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Vengrija pasirengus taikintis 
su Rusija

Kviečia vienytis — kovai 
prieš bolševikus

Kerenskio sekėjai tarsis su kadetais
Vengrija pasirengusi 
taikintis su Maskva.

Belą Kun’o valdžios nariai gal 
bus išgelbėti.

PARYŽIUS, sausio 9. — 
Francijos užsienio reikalų ofi
sas šiandie pranešė, kad Veng
rijos valdžia neužilgio pradės 
tarybas su sovietų Rusija.

Nors ir pareikšta, kad vy
riausias tose tarybose klausi
mas bus apmainymas komu
nistų, kurie nori įkalinti Bu
dapešte, ant keturiasdešimties 
Vengrijos oficierių, esančių Ru- 

\sijoj kaipo karo belaisvių, vis 
dėlto, spėjama, kad bus svar- 

ir apie draugingus tar
ti viejų valstybių sant?-

ga atsiekti tam tikro susitari
mo tarp Rusijos pasienio val
stybių. Besiartinant pavasariui 
šitas pavojus tolydžio didėja.

“Ten, kur Vengrija laiko 
Karpatų kalnų perėjimus, Eu
ropa gali jaustis rami. Bet 
kaip dalykai stovi dabar, atei- 
tin mes žiūrime sp dideliu ne
kantrumu. Aš netikiu, kad Če-

Chicago, UI., Panedelis, Sausio-January) 10 d

Šitaip kalba Voldemaras
c VIAUKSĖK K-

hopsiau.' 
Gyv/H kori nehcs//

V? 4]

Price 3c

Žinios iš Lietuvos
f

“Eltos” pranešimai.

No. 7

dėlto, 
stoma
I*' tų 
kius.

tinkamai atremti Rusus. Ka
da Rusai pereis Karpatų kal
nus, centraling Europa tuomet 
bus jų malonėje. Austrija, ku
rios socialistai yra palinkę ra- 
dikalizman, Rusų sulaikyti ne
norės. O todėl niekas negali 
permatyti kas tuome atsitiks 
Vokietijoj.”

vi šokia viltis išgelbėti Rusiją 
bus žlugusi.

Palmeris norįs suma
žinti Debsui bausmę.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 10, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Veglia saloj’ kilo 
revoliucija.

Vargas ir saužudybės 
Budapešte.

Debsas gal busiąs paliuosuotas 
prieš kovo ketvirtą dieną; bet 
“susimylėti” ant Dėbso nenorįs 

nei Palmeris nei prezidentas.

Sako, tos salos gyventojai pas
kelbę Kroatijos respubliką.

Vengrijos sostinėj kas dieną 
nusižudo po penkioliką . 

žmonių.

Vengrijos valdžia nesenai 
nuteisė sušaudymui tūlą skai
čių komunistų, dalyvavusių 
Rela Kun’o valdžioje. Bet ji 
(Vengrijos valdžia) gavo iš 
Maskvos bevielį pranešimą, 
kur pagrūmota, būtent: jeigu 
šitasai nuosprendis bus pra
vestas, tai Rusijos valdžia pa
lieps nužudyti kalbamuosius 
Vengrijos oficierius.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 10, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Kerenskio ir caro drau
gai gal stos prieš 

bolševikus.
Social-revoliucionieriai 

dėtai laikys bendrą 
ferenciją.

ir ka- 
kon-

d. Eugenius 
paliųosuotas

LONDONAS, sausio 9.
Central News agentija šiandie 
atsiuntė iš Romos pranešimą, 
kad Veglia salos, esančios And- 
rijos juroj, gyventojai sukėlę įmonių, 
revoliuciją ir paskelbę Kroaci- ' 
jos respubliką. Paskelbus prok- 
liamaciją, kilo susirėmimas 
su kareiviais. Mūšio metu trys 
kareiviai tapo užmušti.

BUDAPEŠT, sausio 9.
Budapešto policijos departa
mento viršininkas šiandie ofi
cialiai paskelbė, kad dėlei šal
čio ir bado šiame mieste kas
dieną nusižudo po penkioliką

— Ke- 
suma-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 10, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Mažosios valstybės tu
rinčios susivienyt kovai

prieš bolševikus. \

PARYŽIUS, sausio 9. 
turiasdešimts Kerenskio 
nytojo Steigiamojo Seimo na
rių, kurie buvo išrinkti nuver
tus caro valdžią, ir keli cari
nės durnos nariai ryto čia pra
dės konferenciją tikslu 
tarp savęs ir sudaryti

susitarti 
vieną 

Rusijos

Apponyi sako, kad Rusija ren
giasi užpulti jas.

BERLINAS, sausio 9. (Rašo 
Chicago Tribūne koresponden
tas Seldes) — Vengrija, Len
kija, o taipjau Ukraina, Rumu
nija ir Pataitės valstybės yra 
labai sujudusios delei bolševi
kų rengimosi, kad sekamą pa
vasarį atnaujinus kariavimą — 
visuose frontuose. Ypač labai 
susirūpinusi yra Vengrija, ka
dangi ji nusimano, jogei Rusi
ja bandys atsikeršyti už pn 
sielgimą su komunistais 
po to, kada tapo nuversta dik
tatoriaus Belą Kun valdžia.

Kad atrėmus bolševikų pie
nus, Vengrijos taikos delega
cijos pirmininkas grovas Ap
ponyi siūlo tam tikrą susivie
nijimą tarp Vengrijos, Lenki
jos ir Rumunijos. Tatai gro
vas pareiškė pasikalbėjime su 
Chicagos Tribune’o įgaliotiniu. 
Pasikalbėjimas turėjo vietos 
berliniškiame to laikraščio ofi
se.

“šiandie bolševikų pavojus 
labiau nei kuomet nors pirma 
grūmoja Europai 
grovas Apponyi.
mus bolševikų bandas, kurios 
nūdien verbuojamos, reikalin-

bolševikus.
Tuo tarpu jie yra pasidalinę 

į du liogeriu — social-revoliu- 
cionierius, Černovo ir Kerens
kio vadovaujamus, ir kadetus 
— vadovaujamas Miliukovo ir 
Maklakovo. Pastarasai Prancū
zų valdžios yra pripažintas 
kaipo Rusijos ambasadorius

jų manymu,

WASHINGTON, sausio 9. — 
Čia patirta, kad vyriausias 
Jungtinių Valstijų prokuroras 
Palmeris jau beveik yra nuta
ręs rekomenduoti prezidentui, 
kad žymusai Socialistų Parti
jos darbuotojas, 
V. Debsas, butų
pirma nei pats prezidentas Wil- 
sonas apleis Baltąjį Namą,
taigi prieš kovo ketvirtą dieną.

Vis dėlto, susimylėti ant 
Dėbso Palmeris nenorįs. Spė
jama, kad jis tiktai rekomen
duosiąs, kad paskirtasai Debsui 
kalėti laikas butų sutrumpin
tas. Toks pat nusitatymas yra 
ir paties prezidento Wilsono. 
Jis neabejojamai pareiškė, kad 
Debsui jokio susimylėjimo ne
bus. Bet nežinia kaip preziden
tas dabar žiūrės į tariamąjį 
Palmerio pasiūlymą — suma
žinti Debsui bausmę.

Taipjau sužinota, kad Dėbso 
pasielgimas Atlantos kalėjime 
esąs puikus. Tai liudijąs pats 
kalėjimo užveizda. Todėl gali
ma tikėtis, kad paskirtasai Deb
sui kalėti laikas bus žymiai su
mažintas.

Beje, justicijos departamen
te svarstoma ir kitų politinių 
nusižengėlių paliuosavimo klau
simas.

Baisenybės Airijoj
Praeitais metais ten žuvo dau
giau kaip trys šimtai žmonių.

LONDONAS, sausio 9.
Oficialiniai paskelbta, kad pra
eitais metais Airijoj nužudyta 
261 žmogus, o apie puspenkto 
šimto lengviau ar sunkiau su
žeista. Tai pasekmė tų kovų, 
kurios kilo tarp Airijos neprik
lausomybės šalininkų iš vienos 
ir Anglų valdžios kariuomenės 
ir policijos iš kitos pusės.

Tie skaitmens tečiaus yra 
nepilni, nes juosna neįskaityta 
tie žmonės, kurie užmušta ki
lusiųjų Ullstery riaušių metu— 
birželio-rugsėjo mėnesiais. Ten 
žuvo daugiau kaip aštuonias- 
dešimts žmonių.

Tuo budu praeitais metais 
Airijoj nužudyta daugiau kaip 
trys šimtai žmonių.

— pareiškė
“Kad atrė-

SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis iš 
Kauno. Kiekvienas <lax-l>inixilc.a« 
privalėtų jį perskaityti. Num. 
25, 26, 27, 28, 29 ir 30. — 
Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise.

Francijoje.
Nevisi kadetai nori dalyvauti 

konferencijoje.
Rerlino ir Konstantinopolio 

kadetai konferencijoje nedaly
vaus, kadangi, 
Miliukovas darąs
dėlių nusileidimų social-rcvo- 
liucionieriems, 
bolševizmo pusėn.

Reto, kadetai laikosi tos 
nuomonės, kad ateity prieš Ru
siją nebūtų daroma tokių avan
tiūrų, kaip kad Denikino, Kol- 
čako ir Vrangelio, kurie sutiko 
pripažinti Lenkjią ir taipjau su 
kitokiu Rusų Valstybės padali
nimu. Kadetai stoja už tai, 
kad Rusų valstybės rybos pasi
liktų tokios, kaip kad jos bu
vo caro valdžiai viešpataujant.

Neįsileisią spaudos atstovų.
Susirinkimuosna, kurie, kaip 

spėjama, bus labai triukšmingi, 
laikraščių korespondentai ne
bus įleidžiami.

Žymus Rusijos darbuotojai, 
kurie čia atvyko, kad dalyva
vus konferencijoje, tikrina, jo
gei tai bus paskutinis bandy
mas atsiremti bolševizmui. .

linkstantiems
kad tai yra susimylėjimas ir 
sumažinti jam paskirtąjį kalė
ti laiką reiškia tą patį. Jeigu 
Washingtono ponai pasakys, 
kad jie sumažina laiką kalėti, 
tai šitą jie darys norėdami sa
vo “unarą” išgelbėti. Visiems 
juk yra aišku, kad anksčiau 
ar vėliau politiniai nusižengė
liai bus apliuosuoti. Pūdyti 
juos kalėjime po dešimt ir dvi
dešimt metų vien tik dėto, 
kad jie drįso viešai pareikšti 
savo nuomones, kurios nepa
tiko valdininkams, butų neiš
mintinga ir, pagalios, nežmo
niška. Kitose valstybėse tos 
rųšies nusižengėliai jau senai

WASHINGTON, sausio 9. 
Valdininkai čia gavę tikrų 
nių, kad Anglijos laivynas 
dabar esąs du kartu stipres
nis nei Jungtinių Valstijų.

ži-

NEW YORK, sausio 5. — 
Jungtinių Valstijų ambasado
rius Šveicarijoj, Nelson Mor
ris, kuris čia atvyko atosto
goms, sako, kad Šveicarijos 
valdžia savo bankuose sulaikiu
si daug bolševikų aukso.

