vos su karės priešais sutremp
dami įstatus, ir nemirštančios 
garbės didvyriais, jeigu jie 
liks užtai nubaustais. Tokis 
mokinimas piliečių, skiepija 
anarchiją* jų patriotiškose sie
lose. Piliečiai turi būti moki
nami nuolankumo. Jie turi ger
bti įstatymus ir valdininkus. 
Kas negerbia valdininkų 
negerbia nti šalies.”

Chicagos Liet. Vyrų Choro dąinų 
repeticija įvyks Nauji} Metų 1 diehą. 
kaip 11 vai. ryto, Mildos svet., 3142 

[■ S. Halsted St. Malonėkit visi daini
ninkai laiku būti, nes turėsime tą»*va- 
karą dalyvauti programe, ir tikietub 
įžangos gausite. — Org. K. Vaičuška.

Town of Lake Lietuvos Laisvės Pa
skolos Stotis praneša visiems, kad 
bonų pardavinėjimas užsibaigia su 
gruodžio 31 d., š. m. Visi, kurie esate 
pirkę ir pilnrfi užsimokėję, o Irom} dar 
negavę, atsiimkite juos. (A tie, kurie 
neužbaigė mokėti, užbaigkite iki Nau
jų Metų pas iždininką Joną Viskon
ty, 4635 S. Wood St. Stotis bus lik
viduota sausio 1 dlj 1921, todėl iki tai 
dienai visi bonų pardavėjai turi su
grąžinti knygutes, ženklelius, etc., 
nes turime išduoti atokaitą Lietuvos 
Misijai, kuri grįsta Lietuvon ir turės 
išduoti atskaitą Lietuvos valdžiai.

—- Valdyba.

REIKIA patyrusių mote
rų popieroms skirstyti. Nuo
latinis darbas, gera alga. 
--- ACME WASTE

PAPER CO., 
1215 W. 15th St.

REIKIA merginos. $15 į sakaitę ge. 
rai merginai. lengvas stuboš darbas. 
Geri namai. 1916 St. Yvcs.St. Imki
te Avalon, Belview arba Emsworth 
karą. Išlipkite prie Columbus Avė. 
tilto. Pittsburgh, Pa.

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

GUMBTNSKY BROS CO., 
2261 S. Union Avė.

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

NORIU PIRKTI Co-operatiye So? 
ciety of America šėrų. Paminėkit že
miausią'' savo pardavimo šėrų kainą.

L. J. MATHER, 
6807 Union Avė. 

Phone Englewood 187.

NORIU parduoti arba išmainyti au
tomobilių ant mažesnio. Mano auto
mobilius didelis, 7 pasažierių limozi- 
nas.

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

3-jų gerų stako pardavėjų išvažiuo- 
iš miesto ant geros propozicijos. 

Geras nuošimtis dėl pardavėjų. Atsi
šaukite pas:

ANTffONY M. MOLLOVIčE,
3117 So. Union Avė., Chicago, III. 

Valandos nu<* 11—8, 2-ros lubos

MOKYKLOS

Jeigiujus 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. Dearbom Str.. Chicago, III.

Nepristatyti laiškai.
žemiau paduodame sąrašą 

laiškų, atėjusių iš Europos; de] 
negero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegu! kreipiasi j vytinu
sįjį paštą, Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Advertised 
Window” (lobėj nuo" Adams 
gatvės); pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik ke
turiolika dienų nuo paskelbimo,

920 Brazauskas. Kazimieras
924 Butkus John \
925 Charaska Pov.
939 Dirmejko Benodikt ,
942 Ditmentis Stalla
47 Garvickas Kazimieras
949
950 
961 
966 
967 
970 
976 
977 
990 
992 
993 
997 
1005 Mudereni Marijona 
1033 Rasinskai Pranciškai 
1046 
1048 
1053 
1059 
1060 
1061 
1064 
1067 
1071 
1072
1078 Volkaucene Jugneska
1091 Zaltjokienė Al.

SL.A. 289-tos kuopos metinis susi
rinkimai įvyks sausio 2 d., 1921 m. 
paprastoje svetainėj, kaip 6:30 v. v. 
Visi draugai ir draugės malonėkit at
silankyti, nes turim daug svarbių da
lykų apsvarstyti, j^aujoji valdyba už
ims vietas. Atsiveskit ir naujų drau
gų, norinčių pristoti į kuopą.

— Rašt. J. J. Masikas.

Melroee Park. -— Darbininkų Var
totojų Bendrovės (Valgomų Daiktų 
Krautuvės) šėrininkų visuotinas me
tinis susirinkimas bus suimtoje, 8 d. 
saUsio; Ignaco Wasčiulio svet. prie 
23-čios ir Lake St. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Visi šėrininkai kviečiami būtinai 
atsilankyti^ Bus (Motas metinis ra
portas bendroves ir kiti svarbus da
lykai. — Direkcija.