PINIGŲ KURSAS

maitin- 
inažus 
jis pa
malant

Lenkų laikraščių praneši
mais, Želigovskio žengimas į 
priekį sukėlęs didelio neramu
mo latvių tarpe. Rygos spau
dos atstovai kreipėsi į Lenkų 
atstovą Estam Vasilevskį, bu
vusį tuo tarpu Rygoje, prašy
dami pasiaiškinimų. Vasilevs
kis nuraminęs juos, pabrėžda
mas, kad Lenkų-Latvių sieną 
užimanti Lenkų kariuomenė, 
kas darą negalimą kokią nors 
Želigovskio akciją.

Aukštuolaičio mėginimai su
daryti Klaipėdos lietuvių tarpe 
lenkišką orientuotę pasibaigė 
fiasko. Vietoj pritarimo, jis 
gavo griežčiausią protestą prieš 
savo išdaviningą darbą.

Laiko tarpe nuo 1920 m. spa
lių 22 d. ligi lapkričio 10 d. 
Kaune buvo Gudų Liaudies 
Respublikos vyriausybės atsto
vai ir turėjo eilę pasitarimų su 
užsienių reikalų ministeriu ir 
kitais Lietuvos vyriausybes at
stovais.

Iš nuomonių išdėstymo pa
aiškėjo, kad abiejų vyriausybių 
pažiūros yra visai vienodos, 
ir kad jos supranta abiejų val
stybių interesus bendrumą, 
kuris remiasi bendru lietuvių 
ir gudu tautų valstybių gyve
nimu per daug amžių. Abi vy
riausybės sutinka remti viena 
antrą valstybės statyme ir, 
tarp kitko, bendroje kovoje su 
grobiamais lenkų imperializ
mo siekiniais. Abi vyriausybės 
giliai įsitikinę, kad šis išsireiš
kimas bus tvirtu pagrindu abie
jų tautų labiau negu prietebn- 
gam sugyvenimui.

Lietuvos Misij’os adreso 
permainos.

Nuo sausio mėnesio 1 d., 
1921 m. Lietuvos Misija persi
kėlė į naują vietą. Nuo viršmi- 
nėtos dienos visais reikalais 
kreipdamėsi Lietuvos Misijon 
dabar adresuokite šatiip:

Lithuanian Representative,
162 W. 31-st st.,

New York, N. Y.

Rengiasi vyti laukan japonus.
SAN ANTONIO, Texas, sau

sio 6. — Vaikšto gandų, kad 
šios valstijos legislatura jau 

_____ _______________ ___________________ Jei- j rengianti naują l>ilių, kuriuo 

gu, girdi, nebus išlyginta tar- bus draudžiama pirkti *ir par- 
pusaviniai nesutikimai ir at
siekta susitarimo kai dėl bend
ro veikimo prieš bolševikus,

duoti žemes japonams.
Kalifornijos valstijoj toks įs

tatymas jau pravesta.

Subatoj, saus. 8 d., užsienio pinigų 
kaina, perkant įų ne mažiau kaip už 
25,(įOP dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais Šiaip:

Anglijos 1 svaras
Austrijos 100 kronų
Belgijos 100 frankų už .... $6.27
Danijos 100 kronų ....
Finų 100 markių .........
Francijos 100 frankų ..
Italijos 100 Hru ............
Lietuvos 1OO auksinų ..
Lenkų 1OO markių .......
Olandų 100 guldenų ....
Norvegų 100 kronų ....
Šveicarų 100 frankų ....
švedų 100 kronų ........

Vokiečių 100 markių

$3.64 
$0.24 —

$16.55 
$2.95 
$5.94 
$9.49 $1.45 
$0717

$31.85 
$16.38 
$15.43 
$20.85 

$1.45

Žudosi netik biednuomenė, 
bet ir pasiturinčios klesos žmo
nės. Taip, šiomis dienomis čia 
nusižudė vienas buvusia oficie- 
ris. Nebeturėdamas kuo 
t i savo moterį ir tris 
kūdikius, vieną vakarą 
bučiavo juos ir jiems
išgėrė nuodų. Kitas oficieris, 
gaunąs penkis šimtus mėnesi
nės pašalpos, andais atsiėmęs 
ją nuėjo valgyklon, kur už pap- 
raščiausius pietus turėjo už
mokėti visą savo pensiją. Su
valgęs pietus jis parėjo namon 
ir pasikorė.

Tarp biednuomenės saužudy
bės yra papraščia usis atsitiki
mas. Valdininkai ir patys Ru- 
dapešto gyventojai delei to rei
škia didelio susirūpinimo.

Airių kunigo užmušėjas 
“beprotis.”

9. — 
esant 

tūlą 
laiko

CORK, Airija, sausio 
Lauko teisinas pripažino 
kaltu dėl žmogžudybes 
Cadet Karte, kuris kiek 
atgal be jokios matomos prie
žastie nušovė Dunmamvay pa
rapijos katalikų kunigą, sene
lį Canon Magner. Bet... lauko 
teismas Harter rado esant nes- 
veikapročiu! Mat kada tas 
žmogžuda užpuolė kunigą, tai 
jis buvęs visai girtas. Aišku.

Paskelbė karą — šokiams ir 
sijonams.

BERLINAS, sausio 6. — Vo
kietijos katalikų vyskupai šio
mis dienomis paskelbė ilgą 
“dvasišką laišką,” kuris reika
laujama perskaityti visose ka
talikų bažnyčiose. Svarbiausias 
tame laiške dalykas — kova 
prieš paklydimą.” Be kita vys
kupai kunigams ir “visiems iš
tikimiems bažnyčios Simams” 
įsako daryti visa, kad Vokieti
joj butų panaikinti dvi “bjau
rios mados” — “tam tikri šo
kiai” ir... trumpi moterų sijo
nai.

liEUFEAST, sausio 9.
—-Netoli Ncwry vakar pavojin

gai sužeista keturi Anglų mi- 
litariniai policijos nariai, vie
nas turbūt mirtinai.

Kopenhagoje šiomis dieno
mis nuspręsta garsioji Duodžio 
byla. Teismas nuteisė Duodį 
grąžinti Lietuvos valdžiai 365,- 
884danų kronas (apie 4,000,- 
000 auks. šios dienos kursu) 
ir 2,612,574 auks. taip pat 
2,000 kronų teismo išlaidų. Tų 
pinigų dalį Lietuvos valdžia 
jau ankščiau yra išgavusi, ki
ta dalis tebeguli po areštu.

Duodis buvo prekybos agen
tas užsienyje ir atsisakė grą
žinti duotus jam supirkimam 
5,000,000 auks. valstybės pi
nigų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 10, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 't
Nori, parduot savo šalį. 
Austrijos klerikalai gal papra

šys, kad talkininkai valdytų 
šalį.

BERLINAS, sausio 9. — 
Gautomis iš Vienuos žiniomis, 
Austrijos finansinė ir ekonomi
nė padėtis pasidarė taip kirtin
ga, kad krikščionių socialistų 
(tiesiai sakant klerikalų) val
džia ytin rimtai tariasi apie 
pakvietimą talkininkų komisi
jos kontribucijos reikalams 
tvarkyti — idant ji Austrijos 
valdžią pasiimtų į savo rankas 
ir vestų visus tos valstybes rei
kalus.

Visoks bandymas parlamente 
sukurti didžiumos valdžią nu
ėjo niekais. Socialdemokratų 
partija griežtai atsisako daly
vauti by kokioj koalicinėj val
džioj.

Kumšties karžygiai.
žada deginti nekaltų Airijos 

gyventojų namus.
DUBLINAS, sausio 9. — 

Atatinkamųjų valdžios įstaigų 
valdininkai paskelbė, kad ka
riuomenė ir policija be jokio 
atsižvelgimo degins visų tų 
žmonių buitis, netoli kurty bus 
užpulta koks nors Anglijos 
valdininkas, kareivis ar politis- 
tas. Girdi, tai dėlto, kad tų bu
tų savininkai privalo žinoti 
kas dedasi jų apielinkėje.

“Nė tau nė man.”

WASIIINGTON, sausio 9. — 
Kongresas gal sustabdys naujo
kų rekrutavimą, tol, kol ka
riuomenės skaičius nebus su
mažintas iki 175 tūkstančių 
vyrų.

STANFORD, Cal. — Stan- 
ford universitetas šiomis die
nomis gavo labai svarbią do
vaną nuo buvusio (prie Ke
renskio valdžios) Rusijos už
sienio reikalų ministerio, P. 
Miliukovo. Toji dovana tai di
delis rinkinys labai vertingų 
knygų apie Rusijos istoriją. Il
gą laiką tos knygos gulėjusios 
Suomijos sostinėj. Nuvertus 
Kerenskio valdžią Miliukovas 
jas išgabeno iš Rusijos. Dabar 
ve jis pavedė visa tai ne savo 
gimtojo krašto kuriam nors 
universitetui, bet amerikiečių. 
Mat, Rusiją nūdien valdo ne 
Miliukovo partijos žmonės...

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuvę

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

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

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

■
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Pc siiikfyimas dar
bininkų jiegomis.

Socialistai pripažįsta kiek
vienai tautai apsisprendimo 
teisę. Tame pripažinime 
yra du dalyku: viena, ta min
tis, kad tautų santykius tu
ri spręsti ne jiega, o susita
rimas; antra, tas įsitikini
mas, kad kiekvienos tautos 
darbininkai anksčiaus ar vė
liaus įstengs pergalėti savo 
išnaudotojus ir pasiliusuoti 
nuo jų jungo.

Pirmoji mintis nereika
lauja daug aiškinimo. Kiek
vienas protaująs žmogus ga
li suprasti, kad jiega nėra 
geras tautų santykių regu
liuotojas. Jeigu tautų san
tykiuose jiega yra vyriau
sias autoritetas, tai tatai ve
da prie silpnų tautų paver
gimo stipresnėms tautoms 
ir prie karių tarpe stipriųjų 
tautų. Kiekvienas žmogus, 
kuris yra priešingas karėms 
ir pavergimui, turi stoti už 
tai, kad tautos rištų tarpu
savinius reikalus ne jiegos, 
o susitarimo keliu. O kad 
jos galėtų tartis tarp savęs, 
tai jos turi būt pripažintos, 
kaipo pilnateisės vienatos, 
galinčios laisvai spręsti savo 
likimą.

Šitam principui priešingi 
yra imperialistai, t. y. tie 
stambiojo kapitalo atstovai, 
kurie žiuri į silpnąsias tau
tas, vien kaipo į išnaudoji
mo daiktą (lygiai taip jie 
žiuri ir į atskirus žmones — 
darbininkus).

Bet tautų apsisprendimo 
principas turi priešų ir tar
pe pačių darbininkų, ir tai 
net tarpe tų, kurie skaito sa
ve revoliucionieriais. Jų mo- 
tivai tečiaus yra visai kito
kie, negu imperialistų. Jie 
mano, kad, jeigu tautos sa
varankiškai tvarkysis, tai 
jose sustiprės buržuazija, ir 
darbininkai bus pavergti. 
Prie šitokio protavimo yra 
palinkę komunistai.

Rusijos komunistai pa-l 
vartojo ginkluotą jiegą, kad , 
įsteigus savo valdžią Ukrai-|i 

noje, Azerbeidžane ir Armė
nijoje; jie dabar grūmoja 
ginkluota jiega ir Gruzijai. 
Anąmet jie buvo įsiveržę į 
Estoniją, Latviją ir Lietuvą. 
Mūsiškiai komunistai tuose
Rusijos bolševikų žygiuose 
nemato nieko bloga; prie
šingai, jie kiekvieną kartą 
sveikino tuos bolševikų žy
gius su džiaugsmu. Reiškia, 
šitoms mažoms tautoms ko
munistai nepripažįsta teisės 
savarankiškai tvarkytis.

Bet į Rusiją jie kitaip žiu
ri. Rusijai, kaip patys Rusi
jos bolševikai, taip ir jų 
vienminčiai kitose tautose, 
pripažįsta pilniausią apsi- 
sprendimo teisę. Prieš talki
ninkų intervenciją Rusijoje 
jie visą laiką kėlė griežčiau
sius protestus. Iš ko-gi ky
la toks nevienodas jų nusi
statymas sulig augščiaus pa
minėtųjų mažųjų tautų iŠ 
vienos pusės ir sulig Rusi
jos iš antros?

Iš tos paprastos aplinky
bės, kad Rusijoje, pasak ko
munistų, gyvuoja “proleta
riato diktatūra”, buržuazi
jos viešpatavimas sugriau
tas, darbininkų klesa pasi- 
liuosavus; o kitose tautose 
darbininkai yra pavergti ir 
jie, komunistų nuomone, 
patys savo jiegomis negali 
pasiliuosuoti. Komunistai 
mano, kad šitų tautų darbi
ninkams turi ateiti pagelbon 
ginkluota Rusijos komunis- 
tų jiega. y

žodžiu, komunistai nepri
pažįsta apsisprendimo teisės 
toms tautoms, kurių darbi
ninkai, jų nuomone, negali 
pasiliuosuoti savo jiegomis. 
Lietuvos darbininkų jiego
mis, pavyzdžiui, mūsiškiai 
komunistai nepasitiki, todėl 
jie nepripažįsta jai apsi
sprendimo teisės.

Bet socialistai skaito to
kią komunistų nuomonę 
klaidinga. Jie mano, kad ir 
Lietuvos ir kitų tautų dar
bininkai pajiegs apsidirbti 
su savo buržuazijomis; tam 
reikia tiktai, kad jie uoliai 
organizuotųsi ekonominėje 
ir politinėje dirvoje ir neat- 
laidžiai kovotų už savo rei
kalus.

Antra vertus, socialistai 
mano, kad darbininkų laimė
jimai tiktai tuomet yra pa
stovus, kuomet jie yra at
siekti savomis jiegomis. Sve
timu durtuvu darbininkai 
negali būt paliuosuoti.

Darbininkų paliuosavi- 
mas, mat, reiškia daug dau- 
giaus, negu vien tik buržua
zinės valdžios nuvertimą; 
jisai reiškia taip pat visuo
menės tvarkos perkeitimą. 
Ginklų-gi jiega sutverti nau
ją visuomenės tvarką nega
lima.

Naują visuomenės siste
mą darbininkai gali sutver
ti tiktai ilgu ir pieningu 
darbu, kuris reikalauja kuo- 

džiausio jų susiorganiza- 
mo ir išsilavinimo. O kad 
į galėtų prisirengti šitam 
irbui, tai jie turi pirmiau- 
i pasitikėti savo jiegomis, 
ne laukti išganymo iš ki-

Nepasiduoda algą kapojimui.

[Iš Federuotosios Presos]
LYNN, MASS. — Čeverykų 

larbininkai atmetė fabrikantą 
įrašymą, kad jie priimtų 20 
įuoš. algos sumažinimą.

Pasaulio Darbininku 
Judėjimas.
AUSTRALIJA.

(Fed. Presos Australijos biuras).

SYDNEY, N. S. W., Australi
joj o. — Imant proporcionaliai 
sulig gyventoją skaičiumi, 
Australijoje yra daugiau mili- 
tarizmo, negu kurioj kitoj ša
lyj, ir jeigu žmonės nepasiprie. 
šins tam, Australija už poros 
motų bus tiek prigniaužta mi- 
litarinėmis įstaigomis ir regu
liacijomis, kiek jokio kita ša
lis to nepakęstų. Abelnai kal
bai), Australijos žmonės vienok 
neapkenčia oficierių, kurie 
laksto po visą šalį bandydami 
užkarti jaunąja! kartai siste
mą, kuri yra visiškai nepriim
tina demokratinei Australijai 
ir priešinga piliečių teisėms. 
Darbininkai grieštai pasmerkė 
didelius parlamento paskiri- 
mus armijai ir laivynui.
Policistai organizuoja uniją. 

New South Wales policistai į- 
kute savo uniją, gynimui jų 
interesų. Darbininkų valdžia 
netik rems uniją, bet ir nie
kam neleis persekioti tų poli- 
cistų, kurie prisidės prie uni
jos.

Quecnsland policistai taipjau 
yra susiorganizavę į savo uni
ją-

Darbininkų valdžia laimėjo.
Ką tik> įvykusiose Queens- 

land valstijoj rinkimuose dar- 
bieČiai laimėjo 37 atstovus. 
Opozicija susidaro iš 20 fer
merių partijos narių, 12 konser 
vatyvų, 1 kareivių kandidato 
ir 1 nepriklausomo. Darbinin
kai neteko kelių vietų, dau
giausia dėlei įmaišytos į rin
kimus tikėjiminės kovos, Mat 
darbininkų valdžioje keli mi- 
nisteriai yra katalikai. Tuo 
konservą t yvai pasinaudojo, ir 
primesdamai jiems rėmimą 
sinn feinerių, pradėjo ąnt jų 
siundinti protestonus. Tuo 
jiems pasisekė sumušti kelis 
darbininkų kandidatus. Te
čiaus tai yra geras apsireiški
mas, kadangi parodo, jog atgal- 
eiviams nieko kito nebeliko 
griebties kovoje su darbinin
kais, kaip tikėjimas.

RUSIJA.

Grįžta Rusijon.

MASKVA. — Rusijos darbi
ninkai, kurie buvo iškeliavę 
Amerikon, dabar šimtai grįsta 
į savo tėvynę. Sakoma, kad 
pastaraisiais dviem mėnesiais 
iš Amerikos į sovietų Rusiją 
sugrįžo 2,000 žmonių ir kai 
dar 10,000 jau yra kelyje ar 
rengiasi apleisti Ameriką.

Kaip tik tie darbininkai su
grįsta, jiems tuojaus parūpina
mas atatinkamas darbas ir jie 
yra svarbus laimėjimas Rusi
jos industrijai.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.

Rusų protestas.
[Iš Federuotosios Presos]

LOS ANGELES, CAL. — 
Rusų Progresyvia KJliubas pri
ėmė rezoliuciją, protestuojan
čią prieš vertimą rusų pasilik
ti šioje šalyje. Rezoliucija nu
rodo, kad šio miesto rusai no
ri grįsti sovietų Rusijon, bet 
prievarta laikoma šioje šalyje. 
Jie tvirtina, kad Rusija sutinka 
prisiųsti jiems laivų, bet jie 
negali gauti iš Amerikos val
džios praleidimo. Rezoliucija 
tapo pasiųsta Hardingui.

Deportavo laikraštininką.

[Iš Federuotosios Presos]

ST. ALBANS, Vt. — John 
L. Spivak, Amerikos laikraš
tininkas, tapo po keturių die
nų apkaltinimo, beveik nieko 
neprileidžiant prie jo, fcdcrali- 
nių inunigracijos valdininkų 
deportuotas iš Jungtinių Vals
tijų. Spivak dirbo kaipo pre
sos agentas dėl West Virginia 
angliakasių.

Deportavimas ąekė po dvie-

NAUJIKNOS, Chicago, III.
jų privatinių tanliinų, kuriuo-1 paskirtas Indijos vice-karaliu- 
se labiausia klausinėta apie jo ini. Churchiil esąs kraštutiniu 
politines pažvalgas ii’ ar jis ti- partizanu tos nuomones, kad 
ki į nuvertimą valdžios ir žu-j Anglijos imperija bus išlaiky- 
dymą valdininkų. Jokio paaiš- ta ar pražudyta nuo to, kaip 
kinimo apie jo deportavimą ne- smarkiai ji veiks Indijoje lai
duota, apart to, kad jo Ame- ko ateinančių kelių metų.
rikos pilietybe yra abejotina. • 

Spivakui tapo uždrausta su
grįsti į Jungtines Valstijas, pri- 
grąsinant areštu ir apkaltini
mu. Jis tapo immigracijos in
spektoriaus areštuotas važiuo
jant svečiuotis į Deans Lake. 
Jį nuimta nou traukinio ant 
Kanados-Amerikos rubežiaus ir 
sugrąėinta į St. Albans.

Reikalavimai, kad immigra
cijos valdininkai leistų jam pa 
sisamdyti advokatą ir leistų 
susinešti su immigracijos val
dininkais AVashingtone, tapo 
griežtai atmesti. Jį skubiai iš
tardyta ir stenografai paėmė 
užrašus tik prašant valdinin
kams.

Perdaug darbininkų.
[Ii Federuotoidoa Pralos]

DETROIT, MICH. — Nors 
krasos departamentas paskel
bė, kad jis mokės nuo $1.25 
iki $1.75 į valandą už naudoji
mą automobilių trokų, laike 
švenčių, daugelis automobilių 
savininkų, norėdami gauti dar
bo jų trekams pasiūlė savo 
automobilius po $1 į vai. 3.- 
000 automobilių savininkų pa
siūlė, kuomet reikėjo tik 1(M) 
automobilių.
• Virš 8,(H)0 vyrų ir moterų 
padavė aplikacijas, kuomet rei
kėjo tik 600 darbininkų lai
kinam darbui.

Anglijos užmačios 
.............r - ——■ 

PAUL HANNA
[Speciali Naujienų ir Federuotosios 

Presos korespondencija]

WASHINGTON. — Wash- 
ingtoną pasiekė privatinės ir di 
plomatinės žinios apie sensa- 
cinius Anglijos pienus kari
niam užkariavime Centralines 
Azijos.

Japonijos rateliai yra ypač 
susidomėję tomis žiniomis, ku
rios parodo, kad Anglija ma
no sulaužyti slaptą Anglijos- 
Japonijos sutartį apie Azijos 
padalinimą.

Sakoma, kad Anglijos karo 
ministeris Winston Churchiil 
ir lordas Milner yra vyriau
siais sumanytojais to pieno, o 
Chinijos Turkestanas ir Rusi
jos Turkestanas padaromas 
yra grobiu.

Neva bolševikiški sumišimai, 
sukelti Indijoj sekamą pava
sarį ar vasarą, butų ganėtinu 
pateisinimu Anglijos karinei 
avantiūrai per vakarų Himala
jų us kalnus į esančią į rytus 
nuo Kaspijos juros dalį Rusi
jos.

Turtingi Rusijos aliejaus 
laukai vakariniame Kaspijos 
pakraštyje butų užkariauti be
si veržimu į šiaurę iš Persijos ir 
Mesopotamijos.

Delei augančio antirinilita- 
ristinio sentimento ant An
glijos salų, laukiama, kad tai 
Azijos kampanijai didžiumą 
baltųjų kareivių pampins Aus
tralija.

Iš Naujosios Zelandijos pil
nas armijos korpusas iš 40.000 
kareivių, pilnai aprūpintas mo
derniniais ginklais, bus įtrauk
tas j tą kovą ir jau dabar ant 
tos salos yra vedama kampa
nija, kad ji tokią armiją tu
rėtų prirengtą.

Daug Naujosios Zelandijos 
oficierių jau tarnauja Indijo
je, kad iškalno gavus reikiamą 
išsilavinimą vadovavimui savo 
šalies ekspedicinių spėkų.