REIKIA patyrusių ir ne 
patyrusių moterų prie skirs 
tymo popierų. Atsišaukite.* 

1451 Peoria St.

REIKIĄ DARBININKŲ 
VYRŲ

MA5TER
5Y5TEM

Godgstudas A . 
Gilvidaite Anna 
Ignataviče Simonas 
Janusz Stanislavv 
Ivanauckas Frank 
.Tušui Vincentui 
Klaitauska Vincentas 
Klikna S.
Liejas Tananevičia 
Mankausltis Juozapas 
Matąitis G.
MisiUs Ad.

Sidrauskienė Aleksandra 
Siulbaitė Misa Elena 
Slusnienei Kazimierai 
Stoncelis Jonas 
Strazdauskiene Eva 
Sidėikis Izidor 
Swarka Jonas 
Tamašauskui Ignacui 2 
Varėj ienė Magdalena 
Vicas Kazimieras

!I ATIEJUSIEJI Iš 
VOS NAUJIENŲ

OFISE: KM

Antanas Marcinkus 
Jurgis Pukausfcis

- Jonas Songaila 
Jonas ažlis 
Bladislovas Tolis 2 
Pranas Herman 2 
Jonas Palilionis 
Jonas Varna 
Alex Petraitis 
Justinas BereneviČe 
Uuozas Vinįiauskas
IL iinu ; ’iiz-hi ;K.-I i

Brighton Park. — LSS. 174 kp. me
tinis susirinkimas bus pėtnyčioj. gr. 
31 d., A. Pociaus’svet., 3824 S. Ked- 
zic Avė. Pradžia 7:30 vai, vak. Visi 
nariai būtinai turi atsilankyti, nes 
turėsime rinkti valdybą 1921 metams.

— Organizatorius.

REIKIA vedusio vyro dirbti ant 
ūkės; reikalinga, kad suprastų visą 
ukes darbą, kad galėtų būti pilnu 
ūkės vedėju.

Atsišaukite į Naujienų ofisą po 
No. 192. ’ «

. REIKIA patyrusio barbe
no. Darbas vakarais, mo
kestis gera.

Kreipkitės:
2320 So. Leavitt St.

Blzniavos savastis, šiaur-rytinis 
kampas 31-os ir Halsted St. Vienų 
lubų plyti} krautuvės; lengvos išlygos.

3519 So. Halsted St. dviejų lubų 
krautuvė ir flatas, labai geras kam- 
?as visoj apielinkėj; lengvos išlygos.

7,500.
KOCH & CO. 

Skirtingi Agentai
. \ 2603 So. Halsted St.

PARSIDUODA mūrinis 2-jų aukštų 
namas su saliunu ir sale. Gailina pirk
ti namą su bizniu arba be biznjo. Ąt- 
sišaukit pas:

• SAMUEL KRČ
2003 Jefferson Str., Chicago.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi-
mo ir Designing .Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riųo laku, dieną ar vakarais, pasižii* 
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Paterns daromos sulig mierog, vi
sokio stiliaus ir didžio ii bet kurios 
madų knygos.

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

Roseland. — Panedėlj. sausio 3 d., 
7 v. V. Strumilo salėj bus vakaras, 
kurio pelnas skiriamas Lietuvos gy
nimo reikalui. Bus vaidinamas, dai
nų ir prakalbu.

. — Rėžis. J. J. Kanovąrskis.

Indiana Harbor, — S. L. A. 184 kp. 
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
sausio 2 d.. 2 vai. po pietų Katherine 
House salėj, 138th ir Deodar g-vė. 
Visi nariai būtinai privalo susirinkti, 
nes yra svarbh| reikalų nutarti. Taip
jau užvilkinusieji savo mokestis turi 
užsimokėti.

— P. C. Rindokas, fin. šekr.-

Bridgeportas. — Pėtn., Sub. ir Ned. 
Gruodžio 31 ir Sausio 1 ir 2 7:30 v. v. 
Raymond Čapelėj. 816 W. 31 St.. pu
sė bloko nuo Halsted i vakarus kal
bės lietuviški ir angliški kalbėtojai, 
tainjau bus rodomi krutamieii paveik
slai. Inėjimas visiems nemokamas.

Kviečia visus Komitetas.
IMI'JU. <

PAJIEŠKAU -Ifrolių, Ignaco ir Jo
no Bųgailų, gyvenančių Nashua, N. 
H. Jie pątjs malonės atsišaukti, ar 
kas kitas žinantis malonės pranešti.

•PRANAS BUGAILA, 
919 W. 33rd St.

Chicago, III.

' PAJIEŠKAU dėdės Stepono ir Ma- 
teušo Burbulų; Kauno rčd., Panevė
žio apskr., Kuprališkių par., Veščlu- 
nų kaimo. Girdėjau gyveno Burling
ton, N. J. Malonėkite atsišaukti, arba 
žinanti apie juos pranešti.

STEFUNiT: BURBULAS,
7038 S. Sanganion St., Chicago, UI.

Rakandu Bargenas.
Priversti greitai parduoti $200 du- 

beltava sprendzina phonographą, gro
jantį visokius rekordus už $65 su re
kordais ir deimanto adata. Taipgi pui
kiausią vėliausios mados pianą, sekly
čios setą, valgomajam kambariui ir 
miegkambariui setai; kaurai, ant 
grindų pastatoma lempa^ paveikslai 
etc. /

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

Residencija 1926 S. Kėdžių avė.

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

1955 Canalport Avė.
2nd floor front 

Galima matyti visada.

PARSIDUODA rakandai 
po vien ar visi sykiu. 
Pirmas flioras iš užpakalio. 

910 W. 32nd St.

PARDAViMTTI
PARSIDUODA Ice Cream 

Parlor’ant Bridgeporto, prie 
Mildos theatro, ant 32nį ir 
Halsted St. už pusę kainos. 
Priežastis pardavimo, patir
site ant vietos. Biznis iš
dirbtas per daugelį metų. 
Atsišaukite vakarais po an
trašu :

3150 So. Halsted St

BARGENAI
Parduodu nuosavybes nuo 22 nd St. 

iki So. 72nd St. nuo Westem avė. iki 
Kedzie avė., prienamoms sąlygoms 
ir pigiomis kainomis

CHARLES W. REMPERT, 
2815 W. 22nd St., Chicago, III.

Tel.: Lawndale 810.

$500 cash nupirks 8 kambarių ply
tinį gyvenimui namelį. Pirmos klesos 
stovyj. Fire place Fumace šiluma; 
gasas, elektra ir vanos. Pilta gatve; 
grąžus skiepas.

J. MCDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

Bargenas. 6 kambarių namukas su 
gasu, vanoms ir elektro šviesa. Pilta 
gatvė, gera kaimynystė. $400 cash, 
likusią dalį kaip kad remtoms. Kai
na $3,100.

J. MCDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

FARMA 40 akerių. Parduosiu pi
giai. Visa išdirbta žemė: pora arklių, 
7 melžiamos karvės, 4 kiaulės. Budin- 
kai geri, daili vieta. $2,000 įmokėt, 
reštą 5 nuošimtį. Už pieną daro ge
rus pinigus.

P. SLAUZIS, 
2137 N. Westem Avė.

Parsiduoda arba išsimaino.
235 akrų farma — tinkan

ti pienininkystei, javams 
bei gyvuliams. Randasi: stu- 
ba, barnė, šilo ir kiti reika-' 
lingi budinkai. Elektros 
šviesa visur. 2 mylios nuo 
Gary rubežiaus prie akme
ninio kelio. Rašykit:

11. LANDEI ICLD, 
i -’hnv S!

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6295 S. Halsted, 2407 W. Madison. 
1850 N. Wells St.

187 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pątternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkl.

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.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typevrriting, plrklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, polith 
kinis ekonomijos pilietystis, dailia- 
rašystie Ir tt

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
ild 10 valandai.
•1M SO. HALSTKD ST^ CHICAGO.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina Lietuvių 
ir Anglų kalbų; Gramipar

bos dalykų. Prirengia i ih kv<c 
timų i visas augŠtesniasias mo
kyklas. Dienomis: nuo 9:00 r. 
iki 4:00 p. p. Vak.: 7:81 
1747 S. Halsted St. arti
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Suvienytų Valstijų

PARDAVIMUI
Vakarais nuo 6

ORIGINAL

925
939

arba Emsworth 
Columbus Avė.

nuo photo- 
Už darbą ir

Priežastis 
vakarus.

men 
tari? 
krės;

Ked-
Visi 
nes

Stoncelis Jonas 
StrazdauskionČ Eva 
Sidoikis Izidor 
Swarka Jonas 
Tamašauskui Ignacui 2 
Varejienė Magdalena 
Vicas Kazimieras 
Volkaucene Jugneska 
Zaldokienė Al.

STOCK’AI—ŠĖROS

95ITLYMAT KAMBARIŲ

ATSIDUODA DAKTARIŠKI 
INSTRUMENTAI.

12th STREET 
Tol. Kedde 8902.

3514^16 W. 12th St 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.
4 valandai po i 
iki 10 valanda^ 
•106 SO. HALSTED ST- CHTCAGO.

ims vietas. Atsiveskit ir naujų drau 
gų, norinčių pristoti j kuopą.

— Rašt. J. J. Masikas.

LSS. 234 kuopos metinis susirinki* 
mas bus ųedėlioj, sausio 2 d., 10:30 
vai. ryto, University of Chicago Sett- 
lement Club Roome, 4630 Gross Avė. 
Draugai ir draugės, malonėkite laiku 
susirinkti. — D. Motuz, Sekr.

FOREIGN LANGUAGE DEPT.
Co-operative Society of America

PARSIDUODA galiūnas 
Pardavimo priežastis, nesu
tikimas partnerių.

3457 S. Ashland Avė.

PARSIDUODA PIGIAI 
SALIUNAS.

948 W. 31st PI.

SLA. 289-tos kuopos metinis susi
rinkimas įvyks sausio 2 d., 1921 m 
paprastoje svetainėj, kaip 6:30 v. v 
Visi draugai ir draugės malonėkit at
silankyti, nes turim daug žvarbių da-

Dievas Su Ona, Aniolas 
Su Marija.' > 

Pirmas Pamokslas.