Naujuose įstatymuose yra pa- 
redomas pilniausias nuginklavi
mas civilinių gyventojų, nes 
atimama iš žmonių net niažie-, 
ji ginklai atvežtieji iš Europos 
kaipo suvenirai karo su Vo
kietija.

Žynius Australijos generolas, 
kuris tarnavo Franci joje,’ pasa
kęs spalių mėn.:' “Australijos 
kareiviai kariaus Indijoje už 
aštuoniolikos menesių”.

Kartu su šia žinia yra Indi
joje .paskelbtas gandas, kad 
Winston Churchiil neužilgo bus

Churchiil pienu esą sukursty
ti ne laiku ir paskatinti jau 
dabar prasidedantį sukilimą 
šiaurinėje Indijoje, tada suju
dinti visą imperiją aprašymais 
apie baisų naikinimą ir tada 
per Himalajai!# kalnus pada
ryti puolimą ant Rusijos.

Žinios, jog Rusijos kareiviai 
yra koncentruojami Kaspijos 
jurų apygardoj yra skaitomos 
čia parodančiomis, kad Rusi
jos valdžia arba žino, arba 
numano apie šią Churchiil kon
spiracijų.

L.D.L.D. Reikalai.
NEPAISYKIME JŲ KEIKSMŲ.

Kuomet musų draugijos pa
bėgėliai bandė pasigriebti visą 
jos turtą, ir jiems tas nepavy
ko, tai jie per keikūnų organą 
kiek drūti plūdosi. Vėliaus tas 
jųjų plūdimosi buvo kiek su
mažėjęs ir rodėsi, kad tie žmo
nes galų gale atsipeikės ir su
pras, kad jų žingsniai buvo klai 
dingi. Bet kur tau! Jųjų pro
fesoriai keikūnai per savo laik
raštį vėl kiek drūti koliojasi. 
Mat, jų pranašavimai neišsi
pildė. Jie skelbė, kad L. D. L. 
D. lik kelių ypatų, kad ji ne
pasilaikys, kad nariai už įmo
kėtas duokles nieko negaus ir 
l.t. Dabar (pasirodo kas kita. 
Draugija jau galutinai susitvar
kė, kuopos dauginas ir didėja, 
nariams už 1920 m. duodama 
gera didoka knyga. žodžiu, 
draugija nugalėjo visas skers- 
paines ir eina prie savo tiks
laus veikimo. Dėlto tai musų 
draugijos griovikai, pamatę, 

kad tie jų visi piudimai-triukš- 
mai nuėjo niekais, vėl prade
da kartoti savo keiksmų lita
niją. “Argumentai”, kuriuos 
jie vartoja prieš draugiją, yra 
tušti. Pavyzdžiui, keikūnų or
gano redaktorius savo “apžval
goje” “kritikuoja” draugiją už 
tai, kad pastaroji duoda na
riams nupirktą iš pašalines 
spaustuvės knygą. Toji “kriti
ka”, trumpai suglaudus, tokia: 
L. D. L. D. užgriebusi visą iž
dą. Jie, suprask, komunistai 
pasilikę be skatiko, ir tai pa- 
jiegę išleisti net tris veikalus, 
o mes nei vieno. Todėl tai į- 
vykę, kad jie turį “tūkstančius” 
narių, o mes — “tuziną”. Bet 
tie keikimai teisybės nenori ži
noti. Juk buvo pasakyta aiš- 
k’ai, kad priežastys, dėlei ku
rių draugija negalėjo išleisti 
leidinio 1920 m., tai jųjų ko
munistų, darbo vaisiai; kad j- 
staigos, kurioms tas darbas pri
derėjo atlikti, buvo pakrikdy- 
tos. Dabar tas dalykas išsiaiš
kina dar plačiaus. Jį iškėlė 
ponas Iškauskas, buvęs L. D. 
L. D. laik sekr., nors jis apie 
tai savo išpažintyje nedaug te
pasako. Bet aišku savaime.

Nenoriu aš manyti, kad p. 
Iškauskas su tam tikru išro- 
kavimu bei pienu buvo paėmęs 
sekretoriaus vietą. Bet iš jojo 
staigaus atsivertimo negalima 
manyti, kad jis buvo' nuoširdus 
draugijos darbininkas.

Draugai, kuomet musų opo
nentai naudoja visus jiems tin
kamus budus, kad pakenkus 
musų organizacijai, aukauda
mi tam tikslui laiką, pinigus 
ir energiją, tai pravartu butų 
ir niurnu pasidarbuoti truputį 
(langiaus. Ne tais įrankiais ir 
budais, kaip tie žmonės kad 
“dirba”, bet rimtu ir nuosakiu 
draugijos auklėjimu.

Per praeitus metus, aplamai 
imant, draugai pasidarbavo 
mažai. Nors draugija augo, 
kuopos tvėrėsi, bet susitveru
sios mažai veikė. Pradedant 
1921 metus, reikėtų pasidar
buoti daugiau. Laikas ir ąp- 
linkybės musų organizacijoms 
labai patogus, reikia tik tru
putį darbo pridėti.

Kaip draugai matote iš drau
gijos viršininkų rinkimo blan
kų 1921 metams kandidatai yra

darbštus ir pasitikimi draugai. 
Jie sugebės draugiją sėkmin
gai auklėti, jei visi prie to pri
sidėsime. Stiprinkime kuopas, 
rengkime prakalbas bei šiaip 
Vakarus, agituokime, prikalbin
kime po vieną kitą naujį narį, 
lai padaryti nesunku: apšvies- 
tesni darbininkai nuo to neat
sisako, tik reikia juos pakal
binti.

Ūpas ir apkvaitimas pasi
baigs. Pasauly įvyks ramumas 
ir brolybe, įkūrus socializmo 
tvarką, ši draugija yra socia
listinė - tat auklėkime ją, lai 
ji aprūpina mus socialistine Ii-1 
teratura.

J. A. Valeika, L. D. 'L. D. 
laik. sek. 372 Wash. St., Cam- 
bridge, Mass.

Pasaka.
[ Iš Trimito]

I.
Ant kapų
Apleistų
Pušaitė -vienulė kerėjo
Ir tiktai
Saulutei
Ji ūžė bedraskoma vėjo—
Kapuose
Šaltuose
Jaunutf. mergelė gulėjo;
Ją drąsus,
Ją narsus *
Jaunasai bernelis mylėjo.
Ji rytais
Užburtais,
Kuomet tik saulutė tekėjo,
Klausė vis,
—Kur yr jis?
Pušelę bedraskančio vėjo:
—Tu buvai,
Kur rausvai 
šypsojos ledynai šalti;
Kur speigai,
Kur sniegai,—
Kur žuvo jani, nekalti...

Betgi jis
švilpė vis...

Pušelę lingavo, šlamėjo
O jinai
Amžinai...

Šlamesį tą jos pamylėjo!..
II.

Ant kapų,
Ant pilkų

Pušaitė pakrypus stovėjo,
Nuo šakų
Palenktu

Karoliai rasužės byrėjo,
Kai rytų,
Užmirštų,

Skrajūnas vejalis užėjo...
Po kapus,
Po lapus

Kas rytas vėjelis šnabždėjo,—
Jis naktų,
Paslaptį!,

Pušaitės sapnužį įspėjo:
Verkiant jai
Jis tyliai

Maldyti liūliuoti pradėjo.
O jinai
Amžinai

Vis liūsta kas rytas, vaitoja;
Jai skaudi
Oi, skaudi

Dainele, rytys kur dainuoja,
Nes čionai
Amžinai

Užmigęs kariauga, sapnuoja.
Pr. B. Svyrūnėlis.
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Telephone Drovcr 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka- 
i«. Nedaliomis pagal sutarimo. 
8261 So. Halsted St„ Chicago, III.
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DR. A. MONTVID
- CHICAGO

Lietuvis Gydytoja« ir Chirurgas
25 East Washington St.

Marshall Field Annez 
18th fl. Ruimas 1827

Telephone Central 8362
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

Kl. Jurgelionis
. ADVOKATAS

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

kaipAmerikos taip Lietuvos.
Naujienų Ofise

1739 South Halsted Street, Chicago, III.L—— ---- r .... .. ....

Panedėlis, Sausio 10 d., ’Žt

Musų Moterims.
MOTERIŠKA SUKNIA. — No. 9861

Suknios liemuo poilgis; pajuosiama 
plačia marga kaspino juosta ilgais 
galais; liemuo ne aptemptas, bet 
dukslus. Sejonas stulpais parauktas 
priešaky ir užpakaly.

šiai No. 9861 sukniai pavyzdys su
kirptas mieros nuo 36 iki 42 colių per 
krutinę. Sukniai 30 colių mieros rei
kia 3% jardo materijos 44 colių pla
tumo, su % jardo pamušaliu ir 2Ai 
jardo kaspino.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom 
iAkii-pti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus į 
konvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS. 
PATERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dep. 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 9861.

Mieros ..............  col. per krutinę.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir Valst.)

r*-*-.........i, ■ ■■■—

AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO muzikos kon

servatorijoje mokinama: Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muzikos istorija 
ir harmonijų. Baigusiems iš
duodami diplomai; įstoti galima 
visuomet.*

Antanas S. Pocius,
Vedėjas

3259 So. Halsted slr.
Tek: Boulevard 9244

t-——.-.......... — ■ y

A. Petratis S. Fabijonas

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau 

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

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

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

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

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

..................... IRĮW—I I , ||IRW|—■—
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„BANGA”
Llelutiy Soclallsty Sąjungos Leidžiamas Laikraštis.

Severos Gyduole:, užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Sevaroa naujas Kalendoriua 1921 matu 
yra Iftduotaa. Gaukite vieną aave aptie
kei. Yra duodamas dykai. Jeigu nogau- 
.urnite aptiekei, rašykite paa mus ir 
Įdekite 2o pektos ienklp.