Antanas Marcinkus 
Jurgis Sukauskis 
Jonas Songaila 
Jonas ažlis 
Bladislovas Tolis 2 
Pranajį llerman 2 
Jonas Palilionis 
Jonas Varna 
Alesc Petraitis 
Justinas Bereneviče 
Juozas Vineiauskas

Bargenas. 6 kambarių namukas su 
gasu, vanoms ir elektra šviesa. Pilta 
gatvė, gera kaimynystė. $400 cash, 
likusią dalį kaip kad rendoms. Kai
na $3,100.

J. MCDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

diynas.
daržu flo i ujo, kada žeme 
rys Denverį.”

Indiana Harbor. — S. L. A. 184 kp. 
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
sausio 2 d., 2 vai. po pietų Katherine 
House saloj. 138th ir Deodar g-vė. 
Visi nariai būtinai privalo susirinkti, 
nes yra svarbh; reikalų nutarti. Taip
jau užvilkinusieji savo mokestis turi 
užsimokėti.

— P. C. Rindokas, fin. sekr.’

jKun. Mockaus pirmas pamokslas iš 
Evangelijos šv. Lukošiaus įvyk* ne- 
dėlioj, spusio 2 d., Mildos svetainėje, 
3188 So. Halsted St. Pradžia 11 vai. 
išryto. Kviečia Komitetas.

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

Brighton Park. — LSS. 174 kp. me
tinis susirinkimas bus pėtnyčiojL gr, 
31 d., A. Pociaus svet., 3824 S. 
zi^_ Avė. Pradžia 7:80 vai. val< 
naSUii būtinai turi atsilankyti 
turėsime rinkti valdybą 1921 metams

— Organizatorius.

KAMBARIS, vienam vy
rui išduodamas randon. Ra 
mi vieta, gražus kambaris.

3240 S. Union Avė., 2 fl.

GRAŽIAUSIAME DF.SPLAINES 
arti Dės Pritinęs upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minulės nuo pat vidunnies- 
čio, 54 traukiniai kas-dien.
’4 akro 
’A akro 
r‘akras ......

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirk! vieną šių uldų 
tuojau ir kraustykis į įą pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin
ti, ančių, Žąsų, vištų ir karvę laifey- 
(i. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, To 
<avo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė

Nepristatyti laiškai.
žemiau paduodame sąrašą 

laiškui atėjusių iš Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klaus^, tegul kreipiasi į vyriau-

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

1955 Canalport Avė. 
2nd floor front 

Galima matyti visada.

•SLA* 36 kp. metinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj. sausio 2 d., Aušros 
svet., 3001 So. Halsted St., kaip 1 vai. 
po piet. Nariai būtinai atsilankykite, 
nes bus išduodami valdybos raportai 
ir šiaip bus svarbių reikalų.

— Valdyba.

Ghs. Cchultz 
Marcele Jėgos 
Yung Malinski 
John Belskis
Anthony Ramashauskaą 
Vincas Kiaunė
J. Gutauskas
Peter P. Mickus
P. Cvirka
Venaentas Balenta 
Juozas Valiui tis - 
Jphn-Austis

■........ lĮ-ftal

Pranešimai

PARSIDUODA medinis bizniaus na 
mask ant kampo Jefferson ir 20th f’t. 
Parsiduoda pigiai iš priežasties—savi
ninkas važiuoja tėvynėn.

SAMUEL KRČ 
2003 Jefferson Str.

PARSIDUODA rakandai 
po vien ar visi sykiu. 
Pirmas flioras iš užpakalio. 

910 W. 32nd St.

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

ANTHONY M. MOLLOVIČE,
3117 So. Union Avė., Chicago, UI 

Valandos nu<* 11—8, 2-ros lubos.

Roseland. — Panedėlj, sausio 3 d-, 
7 v. v. Strumilo salėj bus vakaras, 
kurio pelnas skiriamas Lietuvos gy
nimo reikalui. Bus vaidinamas, dai
nų ir prakalbų.

— Rėžis. J. J. Kanovarskis.

REIKIA patyrusių ir ne 
patyrusių moterų prie skirs 
tymo popierų. Atsišaukite? 

1451 Peoria St.

PARSIDUODA saliunas 
Savininkas važiuoja Euro
pon. Atsišaukite:

5158 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI pirmos klesos gro- 
seriS, apgyventa visokių tautų, biz
nis yra cash. Atskyriam turiu taip 
pat ir bučernės fikčerius ant pardavi
mo. Priežastis pardavimo—du biz
niu turiu. Adresąs.

2955 S. Emerald Avė.

REIKIA -patyrusių mote 
rų popieroms skirstyti. Nuo 
latirris darbas, gera alga.

ACME WASTE 
PAPER CO.,

1215'W. 15th St.

PARSIDUODA Ice Cream 
Parlor 'ant Bridgeporto, prie 
Mildos theatro, ant 32nd ir 
Halsted St. už pusę kainos. 
Priežastis pardavimo, patir
site ant vietos. Biznis iš
dirbtas per daugeli metų. 
Atsišaukite vakarais po an
trašu:

3150 So, i ’alsted St.

Rakandu
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. Parduosim^ ant 
syk ar atskirai už bile pasiūlytą kai
ną. ’ ,

Residencija 1926 S. Kedzie avė.

FARM A 40 akerių* Parduosiu pi
giai. Visa išdirbta žemė: pora arklių, 
7 melžiamos karves, 4 kiaulės. Budin- 
kai geri, daili vieta. $2,000 įmoket, 
reštą 5 nuošimti. Už pieną daro ge
rus pinigus.

P. SLAUZIS, 
2137 N. Western Avė.

J Jeigu jus turite Liberty Bondsus ir norite 
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite mums 
kiek turite, kokie bondsai. Męs gausime tiek 
kiek jus užmokėjote. •Rasyidte Šiuo antrašu:

LAIŠKAI ATIE.TUSIEJI Iš 
LIETUVOS NAUJIENŲ 

OFISE:

....J. L. A. T. Kliubo metinis susirin
kimas bus nedėlioj, sausio 2 d., Mil
dos svet., 3142 lS. Halsted St., 1-mą 
vai. po pietų. Visi nariai malonėkite 
alku atvykti, neg daug svarbių rei

kalų turime palikę apsvarstyti.
— S- Kunevičius, rašt.

Areštavo “profesionalį vagį.”
Vakar Cckago avenyę polici

jos stotyj buvo atgabentas Pi
las Macvvaltcr Macgrath, 20 
metų amžiaus, 5056 Wintrop 
avėi. Policija sako, kas jis esąs 
“pipfesionalis' vagis”, kuris 
North sideėj yra apiplėšęs dau
gelį namų ir krautuvių. Jis liko 
areštuotas Chiėag 
valonų stotyj ir su juom buvo 
atgabenta policijos stotyj dvi 
valyzos pilnos vogtų drabužių, 
grąžuos ir kitų brangenybių.

PAJIEŠKAU apsi vedimui merginos 
nuo 25 iki 35 m. Aš esu 35 m. vaiki
nus. Turiu gerą amatą ir šiek tiek 
turto. Kuri interosuotųsi apsivedimu, 
malonėkite prisiųsti savo paveikslą. 
Ant pareikalavimo grąžinsiu kiekvie
nai. Vaikinu meldžiu nerašinėti.

J. K.
3021 S. Union Avė.

Blzniavos savastis, šiai) 
kampas 31-os ir Halsted St

Chicagos Liet. Vyrų Choro dainų 
repeticija įvyks Naujų Metų 1 dieną, 
kaip 11 vai. ryto. Mildos svet., 3142 
S. Halsted St. Malonėkit’ visi daini
ninkai laiku būti, nes turėsime tą^a- 
karą dalyvauti ifrograme, ir tikietus 
įžangos gausite. —- Org. K. Vaičuška.

' VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
IV 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, pirmininki.

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

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

GUMBTNSKY BROS CO., 
2261 S. Union Ate.

BALTIC STATES DEVELOPMENT 
CORPORATION,

Dąktaro ofiso rakandai: mohogany 
’ a, operacijoms stalas, nuleidžia- 

į visas keturias puses; instru- 
tų Šėpa su apie 200 visokių dak- 
kų instrumentų; nuleidžiamas 
las, visokioj gyduolių — viskas 
.os klesos stovyj. Parduosiu už 

'tiek, kiek kas duos. Aš neesu dakta
ras ir negaliu jų vaitot.

F. RUDGALVIS, 
1334 So. 48th Avė., 

Cicero, III.

NORIU PIRKTI Co-operative So/ 
ciety of America Šerų. Paminėkit že
miausią savo pardavimo šėrų kainą.

L. J. MATHER, 
6807 Union Avė.

Phone Englewood 187.

Aš, KAZIMIERAS ŽALA, užaugęs 
Rusijoj, bet dabar pabęgęs iš komuni
stų vargo šalies Lietuvon, jieškau 
Amerikoje shvo\ giminaitės Karolinos 
Žalaitės/ kilusios iš Malkavos sodž., 
Dalgavičidus valsč., čerikavo, apsk., 
Mogilevo gub. Ji iškeliavo Ameri
kon 1913 m. ir 1916 m. gyveno Bos
tono, Mass., 37 Oras St. Labai mel
džiu atsiliepti Šiuo adresu: K. Žaku 
pas B. Mintaučktus, Mintaučkiy sod«, 
Kuktiškių vai., Utėnos apsk., Lithu 
ania. \

Pajieškormal
PAJIEŠKAU brolių, Ignaco ir Jo

no Bugailų, gyvenančių Nashua, N. 
H. Jie patįs malonės atsišaukti, ar 
cas kitas žinantis malones pranešti.

- PRANAS BUGAILA, 
919 W. 33rd St.

Chicago, III.

todėl reikalauja, kad teismas 
ją grąžintų jam atgal.

Bridgeportas. — PStn., Sub. ir Ned. 
Gruodžio 31 ir Sausio 1 ir 2 7:30 v. v. 
Raymond čapelėj. 816 W. 31 St., pu
sė bloko nuo Halsted i vakarus kal
bės lietuviški ir angliški kalbėtojai, 
tainjau bus rodhmi krutamieii paveik
slai. Inėjimas visiems nemokamas.

Kviečia visus Komitetas.
...... .... .