'Kodui Tūkstančiai žmonių Ir
Vaiky Miršta kas meta nuo Dr. A. R. Blumenthal

savo CHRON1KOJE peržvalga netik politinius 
“BANGA" nuotikiua visame paftaulije, bet da ypatingą durną at- I 

kreips į nuotikiua, įvykatančina darbininką gyvenime, 
savo POLEMIKOJE atmui reakcijos nipnoliinua 
sočiaii»tij ir sklaidys darbininką vienybės ardytoją 
klaidinimus.
savo REDAKCINIUOSE straipsniuose duos aiikią 
aplvalgą gyvenimo iŠ socialistinio persitikrinimo 
žvilgsnio ir tars, kur reikia, drąsą žodį savo plates
niuose straipsniuose.
savo STRAIPSNIU skyriuje talpins straipsnius, 
liečiančius dienos klausimus, ir straipsnins, plačiai 
aprašančius didesnės svarbos nuotikiua darbininką 
gyvenime. **
savo TEORETINlAl-MOKSLINfiJE dalyje ruphs- 

iiDlupi" sis teikti. savo skaitytojams straipsnius, populiariai 
OAIvuA gvildenančius socialistiną taktiką, gocialirrno ir kitą 

mokslą teorijas.
hniu(uii *avo BELETRISTIKOS Š p ai tose talpins apysakas, 

DANuA eiles ir paįvairįs pašaipa (satyra) ir juokais (humoru).
savo KORESPONDENCIJOSE talpins apražymue 
nuotikią musą kolonijose Amerikoje.)
savo BENDRADARBIAIS turi netik įžymiausias 
musą socialistą literatines spėkas Amerikoje, bot ir 
jnusą įlypniąs rašėjus Lietuvoje..
iš pradžios eis sykį į mėnesį, vėliaus — du sykiu į 
mėnesį, o paskiau, prie pirmos progos, — kas sąvai- 
tė. ‘'Bangos” prenumerata yra: Si.— už 12 nuinorią; 
S2. — ui 24 numerius; $3. — ui 36 numerius; H.— 
už 18 numeriąe.^

iiDlNAlB užsiprenumeruokite sao ir savo draugame.’VPlnlgns 
uANO^ eiąskito adresu:

C. A. HERMAN.
644 W«st 204 Str., New York, N. Y.

"BANGA"

"BANGA”

"BANGA"

"BANGA"

"BANGA"

"BANGA"

EXTRA! Palikta musų sankrovoj. EXTRA!
štai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rų- 

šies GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $260.00 
tik už $35.00, priedų veltui 12 rekordų, 300 adatų ir 
DEIMANTO ADATĄ, šios NAUJOS PUIKIOS 
VICTROLOS palikta musų SANKROVOJE didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankYUtijo. Kiek
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES 
GVARANCIJOS. Kam tai pirkti iš antrų rankų 
mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAUJĄ GVA
RANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00, tik už 
$35.00 su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų 
SANKROVOS. . t , 1U. . ,

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

Mes žinome, kad apsimokės tamistai atvaziuo- 
ti, nepaisant kur gyvenat. Taipgi mes turime Me
ta augštos rųšies TIKROS ODOS IR VELOURO 
SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
ma pasiūlymą. Mums reikia vietos.

‘ Mes pristatysime 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.
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris , 

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

Saukrovus 

kaina tik 

s35.00

AMERICAN LINE
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS.

NEW YORK — HAMBURG
Pagabiausia kelionė rusams ir lietuviams.
Didelis moderniškas dubeltavaisvšriubais garlaivis.

Manchuria
• Išplaukia Sausio 13, 1921.

Trečia klesa, Nev> York iki Liepojaus .................. $132.00
Trečia klesa, New York iki Eydtkunų ............... $130.00

Trečios klcsos keleiviams suteikiamas valgis po priežiūrą dide
liam valgomąjam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiame mote-'*-- 
rims ir kūdikiams.

Atsišaukite į kompanijos ofisą 14 N. Dearborn St., arba paa vie
tinį agentą.

Naujienų ofise galima 
gauti į Lietuvą, ir iš Lie
tuvos “American” linijos 
laivakortes. Norinti važiuo
ti patįs arba parsitraukti gi
mines iš Lietuvos ateikit 
ypatiškai arba rašykit

NAUJIENŲ PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Ofisas atdaras nuo 9 ryto 

iki 8 vak. kasdien, subatoj 
iki 9 vai. vak. ir nedelioj nuo 
10 vai. ryto iki 2 vai. po piet.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia.
Kam be reikalo kentėti? Mano spe- 

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

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

Kirmėlės ženklai
Žmonės serganti taja biauria liga pa

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

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

Gydau taipjau Ir kitokias ligas kaip 
vyrų tačip ir moterų. Patarimai uykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

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

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą suveliame j senus ir naujus namus, taipgi 

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, I1L

- -........... ....... .............—■ ........................
Tel. Moaro. 2804 ,

DR. W, F. KALISZ '
Spėria!imas: Moterų ligos ir Chirurgija

^1145 MILWAUKgE AVĖ. CglCAGO.^

BALTIMORE, MD.

Rubsiuvių streikas ir nedarbas.

Vietos drabužių fabrikantai 
pasirįžo sulaužyti A. C. W. A. 
uniją, bet rubsiuviai taip pat 
griežtai yra pasirįžę nepasiduo
ti. Firma K. Kate ir Isaac 
Hornsburger pirmoji išvarė 
rirfisiuvius ir paskui paskelbė 
sumažinimą algos net 30 nuoš. 
Bubsiuviams neliko nieko kita 
daryti, kaip paskelbti streiką. 
Ir dabar rubsiuviai streikuoja 
visose firmose, išėmus \trį»: 
Sonneborn, Scbloss ir Steni. 
Tos trįs firmos dirbantiems 
nuo štukų mokesties nenukapo
jo, tik pridėjo darbo dirban
tiems nuo savaičių, be to jos 
suliko tarties su unija ir pri
pažino dirbtuvių komitetus. 
Tad jos trįs išvengė streiko.

Nors rubsiuviai yrti nuvar
ginti ilgu nedarbo metu, bet 
ūpas yra geras ir žadu laiky
tis iki jie neaplaikys pilno lai
mėjimo.

apie garlaivių bendrovę ir ra
gino pirkti jos Šerus. Be to 
persergėjo klausytojus, kad da
liai’, kada yra renkamos aukos 
apsigynimui nuo lenkų, kad nu 
kotojai žinotų ir atskirtų par
tijos fondus nuo tikrosios pa
ramos Lietuvai. Klerikalų 
'rautos fondas, prisidengęs Lie
tuvos gulbėj imu, renka pini
gus savo fondui, kur jie ir 
pasilieka, kuomet susirinkę pi
nigus kunigui sapnuoja apie 
reikalingumą Lietuvai kara
liaus. Tas persergėjimas buvo 
labai vetoje.

Aukų prakalboseuniversite- 
tui surinkta $18,75. Garlaivių 
bendrovės akcijų parduota už 
$500. Gal butų ir daugiau par
duota, bet daugelis dėlei siau
čiančios bedarbės susilaikė nuo 
pirkimo, dabar, prižadėdami 
tai padaryti vėliaus.

Tariame čaiu Dr. šliupui, 
kad jis ir mus aplankė ir su
teikė daug naudingų nurodi- 
mų.

n

Apsaugokite Vaikus
nuo tuo vargingo Sloinos kosulį, per užlai
kymo naiaoso visada

SEVERA’S;
Cough Balsam |įj£

(pirmiau žinomo kaipo Soveros Balsamaa 
Plaučiams). Jis utnos greitą paselpą, pą- 
darls lengvą ir naturaličką kvėpavimą ir 
npsergos nuo plotinio ilgu. Dvlo mieras, 
25 ir 50 centui.

■ 
B

Plaušiy Uždegimo.

į Paprastas saltis
g sutelkti svarbos ligas, bet unt

SEVERA’S
3 COLD AND CRIP TABLETS

I (Sovoros riyskclei nuo Šalčio ir Gripus)
■ galimu paRltiketi Jog palengvins Saida i 

J trumpo laiko ir per tai upnaugos nuo evan
■ biu ligų, praSalinunt Gripu arba Influen* 

Į zą. Pardavinėti kožnol uptlekol. Kainos
■ 80 centu.

* ♦ *

Gruodžio 28 d. miesto ad
ministracija paskelbė vietos 
laikraščiuose, kad jai reikalin
ga apie 400 darbininkų taisyti 
kelius parkuose. Mokestis vos 
30c j vai. Grudžio 30 d. ir aš 
^nuvykau pasiteirauti. Nors bu
vo pagarsinta, kad laikas pri
ėmimui darbininkų yra nuo 
8:30 iki 9 vai. ir nors dar buvo 
ankščiau prieš paskirtąjį laiką, 
bet jau radau prie parkų supe
rintendento durų stovint apie 
porą šimtų jieškanČių darbo. 
Ir tas skaičius nuolatos auga. 
Viri grūdasi į priengį, kad net 
raštinės durįs barška, o atvyks- 
tantįs nauji pulkai stoja į jau 
toli nusidriekusią “lainę”. Iš- 
pradžių tvarką dale tik vienas 
policistas, bet besigrudantįs 
prie raštinės durų žmonės jį 
taip suspaudė, kad jis net pra
dėjo šaukti. Tada išbėgo iš 
raštinės pats superintddėntas 
ir minia lig ko išsigandus su
stojo grūstis. Jis pašaukė dar 
tris policinius, tada jau guli
mas ant raštinės durų kiek ap
sistojo ir durims jau nebebu
vo pavojaus.

sale eiles vienas vargšas pra
dėjo svyruoti ir ten pat sukniu
bo, bet niekas iš eilės nėjo gel
bėti vargšą, bijodami, kad kiti 
neužimtų jų vietos. Tik paša
liečiai pakėlė sukniubusį žmo
gų. Girdėjau polieistus kalbant, 
kad tas žmogus nualpo nuo al
kio.

Rodos butų stebėtina, kad už 
tokią mažą algą ir tiek žmo
nių veržiasi dirbti. Bet tai 
jie daro ne iš gero. Rubsiuviai 
užsidirbdavo pragyvenimą ir 
dar galėjo pasidėti rytojui. 
Bet kitose išdirbystese, kur dar
bininkai neuždirbdavo nė $30 
savaitėje, tokie negalėjo tin
kamai pragyventi net tada, ka
da dirbo pilną laiką, nekalbant 
jau apie šį nedarbo laiką. 

* * *

Gruodžio 26 d. vietos kleri
kalai, vardu Tautos fondo, ir
gi buvo surengę prakalbas šv. 
Kazimiero parap. svetainėje. 
Kalbėjo advokatai Rutkauskas 
ir Brachulis. Aukų surinkta 
$60.

Labai keista, kad į klerikalų 
rėmėjų skaičių pakliuvo ir adv. 
Brachuils, kad ir jis priside
da prie rinkimo aukų į Tautos 
fondą. Paklaustas apie tai 
pats Brachulis atsakė: “Man 
vistiek pat kas renka aukas, bi- 
le siunčia į Lietuvą“. Tame ir 
svarba, kad klerikalų renka
mos aukos nors gal ir pasiekia 
Lietuvą, bet neina Lietuvos 
gynimo reikalams, o pasitar
nauja tik klerikalų partijos rei
kalams ir stiprinimui klerikalų 
įtakos Lietuvoje.

Racino lietuvių 11 draugijų 
yra surinkusios aukų Lietuvos 
gelbėjimui netoli $1,500 ir gr. 
23 d. esame ‘ liūlarę ir toliau 
bendrai rinkti aukas, siunčiant 
jas Lietuvon per Lietuvos Mi
siją. Bet štai atvažiuoja Bra- 
cbulis ir renka aukas klerikalų 
fondan. Tokiu savo pasielgi
mu jis tik trukdo tikrąjį aukų 
rinkimą Lietuvos gynimui.

Nelaime.
Kūčių vakare patiko kelis 

lietuvius didele nelaimė. A. Sul
tonas su keliais savo draugais 
buvo išvažiavę automobiliu į 
Kenoslią. Grįžtant atgal ir 
smarkiai važiuojant automobi
lius susidaužė ir F. Jomantas 
liko ant vietos užmuštas, o 
broliai P. M. Tilto tapo sun
kiai sužeisti ir dabar guli Ke- 
noshos ligoninėj. Pats Sulto
nas išlikęs sveikas.

Savaitę atgal Giruckis, dir
bantis Case Plow Works, lietu
viškai pašventinęs dirbtinės 
superintendentą, time keeperį 
ir xlar kitus ir už tą tapo nu
teistas 4 mėnesiams kalėjimam

—M. Kasparaitis.