MOKINU.
Ratušiuot, taipgi imu 

graphų pleitas ratušiuot. 
mokinimą gvarantuoju.

Z Kreipkitės:
/ MRS. S. ŽUKAUSKĄ 

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

REIKIA kambario, vienam jaunam 
vaikinui, turinčiam šystą darbą. Gei
stina Bridgeporto apielinkėj tarp 32 
33 ir i 34 gatvės. Meldžiu pranešti 
la,8kU* J. W. STAUGAITIS, 

832 W. 33rd St.

Melrose Park. — Darbiniųkų Var 
toto jų Bendrovės (Valgomų Daiktų 
Krautuvės) šėrininkų visuotinas me
tinis susirinkimas bus subatęje, 8 d. 
sausio, Ignaco Wasčiulio svet. prie 
23-Čios ir T*ake St. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Visi ščrininkai kviečiami būtinai 
atsilankyti. Bus duotas metinis ra
portas bendroves, ir kiti svarbus da
lykai. — Direkcija.

Reikalauja 1 mokyklose 
foitografų.

G-Heraiis viešųjų mokyklų 
<:inei. ■ orius Morl< nson vakar 
.ųišvietos komisijai rekomen- 
dav‘š kad kiekvienoje mokyk
loje butų Įmigtas geras fono
grafas su įvairaus turinio, re
kordais.Tai dėlto, kad Mortem 
šono manymu “gera muzika— 
tai mokslias, kurio studijavi
mui kūdikiam reikia duoti ga
limos progos.”

Town of Lake Lietuvos Laisvės Pa
skolos Stotis praneša visiems, kad 
b'onų pardavinėjimas, užsibaigia su 
gruodžio 81 d., š. m. Visi, kurie esate 
pirkę ir pilnrfi užsimokėję, o bonų dar 
negavę, atsiimkit© juos. O tie, kurie 
neužbaigi mokėti, užbaigkite iki Nau
jų Metų pas iždininką Joną Viskon- 
tą, 4635 S. Wood St. Stotis bus lik
viduotą sausio 1 di; 1921, todėl iki tai 
dienai visi bonų pardavėjai turi su
grąžinti knygutes, ženklelius, etc., 
nes turime išduoti atskaitą Lietuvos 
Misijai, kuri grįsta Lietuvon ir turės 
išduoti atskaitą Lietuvos valdžiai.

/— Valdyba.

Uošvis apskundė žentą.
Krank M. Millcr, 11002 S. 

i h y ne avė., vakar Apskričio 
teisme apskundė Fredrįck R. 
ftoss, savo žentą, 151 N. Hum- 
ph cy st. Tai dėlto, kad Ross 
a-|)rivede su jo duktere, Do- 
rothv, be jo leidimo, kuomet jo 

nėra pilnamete, ir

PARSIDUODA TEATRAS.
300 sėdynių, didelius pinigus ne

šantis. Labai pigiai; pigi renda. Tu
ri būt parduota šią Savaitę.

1158 W. Van Buren St.
Galima matyt savininką nuo 2 iki 

10 vai. vakaro.

PARSIDUODA bučernč ir groser* 
nė. Biznis Išdirbtas per 10 metų; tir
štai apgyvento! lietuvių kolonijoj, 

pardavimo — išvažiuoju į

P. KESSEL, 
113 23rd Avė., 

Melrose Park, III.

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

* Steigs patentų universitetą.

V'alfar Chicagos Universitete 
milijonierius Lavvreiice W. 
Luollen sakydamas prakalbą 
American Association for the 
Advanccinent of Science na
riams pabrėžė, kati “Ameriką 
Įgijo pramoninę viršenybę tik 
ačiū tam, kad ji buvo pirnfiau- 
sioji šalis pasaulyj, kuri išleido 
patentų įstatymą ir tuomi pa
drąsino išradėjus tų 
kuriais mes šj^jidicn didžiuoja
mės. Dabar įneš turim steng
tis vėl pralenkti kitas tautas 
pramoniniai, įsteigdami didelį 
Patentų Universitetą, kuriame 
mea galėsime suteikti patarimų 
ir padrąsinimų daugeliui musų 
išradėjų, kurie visi turi šio- 
kius-tokius keblumus, ištobu
linime savo išradimų.”

FLORIDA ŠARMOS.
Parsiduoda labai pigiai puikios far- 

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

JOHN ZVIRDlS,
Pittman, Fla.

PAJIEŠKAU dėdės Stepono ir Ma- 
,eušo Burbulų; Kauno rėd., Panevė
žio apslcr., KupraliSkių par., Veščiu- 
nų kaimo. Girdėjau gyveno Burling
ton, N. J. Malonėkite atsišaukti, arba 
žinanti apie juos pranešti.

STEFUNv: BURBULAS, 
7038 S. Sangamon St., Chicago, III.

Mockus / • 
o šv. Kaledfj pa- 
.ukošiaus purški
mu iš kitų dalių

Reikalauja įsteigti “pasileng- 
vinimo” vietas. 4 . ;

Ąlderųiaąas Jost pji O. Kost- 
i miestą 

tarybos pusūdy^je ‘reikalavo, 
kad prie kiekvienos y gasęlino 
(autoniobitian^s pripildymui) 
stoties butų įsteigti# viešiU'“pa*’ 
silengvinimo” vieta dėl auto
mobilistų ir dėl visų kilų apie- 
linkčs praeivių Saką, taryba 
pasirūpins išb ; /i toki patvivr-’ 
k ymų.