Kiek laiko atgal iš Baltinio- 
rėš su muzikantu pabėgo garsi 
komunistė. Ji buvo gabi au
kas rinkti palaikymui komunis 
tinių laikraščių. Dabar progre- 
siščių kuopa pasigenda $5, ku
riuos ji surinko komunisti
niams laikraščiams, bet ku
riuos bėgdama ji išsivežė su 
savim. Ji labai mėgdavo va
dinti socialistus nesusipratė
liais. Bet kokį susipratimą ji 
pati dabar parodė?— Zigmas.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

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

Nedėliomis ofisas uždarytas.

RAGINE, WIS.

Dr. šliupo ir klerikalų 
prakalbos.

Per Kalėdas musų miestelį 
buvo aplankęs Dr. Šliupas; 
Jam gruodžio 25 d., Union sve
tainėje, S. L. A. 100 kp, buvo 
surengusi prakalbas. Dr. •šliu
pas kalbėjo apie dabartinę Lie
tuvos padėtį, gyvuosius Lietu
vos reikalus, apie kūrimą uni
versiteto ir kvietė tam dalykui 
rinkti aukas. Taipjau aiškino

IU SPECIALISTAS 
i Egzaaiiaaoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas.

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

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 diena. 
4649 S. Ashland Avė. hamp. 47 St. 

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6487

Todėl kad jie sutinka šias ligas 
kaip: šaltį, influenzą, kosulius, kata- 

I rą, Bronchite s, Tonsulites, skaudžia 
gerklę, skausmus krutinėjo, ir nebu- 

iš kurių plaučių uždegimas atsi- 
Jeigu jus kokius skausmus 

l'Arba viršui minėtus kentėjimus jau- 
: čiate, tuojaus eikite į vaistinę ir nu
sipirkite dėžutę KAMPHROL. Bet 

H i bukit atsargus, kad gautum tikrą, su 
B baltu-raudonu kryžium ant kiekvieno 

pakelio. Tas vaistas tuojaus sustab- 
N dys kosulį.

KAMPHROL yra sudėtinis iš bal- 
samiškų aliejų, šaltmėčių, kumparo, 

N ir kitokių naudingų dalių; kurios ra- 
mina visus skausmus, kaip galvos 

|Į skaudėjimą, nugaros, nariuose ir reu- 
matiškus skausmus.

e

»»

VV. F. SEVERĄ CO.
CEOAR RAPIDS, IOWA

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

THE KAMPHROL CO, 
2633 West 47th S t., Chicago, III.

Kaip Jūsų Akįs
Ar esi nervuotu, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akįs aša
roja, raidės susibėga kuomet skai
tai, pailsta akįs besiuvant, jei taip, 
tuojaus turi pirmiausia pasiteirau
ti mano 16 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausią patar
navimą.

Akiy, Ausų, Nosies ir Gerklls
Ligos gydoma specialisto
W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So Ashland Ave^ Chicago, 
kerte 18-tos gatvės; 3-čios lubos 

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S Aptiekos 

Tėmykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 dieh.

• Tel. Yards 8654
Mrs. A. Michniewicz 1

AKU8ERKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 

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

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

DR. M. HERZMAN
IS RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija; 1021 W. 
18th St., hetoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 8f7

Naktimis i Drexel 
950 - Drover 4186

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

Telephonaii

Telephone Yards 5082

Dr. M. Stupnlcki
3107 S. Morgan St. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

O

T. Pullman 5481

AKUŠERIU 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai priiiu- 
rlu ligopę ir kūdi
ki laike 'bgos.
10929 S. State Str.

Chicągo, JH,
«Ti K ® S 31» * * « M » K H H ■ BI

Rez. 1189 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR.A.A./ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visą chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Pf ver 9693 

Valandos: 10—11 ly j; 2—3 po piet 
7 —8 vak. Nedalioms 10—12 dieną

Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

Dr. J. Sarpalius
1424 So. Halsted St.

Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8. 
Ncdėlioins 10 — 12. 

Gyvenimo Tel. Yards 5093.

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

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

Valandos:— 
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavitt Stg. 

CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po’ pietų iki 9 vakare

DR. G. M. GLASER £ 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas:
3149 S. Morgan St., kerti 32 St j 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS:

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

po piet.
Telephone Yards 687

iHHHHNHHBHHHHHHHHHBN 
4 Telephone Yards 1532

“ DR. J. KULIS į
LIETUVIS

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

S 
!• 
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te 3259 So. Halsted St., Chicago.

R

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas *
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 v. ryto,' nuo 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:^0 
vai. vakaro. Nedėliomis liuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.

Telefonas Drexel 2880

2

DR. YUšKA
1900 S. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 8466

Phonh Canal 257
DR. P. Z. ZALATORIS

Lietavis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 pe 
piet 6 iki 9 vakaro

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryte, 
1821 S. Halsted SL, 

Kampas 18 ir Halsted SL 
—' i , ,/

Tel.: Yards 6666 
Drover 8448

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

Akušeres
8203 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8 
v, v. Nedėliomis 10-12 ryte.

PRANEŠIMAS T

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

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

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 268 &

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

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

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

įg Tel. Boulevard 2160

S
Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—:
2—9 vakaro. 

3303 So. Morgan Street,

Chicago, I1L

Dr. C. Z. Veželis
Lietavu Dentistaa

4712 So. Ashland Ava. 
arti 47-tęs gatvės

Telefonas: Drover 7042
4*

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

gįįį Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

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

Ofisas 1353 W. 47th St., kampas 
Ashland Avė. Tel. DrdVer 9660.

DR R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra chroniš

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

1553 W. 47th St.
Kampas Ashlaiul A Ve.

Phone Drover 9660

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN

DR. C. K. KLIAUGA ^1
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, I1L 
kampas 18th St.

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

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 S. Michigan Av., Roseland

Valandos: 9 iki vakaro

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas

1637 W. 51 st. kam p. Marshfielil av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 

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

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS 

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgai 
10900 Michigan Ave^ Roselande. 

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

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvaraataojame 

Kalbame visas Europiškas kalbai. 
3804 So. Kedzie Ave^ Chicago, UI. 

Arti 88-th Street

PHARMACY, 
1005 Marion Street, 

Waukegan, UI. 

?SB®mfSWS«SI mnn

/-------------- ^-4 M
Telephone Boulevard 2160

Dr. W. Kaplan
DENTISTAS 

Specialistas DANTŲ ir burnos ligų 
3303 So. Morgan St.

Valandos: 9—12 p.*p* 2—9 vajo 
Chicago, 111.

—

Telephone Yards 583^ « '

Dr. P. 0. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 ▼. vak, 
3325 So. Halsted StM Chicago.•



Lietuviu Rateliuose
RŪBŲ IŠDIRBIMO B-VfiS 

SUSIRINKIMAS.

Seredoje, sausio 5 <1. Nau
jienose radau pranešimą, kai 
tą vakarą įvyks Liet. Am. Bu
bu Išdirbimo B-vės susirinki
mas, kuriame dalyvaus ir tik

juos apeisančius svarbesnius 
dalykus. Pirisiartinome prie vie
no būrelio žmonių. Visi karštai 
svarsto apie grįžimą Lietuvon. 
Vieni jų prirodinėja, kad Lie
tuvoj bus geriau gyventi negu 
Amerikoje, kiti sako, kad tai 
bus netaip greitai, nes ims lai
ko kol viskas Lietuvoje susit-

pess—s—p*—■s—sssh 
kišeniuje policija rado du au
tomatiškus revolverius ir ketu- 
riasdešimts dolerių, 
jis tik-ką
žmonių traukinyje.

kuriuos
buvo atėmus nuo

NAUJIENOS, Chicago, UI. Panedėlis, Sausio 10 d., ’21

rovės atstovas d. A. Rypkevi- 
čia.

Būdamas minėtos bendrovės 
nariu, rūpindamasis jos reika
lais, taipjau įdomaudamas iš 
atstovo A. Rypkevičiaus už
girsti apie galimybę bendrovei 
veikti Lietuvoje, nusiskubinau 
į minėtą susirinkimą. Apie 7 
vai. vakare su 
jau buvome 
Wicker Park 
Visur didžiausi
ant laiptų, koridoriuose, 
tainėj. Pasiskirstę būreliais jie 
rupestingai kalbasi tarp savęs, 
kalbasi rimtai, matyt, apie

savo draugu 
prie didžiosios 
svetainės durų, 
būriai žmonių: 

sve-

JOHN KUCHINSKAS

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 Abstraktu 
perkant

arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legališkus I 
Dokumentus. Suteikiu patarimus 1 
ir skolinu pinigus ant Pirmą Mort- 
gečių ant lengvų sąlygų.

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

Viršum Metropolitan State Ban- 
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. I^eavitt 

Tel. Canal 2552.

visgi visi deda didelę viltį ant 
Lietuvos. Taip vaigščiojome 
nuo vieno būrelio prie kito, ir 
visi kalbasi apie Lietuvą, apie 
grįžimą į ją. Ir kiekvienas jų 
pasirengęs yra vėliau ar ank
sčiau grįžti į savo tėviškę.

Apie 8 vai. pirmininkas A. 
Karsokas atidaro susirinkimą 
ir paaiškindamas to susirinki
mo svarbą, pakviečia kalbėti 
d. A. Rypkevičių.

A. Rypkevičius pasakoja, 
kaip gyvena sugrįžę į Lietuvą 
amerikiečiai, kaip jie sportau- 
ja po Kauno Laisves Alėją, 
kaip gyvena Lietuvos ūkinin
kai, kaip gyvenimas dabar 
skiriasi nuo to, kas buvo prieš 
pasaulinį karą. Jis pataria nė 
vienam Amerikos lietuviui ne
važiuoti į Lietuvą pavieniui, 
nes į ten yra sugrįžę šimtai, o 
gal ir tūkstančiai amerikiečių, 
kurie dabar neturi jokio užsi
ėmimo ir tik slankinėja gatvė
mis.

Rado kabantį lavoną.
Chicagos telefonų kompani
jos darbininkai vakar rado 
Glencoe griovin, prie Franklin 
road pakartą apie 65 metų 
amžiaus žmogaus lavoną. Ma
noma, kad jau jis ten kabojo 
per pereitas tris ar keturias die
nas. Jokių dokumentų, kurie 
pa rodytų kas jis buvo, nėra.

Apopleksija užmušo milio- 
nierių.

Milionierius VVilliam Turbull, 
81 metų amžiaus, 623 S. Tripp 
avė., vakar Chamber of Coin- 
merce kambariuose staiga iš
virto iš kėdės —r- ir mirė. Jis 
buvo bilionieriaus Andrew 
Carnegie sesers sunūs.

Pabėgo du kaliniai.
Vakar Iš Fort Sheridan ka

lėjimo pabėgo du kaliniai, 
Baymond Wood ir EarI Fergu- 
son. Jiedu buvo išvaryti iš ka
lėjimo kiemo atlikti kokį tai 
darbą laukuose, netoli kalėji
mo, kur jiedu užpuolė juos 
sergantį kareivį, nuginklavo jį 
ir primušę pabėgo.

Victor Cigar Store 
Wholesaleriai ir Retaileriai 

1728 S. Halsted St.
Cigarų, tabako ir cigaretų. Un- 

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

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas) 
3333 So. Ha]ąted»St^ Chicago, III.

Phone: Boulerard 4121.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampa* 
Leavitt St. Phone Canal 6222. V* 
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vietai
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

--------------------------- ------ ------------------------------
GALUTINIS KAINOMS NUMAŽIN

TOMS IŠPARDAVIMAS.

8114

Viskas turi būt parduota, nepai
sant uždarbio, ar kiek kainavo. $20,- 
000 vertės stako, vyrams ir vaiki
nams, vėliausios ir parankiausios rų- 
šies, gatavai padaryti — likę neat
imtais siutai ir overkotai, kurie par- 
sidavojo nuo $15 net iki $65. Dabar 
$8.50, $15, $20, $25, $30 ir $37.50. 
Vyrams kelinės $4.50 ir aukščiau.

Vaikams siutai ir overkotai $5 ir 
augščiau. Vyrams čysto vilnono mė
lyno seržiaus siutai $35. Vaikams 
čysto vilnono siutai, $11.50 ir $15.

Atdara vakarais 8 vai. Subatomis 
iki 9 vak. Nedėl. 4 po piet.

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St.

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon

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

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III.

viltį ant 
ji tikėjo,

Atstovas sako, kad Lietuvos 
valdžia nuo pat valstybės įsi
kūrimo dėjo visą 
Amerikos lietuvių, 
kad Amerikos lietuviai sugebės
atsteigti Lietuvą kaip ekono
miniai. tai]) ir kultūriniai ir 
paliuosos ją nuo svetimo eko
nominio jungo. Ir nors pasta
ruoju laiku privažiavo daug 
Amerikos lietuvių, kurie parsi
vežė nemažai pinigų, tečiaus 
tų pinigų negali sunaudoti 
naudingiems »tikslams, kaip 
įkūrimui reikalingų šaliai iš- 
dirbyščių, kurios sunaudotų 
šalies žaliąją medegą, ir tik 
įsipirko Lietuvos valdininkams, 
nuolatos jų klausinėdami ką 
daryti su savo pinigais ir ką 
Lietuvoje steigti. Todėl Rypke
vičius patarė, kad kiekvienas 
besirengiantis grįžti Lietuvon 
dėtųsi prie įvairių ekonominių 
bendrovių, kurių tikslas yra 
įkurti Lietuvoje pramonę ir 
aprūpinti gyventojus reikalin
gais dirbiniais, kas ir patiems 
nariams suteiktų tinkamą užsi
ėmimą. Tada tik galėsime su
silaukti ir padėkos žodį iš Lie- 
uvos valdžios. šitą pasakyti 

Amerikos lietuviams prašė jo, 
am išvažiuojant iš Kauno, ir 

pati Lietuvos valdžia.
Pabaigęs savo kalbą bendro

vės atstovas perskaitė išgautas 
nuo korporacijų kredito de
partamento prie pramonės mi
nisterijos taisykles Liet. Am. 
Rūbų Išdirbimo B-vei, kurios 
parodo, kad pramonės minis
terija suteikė tai 'bendrovei di
delių koncesijų.

Bendrovės susirinkimas taip
gi užtvirtino bendrovės direk
cijos nutarimą siųsti tris di
rekcijos narius į Lietuvą, kad 
jau pradėjus Lietuvoje bend
roves sumanytą darbą. Tie di
rekcijos nariai išvažiuoja Lie
tuvon dar šią savaitę. Taigi 
bendrovė neužilgo pradės veik
ti irLietuvoje, kad įkurus ten 
taip reikalingas verpimo, audi
mo ir siuvimo dirbtuves.

—J. S. Adata. !

Trys banditai praeitą naktį 
užpuolė Reinhard Wolf graz
nos krautuvę, 2849 Belmont 
avė.,ir atėmė tūkstantį dolerių. 
Rauplės lėšuoja $1,080 į dieną.

East Chicagos sveikatos de
partamentas vakar paskelbė, 
kad kova su rauplėmis miestui 
lėšuoja $1,080 į dieną. Du tūk
stančiai ligonių prižiūri specia- 
liškai miesto daktarai, čiepy- 
jami jauni ir seni žmones.

Apiplėšė traukinį.
Praeitą naktį Chicago, Mil- 

waiikee & St. Paul geležinke
lio traukinys, bėgąs iš Kansas 
City į Chicagą, buvo užkluptas 
negro bandito. Banditas vėliaus 
liko sugautas; jis Kansas city 
policijai pasisakė, kad jo var
das yra Gus Morgan. Pas jį darbininkai butų jčiepyti. Tai

dclto, kad tuomi maž-daug 
aprubežiavus rauplių epidemi
jos siautimą. Į keturiolika die
nų turi būti šis įsakymas iš
pildytas. čiepijimo darbą turės 
atlikti kompanijų daktarai. O 
tos firmos, kurios yra visai 
mažos ir negali užlaikyti nuo
latinį daktarą, privalo pasam- 
<iyti ji-

Sučiupo 6 Marso lotų agentus. 
Prokuroro pagelbininkas Char
les C. Bartlett paskelbė, 
kad nuo šiol bus vedama mir
tina kova su agentais, kurie 
pardavinėja lotus ir Šerus įvai
rių rūšių kompanijų, kurnors 
ant Marso, šeši tokie agentai 
jau yra areštuoti. Bausmė už 

peržengimą “Blue Sky” įsta
tymo yra vieni metai kalėji
mo ir dešimts tūkstančių do
lerių baudos; sugautiems ant
ru kartu piniginė bausmė yra 
25,000 dolerių.

Gudrus plėšikai.
Vakar trys plėšikai atvažiavo 

dideliu ekspresiniu automobi
liam ties Lake Shore Country 
Club namu, Ravinia, įėjo vidun 
ir persistatė kliubo vedėjui 
kaipo prohibicijos agentai. Tai 
buvo anksti rytmetyj. Jie tuo
jaus pradėjo krėsti namą. Nu
ėję slepan jie darbavosi apie 
valandą ir pusę laiko iki jie su
sikrovė savo automobiliun vi
są geriausią degtinę, vyną ir 
kitokius svaigalus. Paskui at-» 
ėję ant viršaus kliubo manad- 
žeriui, James Shaw,
kad panedėlio rytmetyj jis atei
tų vielinės policijos statyj, ir 
nuvažiavo sau. Shaw tuojaus 
nuėjęs policijos stotin sužino
jo, kad jo ten niekas nereika
lauja ir, kad pas jį kratą da
rė ne prohibicijos agentai, bet 
plėšikai. Sako, kad jie nuvežė 
apie už $15,000 vertės svaiga
lų. C '

Laikys gražumo parodą.
Didžiajam Coliseume nuo 

vasario 28 d. iki kovo 6 d. bus 
laikoma Gražumo paroda. Joje 
bus demonstruojama daiktai, 
kurie gražina ir puošia žmo
gaus kūną — kremai, milte
liai, raudai, odos maistas, rauk- 
šilių naikintojai, plaukų tepa
lai, elektriški gražinimo prie
taisai, guminiai tamsliai, gim
nastiški prietaisai, etc. Sako, 
tai bus pirma paroda šios rū
šies Jungtinėse Valstijose. Ją 
ruošia Trade Exhibits korpo
racija.

Nepristatyti laiškai
žemiau paduodame sąrašą (^pajieškau brolio Francijkaus 

laiškų, atėjusių iš Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau- 
sįjį paštą, Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Advertised 
Window” (lobėj nuo Adams 
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik ke- 
turioliką dienų nuo paskelbimo.
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593 Matulewicz Aleksandra 

Mickevičius Petras 
Mikrot Stanislaw 
Milius Bronislawas 
Motuzas Jonas 
Naudžius S. 
Paykauskui Antanui 
Poperas Barbara 
Puszinskis Dominik 
Rakuskis Stanislovas 
Remi jas Paul 
Rinskui Antanui 
Lapinskui Banipacui 2 
Saskavsky Frank 
Sluza Zigmontas 
Stakas Augustinas 
Tamaszunas Ralph 2 
Tatarelis Motiejus 
Valulis Jurgis 
Winslowskis B. 
Yucius Peter 
Zelepugui Felipui 
Zalaiti Elzbieta

Alelunas Jonas 
AndrisienS Konstancija 
Baltuskis Ignati 
Butvilienė Liudvika 
Butvilas K.
Dianis Georgius 
Dragūnui Juozapui 
Gedbutas Felcksas 
Griniavičius J. 
Gwielnis Helena 
Jozaitis Stanislovas 
Kazakevicz Villim 
Kirsis Frank 
Krasavski Jul. 
Lapenas Aleksundr. 
Lendvaitis John 
Marazas Jonas 
Matjas Dannis

pasakė

Nesidavė apiplėšti.
Ant kampo 30-1 h st. ir In

diana avė. praeitą naktį Nor
mali VVilson, negras, 2959 Pra- 
rie avė., sutiko tūlą Frank E. 
Foster, 2901 Indiana avė., ir 
paliepė jam iškelti rankas, bet 
vietoj iškėlimo rankų, Foster 
puolė ant negro ir atėmęs iš jo 
revolverį, nuvarė jį Cottage 
G rovė avė. policijos stotin.

Sugavo Edie Morris.
Edie Morris, 

nušovė policistą John Mullen 
[Lincoln Gardens smuklėj, va
kar liko pagautas. Jį detekty- 

Įvai sugavo ant farmos, Bever- 
I ly Hil'ls. Jis desperativiškai ko
vojo su detektyvais ir tik tada 
pasidavė* kada detektyvai su
varė jo kunan net tris kulip- 
kas. Dabar detektyvai da įieš
ko jo draugo, Edjward Mc- 
Bridc. Turbut neišsisuks iš 
detektyvų tinklo ir pastarasis.

Pargabeno 10 lavonų.
Praeitą subatą Chicagoje bu

vo pargabenta dešimts lavonų 
kareivių, kurie padėjo sa^vo 
gyvastis kur-nors Francijos 
kalnuose, kad padarius pasaulį 
saugiu plutokratijai. Jie yra: 
kapralas Charles A. Auber, 
Įeit. Harold C. Schreiner, Kurt 
A. Boehm, George A. Dunlop, 
seržantas William Fletcher, 
William Krystopa, Charles 
Kucera, Arthur Lindstrom, Pe- 
ter Nogaard ir Barnett Par- 
ther.

kuris nesenai

Reikalauja įčiepyti visus 
darbininkus.

Sveikatos departamento ko- 
misionierius John Dili Rober- 
tson paliepė visiems Chi
cagos samdytojams, kad jie 
turi žiūrėti, idant visi jų dirb
tuvėse ir fabrikuose drčbantįs

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
. * uionu r runciBKUUS
Nušvito, gyveno po No. 4601 So. Her- 
mitago Avė., Chicago. Du mėnesiai 
kaip prapuolė. Malonėkit jis pats at
sišaukti arba kas žino pranešti.

STANLEY NASVITAS, 
4505 So. California Avė., 

Chicago, III.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKALAUJA vaikinas kam

bario prie mažos šeimynos apie 
18-tą gatvę arba Bridgeporto 
apielinkėse. Malonėsite pranešti 
į Naujienų ofisą, pažymint No. 
197.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRENDAVOJA vienam 

ar dviems vaikinams modemiš
kas kambaris. Elektros šviesa, 
vana ir telephonas.

PETEI^ URBONAS, 
3313 S. Halsted St.

Blvd. 3720.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA KRAU
TUVĖ. ATSIŠAUKITE:

P. ZANDEV,
1804 W. 47th St.

PARSIDUODA įgrosemė apgyven- 
toj visokių tautų J biznis yra cash; 
gera vieta dėl bučernės. Turiu par
duoti greitu laiku. Pigiai parduosiu. 
Priežastis pardavimo, turiu du biz
niu.