REIKIA merginos. $15 į savaitę ge> 
rai merginai. lengvas stubos darbas 
Geri namai. 1916 St. Yves.St. Imki
te Avalon, Belview 
karą. Išlipkite prie 
tilto. Pittsburgh, Pa

PARSIDUODA mūrinis 2-jų aukštų 
namas su saliunu ir sale. Gailina pirk
ti namą su bizniu arba be biznio. Ąt- 
sišaukit pas:

• SAMUEL KRČ
2003 Jefferson Str., Chicago.

Lietuvos Respublikos Gynįmui pra
kalbos, rengia Bendras Lietuvos, Gy
nimo Komitetas, Roselando šaka įvyks 
utaminke, Sausio 4, 1921, Strumilos 
svetainėje, 158 E. 107th St., Rose
land, III. Pradžia 7:30 v. v. Lietuvos 
sostinėj, Vilniui, Želigovskis su savo 
plėšikų gaujomis, dar ^is tebesėdi. 
Lietiniai turi jį išvyti lauk. Mes pri
valome jiems padėti. Taų^tikslui yra 
rengiamos šios prakalbos. Ateikite vi
si. Kviečia Komitetas.

Gražiausia eile mote* 
vyriškų smulkmenų apsirėdymut už 
pigiau todėl, kad mums renda nerei 

TeL: So. Chicajro

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKIUA

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedy ste
nografijos, typewriting, pirklyboš tei
sių, Suvienytų Valstijų Istorijos, 
abelnos Istorijos, geografijos, politi- 
kinis ekonomijos pilietystSs, d&ilia- 
rašystta ir tt

$500 cash nupirks 8 kambarių ply
tinį gyvenimui namelį. Pirmos klesos 
stovyj. Fire place Fumace šiluma; 
gasas, elektra ir vanos. Pilta gatve/ 
gražus skiepas.

J. MCDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

$275 
$425 
6550

, _ _ , „ J
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirkt vieną šių uldų 
tuojau ir kraustykis į įą pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, »o 
<avo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia dkes ir 
greitu laiku pradės^ hudavpti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri išeina i upę arba į ištaisytas jau 
gatves, korius mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių dėlei ra
šykite, telefonuokile arba ateikite.

A. T. MclNTOSH & CO.
W. 18th St. Chicago, III.

Phone Canal 6296

' H • I. I i 
' ■ i >1:; ics< > 11.

!’i le 
tii’cl naujus

HH^udoli bažnyčios.
Įsikišo ir uždramlė, 

kad “atsivertėliai’* buvo 
uiuignls išrengiami ir vawj 
Į ežerą krikštyti. Bet dą 
jau “a įsi verteliai”, yni-krik- 
aini bažnyčioje, tbK-

iram krikšto kambaryje. Mo- 
kerys nuogos yra 
ir kišamos į didelį stiklinį ku- 
B:lą vandens. Įntcrkus mote- 

vandenyje, Sykes uždeda sa
vo rankas ant moters galvos 
ir išaiškina jai grožybes amži
nojo gyvenimo. Aš turėjau pri 
siriišyti prie bažnyčios, kad iš
gelbėjus mano seserį, kurią

BARGENAI
Parduodu nuosavybes nuo 22 nd St. 

iki So. 72nd St. nuo Western avė. iki 
Kedzie avė., prienamoms sąlygoms 
ir pigiomis kainomisj^

CHARLES W. WMPERT, 
2815 W. 22nd St., Chicago, III.

Tek: Lawndale 310.

SAMUEL KULVINSKY 
8915 Commercial Avė., 

So. Chicago, III.
^at!nu.ol*U drapanų. Taip-g-i 

Galime parduot 
keti. Pamelgink.

rytinis 
Vienų 

lubų plytij krautuvės; lengvos išlygos.
3519 So. Halsted St. dviejų lubų 

krautuvė ir flatas, labai geras kam
pas visoj apielinkėj; lengvos išlygos. 
$7,500.

KOCH & CO.
Skirtingi Agentai

2603 So. Halsted St. *

Parsiduoda arba išsimaino.
235 akrų farma — tinkan

ti pienininkystei, javams 
bei gyvuliams. Randasi: stu- 
ba, barnė, šilo ir kiti reika
lingi budinkai. Elektros 
šviesa visur. 2 mylios nuo 
Gary rubežiaus prie akme
ninio kelio.. Rašykit:

H. LANDEI E) D,

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ •

Reikia klausti prie “Advertišed 
Window” (lobs j nuo Adams
gatvės); pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik ke- 
turioliką dienų nuo paskelbimo, 

Brazauskas Kazimieras 
Butkus John 
Charaska Pov. 
Dirmejko Benedikt 
Ditmentiš Stalla 

47 Garvickas Kazimieras 
Gedgaudas A . 
Gilvidaitė Anna 
Ignataviče Simonas 
Janusz Stanislaw 
Ivanauckas Frank 
.Tušui Vincentui 
Klaitauska Vincentas 
Klikna S. c
Ludejas Tananevičia >
Mankauskis Juozapas 
Mataitis G. 
Misius Ad. 