2955 S. Emerald Avė.

NAMAI-žEMe

BARGENAS.
Puikus 40 akerų plotas, 

netoli Palos Park, tik 28 my
lios nuo vidurmiesčio. Par
duosiu arba mainysiu ant 
kitos savasties. Kreipkitės 
ypatiškai ar laišku platesnių 
informacijų. į

PAUL BAUBLY, 
1404 W. 18th St. 
Tel.: Canal 6296.

Nušovė streikierį.
Chicagos langų plovėjai pra

eitą panedėlį išėjo ant streiko. 
Samdytojai gi pradėjo samdy
tis skebus, su kuriais streikie- 
rianis prisiėjo kovoti, kadangi 
jų gražumu perkalbini i nega
lėjo. Skebas lenkas, C. Tom- 
czynski, 1355 W. Chicago avė., 
užvakar liko streikierių gerai 
apkultas; taipgi skebas italas, 
Vito Scarco, 410 S. Lincoln 
avė., taipjau gerai apstumdy
tas. Streikieris gi Stove 
charczyk, 836 ToAvnsd'ale

Za- 
st., 
nu-

gabeno pavieto ligoninėn. Sa
ko, kad jo padėtis yra labai 
bloga.

LAIŠKAI ATIEJUSIEJI Iš 
LIETUVOS NAUJIENŲ 

OFISE:

Andrikonis John, 
Balentas Vincentas, 
Bajela Antanas 2, 
Ęeleskas J., 
Belskig John, 
Berecneviče Just., 
Bublis Ignas, 
Garbauski Tony 2, 
Grinas Jonas, 
Gutauskas J., 
Herman F., 
Kaunietis John, 
Kavaliauskas Alex, 
Kavaliauskas Anton, 
Kazlauskas A. F., 
Kiaunė Vincas, 
Kovalsky Anton, 
Krauklis Anna 2, 
Kuncevičius Tamošius, 
Lukauskis Jurgis, 
Malinski Yung., 
Mickus Peter P., 
Mildažis Mike, 
Navickas N, 
Odin Alex 2, 
Palilionis Jonas, 
Petraitis Alex, 
Planis Tonis, 
Pocius Simanas 2, 
Powell P., 
Preikšas George, 
Pukinskis Felix, 
Pužauskas Bruno, 
Rusteika Jonas, 
Sabas Charlis, 
Sangaila Jonas 2, 
Savickas J. T., 
Shimkus S., 
Schultz Chas., 
Stanionis Pr. 2, 
Strolia Jonas, 
švelnis Povylas 2, 
Tolis Bladislovas 2, 
Vinčauskip Juozas, 
Walaitis Juozas, 
Washkis Walter, 
Witkauskas, St. 
Yuknis, J. M. J., 
Žibaitis Antanas.

595
596
597
599
601
606
608
612
614
616
618
621
622
631
634
636
637
643
652
658
662
664

RANDAI
IŠSIRENDAVOJA krautuvė; 

elektros šviesa, garu apšildoma 
ir didelis skiepas.

PETRAS ZIMANTAS, 
4845 W. 14th St., 

Cicero, III.

PARSIDUODA 5 kambarių namas, 
cemento skiepas, maudynės ir visi 
parankamai. Didele bamė, 1 karvė,
40 vištų ir 5 kambarių rakandai. Na
mas geroj vietoj, netoli dirbtuvių ir 
gatvekarių. Pardavimo priežastis, va
žiuoju Lietuvon.

D. MARKUVENAS,
41 E. lOOth PI., Chicago, III.

KAINA $4,500.

PADĖKAVONĖ.

A S Jonas Kubis sudedu širdingą 
padėką Dr. Dickson’ui per Naujiem 
skiltis už išgydymą mane sergančio 
per 7 metus. Gydžiausi per ilgą lai
ką pas daugelį gydytojų, ir išeikvo
jau daug laiko ir pinigų, bet manės 
nepagydė. Todelgi patariu gerbia
miems viengenčiams, kurie kenčiate 
vidurių liga arba kitu kuo, atsikreip
ti prie Dr. Dickson, po numeriu 
1645 West 47-ta gatvė, tarpe Marsh- 
field ir Paulina gatvių; Chicago.

Pranešimai
Naujiena!

Dramatiškas Ratelis perleidė 
savo svetainę Dramos Kursam. 
Taigi iš tos priežasties 23 Sausio 
šių 1921 metų Meldažio svetai
nėj įvyks extra nepaprastas 
Dramos Kursų vakaras. Kursy- 
stai, o taipgi ir pati jų vedėja- 
mokytoja artistė Unė Babickai- 
tė suloš niekuomet dar nebuvu
sius Lietuvių scenoj veikalus: I 
“Vyresnysis Angliakasis” viena
veiksmė drama. II “Sudaužytas 
Veidrodis” vienaveiksmė labai 
juokinga komedija. III Sušoks 
Baletą — Suktinis.

Po programo šokiai.
Kursų Administracija.

Roseland. — Draugijų Sąryšio pa
laikančių Aušrą delegatų susirinki
mas įvyks utarninke, sausio 44 -tk, 
8 vai. vak., Aušros kambariuose. 
Reikės rinkti valdyba 1921 m., pri
sirengti busimam vasario' 20 d. va
karui ir kiti reikalai. Visi delegatai 
būtinai ateikite laiku.

— Pranas Grybas, sekr. 
10500' Lafayette Avė.

North Slde. — Pirmyn Mišraus 
Choro repeticija įvyks sausio 11 d., 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Avė. 
Po repeticijų turėsime metinį susi
rinkimą ir išleistuves vieno draugo į 
Lietuvą. Susirinkit visi.

— Valdyba.

Chicagos Lietuvių Tarybos susirin
kimas bus pėtnyčioje, Sausio 14-tą 
d.. 8 vai. vak. Mildos svetainėj. Mel
džiami būtinai ateiti ir nepamirškit 
kitiems apie tai pranešti. Daug labai 
svarbių reikalų susirinko svarstymui.

— Valdyba.

Pa jieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU švogerio Jurgio Mi- 
šeikos, Kuškių kaimo, I^aukuvos par., 
Kauno rėd., Raseinų apskr. 14 metų 
atgal gyveno Sag Harbor, N. J. Ma
lonės pats atsišaukti arba žinanti jį 
pranešti.

J. YOCIS,
1620 So. Ruble St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU kaimyno Juozapo 
Petrulio, Kauno rėd., Telšių apskr., 
Janapolio parapijos, Baltininkų kai
mo. Malonės atsišaukti, arba žinanti 
jį pranešti ant antrašo, nes turiu 
svarbų reikalą.

K. PINKAUSKAS, 
Joliet-Rockdale, III.

PAJIEŠKAU švogerio Kazi
miero Labanaucko, pirmiau gy
veno Hoosich Falls, N. Y. Malo
nėkit atsišaukti pats, arba kas 
jį žino pranešti.

JONAS BARDAUCKAS, 
1817 N, Talman Avė., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių ir ne
patyrusių moterų į popieros 
atmatų dirbtuvę.

Atsišaukite:
1451 S. Peoria St.

$650 cash, likusi suma mė
nesiais, ^nupirks puikų 20 
akerų plotą žemės netoli 
Tinley Paą*k, prie Rock Is- 
land geležinkelio. Nepra
leiskite šios. geros progos.

PAUL’BAUBLY, 
1404 W. 18th St. 
Tel.: Canal 6296.

REIKALINGA mergaitė arba mo-
teris lengvam namų darbui.

i susitaikysim.
M. GOSS,

8101 Vincennes Avė., 
Phone: Vincennes 163.

Ant antrų lubų.

algą
Apie

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA
Agentų ir kolektorių prie svei

katos ir atsitikimų Insurance. 
Galima padaryt nuo $6 iki $12 į 
dieną' ir daugiau, jei norėsi 
dirbti. Jei esi gabus, atsišauk 
į musų ofisą. Agentūros supe
rintendentas paaiškins, taipgi 
nurodys, kaip padaryti pinigų.

CHICAGO MUTUAL 
CASUALTY CO., 

431 So. Dearbom St. 
Rooms 911 — 912.

BARGENAS.
$200 cash, likusi suma po $15 į 

menesį nupirks 4 kambarių namelį. 
Kaina $2,500.

$400 cash, likusi suma kaipo renda 
nupirks 6 kambarių namelį su gasu, 
vanoms ir elektra. Kaina $3,100.

$500 cash, likusi suma kaipo renda 
nupirks 8 kambarių plytų namą su 
garu apšildoma, vanoms, gazas ir 
elektra. Gera apielinkė, urnai parsi
duoda. Netoli parko.

‘ J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.
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MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

REIKALINGAS draiveris duo
nos išvažiuojimui. Geras uždar
bis, atsišaukit tuojaus.

J. VVISOCKIS,
1529 Portland Avė., 

Chicago Ileights, III.

REIKALINGAS jaunas vaiki
nas į partnerius, su pinigais, 
prie saliuno biznio. Atsišaukite 
į Naujienas po No. 199.

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- 
riuo laku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Paterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios 
madų knygos.

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

Kampas Lake St., ant 4-tą lubų.

RAKANDAI
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

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

2810 W. Harrison St.

' VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madiaon, 
1850 N. Well8 St.

137 Mokyklos Jsngt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pimlninki.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA galiūnas ant 

feridgeporto. Pardavimo priežas
tis, savininkas važiuoja Europon. 
Biznis išdirbtas per ilgus laikus.

Kreipkitės:
943 W. 33rd St. Chicago, III.

IŠMOK KIRPIMO IR MADŲ.
Dabar turintiems laiko. ATIDA 

užlaikantiems čystinimo drapanų 
krautuves, duodame lekcijas Jūsų 
darbe Jums patogiose valandose.

Iškerpame petrinas pavieniai ir se
tus, taipgi išmokome kaip vartoti jas. 
Paviene siuto petrina $1.50, overkoto 
$1.0’0, Galite siųsti stampoms.

Setas iš 11 siutams, arba 33 pet. 
$13.00; setas overkoto $10.00.

Gvarantuojame pasisekimą varto
jime petrinų, arba pinigus grąžiname.

F. BITAUTAS & CO.,
885 N. Taylor Avė., 

Oak Park, III.
Informacijos kreipkitšs laišku.

PARSIDUODA grosernė. 
Labai gera bučeriui. Parda
vimo priežastį, patirsite ant 
vietos.

515 East 44th PI.
PARSIDUODA bučernė su visais 

taisymais, kaipo, Ice Box ir tam pa
našiai, 
nerius, 
tų.

O gal norėtų kas eiti į part- 
Jei kas pirktų, pigiai gau-

GEO. SNIEČKUS, 
2310 So. Hoyne Avė.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosemė lietuvių ir kitų tautų 
tirštai apgyventa. Geras biznis, 
viskas cash.

Kreipkitės:
2958 Lowe Avė.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina Lietuvių 
ir Anglų kalbų; Grammar 
School, High School ir Preky
bos dalykų. Prirengia prie kvo
timų į visas augštesniasias mo
kyklas. Dienomis: nuo 9:00 r. 
iki 4:00 p. p. Vak.: 7:80iki9:80 
1747 S. Halsted St. arti 18 gat.

V ■ ■■■■■■■■■ ! /
AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystSs, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi- 
kinšs ekonomijos pilietystis, dailia- 
rašystis ir tt.

Mokinimo valandos i nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
BIOS SO. HALSTED 8T4 CHTCAEO.