1005 Mudereni Marijona 
1033 Rasinskai Francifikai 
1046 Sidrauskienė Aleksandra 
.1048 Siulbaitė Miss Elena 
1053 Slusnienei Kazimierai 
1059 
1060 
1061 
1064 
1067 
1071 
1072 
1078 
1091

NAMALžEMe
•**^-"fc*4**^»-* — ■ -%«•

PARDAVIMUI.

Leveskio Mokykla 
Prirengiamoji ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina Lietuvių 
ir Anglų kalbų; Grammar 
School, High School ir Preky
bos dalykų. Prirengia prie kvo- 
tiinų į visas &uiįę$tesT3ia.sia.s m o— 
kyklas. Dienomis: nuo 9:00 r. 
iki 4:00 p. p. Vak.: 7:80iki 9:30

PARSIDUODA saliunas 
Priežastis pardavimo, savi
ninkas turi du bizniu. Pana
šaus biznio visame bloke ių: 
ra. Kreipkitės: 
724^W. 3lst St

Piliečiai turi pagerbti įstatus.
James Hamilton Lewis va

kar kalbėdamas Illinois States 
AUorneys Association bankiete, 
Sherman hotelyj, pasakė: “Pas 
mus yra įsigyvenęs senas pa- 
protis mokyti individuinius pi
liečius, kad jie paliks patrio
tais, jeigu jie laike karės ko
vos su karės priešais sutremp- 
dnmi įstatus, ir nemirštančios 
garbes didvyriais, jeigu jie 
liks užtai nubaustais. Tokią 
mokinimas piliečių, , skiepija 
anarchiją* jų patriotiškose sie
lose. Piliečiai turi biiti moki
nami nuolankumo. Jie turi ger
bti įstatymus ir valdininkus. 
Kas negerbia valdimrikų, tas 
negerbia nd šalies.” \

Visiems pjivalo pribūti
pirmo kun. M. X. Mockaus pamokslo.

Kviečia 1 kp. L. L. F. Komitetas,

\MA5TERf \ J5Y5TEM-WW
Moterų Rūbų Kirpi- 

Desicning .Mokykla, 
„.sfema ir mokymo budu jus 

trumpu laiku išmoksite viso amato.
Mes turime didžiausius ir geriau

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

Visuosą siuvimo įkyriuose mašinos 
varomos elektros ji<!ga.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riųo laku, dieną ar vakarai^, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Paterns daromos sulig mieras, vi* 
šokio stiliaus ir didžio iš b^ kurios 
madų knygos. z

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

11 ....... "M

asmeNųjieškojimai
PAJIEŠKAU savo brolio Juozapo 

Murauskio, apie devyni metai kaip 
jis yra Pietinėj Amerikoj. Jis paeina 
iš Vainuto miestelio, Tauragės apsk. 
Malonėkite atsišaukti pats arba kas 
žino pranešti. Atlyginimas yra $50-00.

BARBORA GERULIENĖ 
MURAUSKAITĖ,

4346 So. Wood St., Chicago, III.

NORIU parduoti arba išmainyti au 
tomobilių ant mažesnio. Mano auto 
mobilius didelis, 7 pasažierių limozi 
nas.

2065 W. Coulter St.
Štoras, Cor. Hoyne Avė.

Sykes buvo pasigritdięs. Ji bu
vo akla jo verge. Kada ji ma
ne |Įamatydavo, tad ji pradėda
vo ijyvon galvon rėkti, kad aš 
esu amžinai prakeikt*. Sulyg 
religijos kulto Įstatų, apaštalai 
luti tiesą pasirinkti #by vienąbąęr VaRay. popjetinia^i 
moterę įiž ą.mžiaojo gyvenimo ** ’ “ * J‘
draugę. Lalfte patndldą, 
kiaiduiit mušti galvoiliis į kręs* 
liisJr JAšli sati plaukus, dėlto, 
R^Į'dvas’os niirusidjų to rei
kalauja. Po mano prisirašy
mui ' prie bažnyčios, “Jehova” 
mėgino prikalbinti mane, kad 
aš pasirašyčiau ant tam tikrų 
dokumentų, sulyg kurių visas 
mano turtas įstatymiškai Mri 
pereiti Jehovos bažnyčiai, saky- 

kad mano lotai paliks 
pra

boj. Sausio, 2.4U 1921 
Mildos svetainėje, 
3138 S. Hal/ted St. .i 
Pradžia 11 vM, iš ryto.

VYRŲ
REIKIA vedusio vyro dirbti ant 

ūkės; reikalinga, kad suprastų visą 
ūkės darbą, kad galėtų būti pilnu 
ūkės vedėju.

Atsišaukite į Naujienų ofisą po 
No. 192. ________________

. REJKIA patyrusio barbe
no. parbas vakarais, 
kestis gera. \

Kreipkitės:
2320 So. Leavitt St

Į
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