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Rusija grūmoja talkininkams
True translation fiied with the post- 1 
master at Chicago, III., Jan. 14, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

Lenkija gyvena sunkius 
laikus.

Paveikslai iš Lietuvos.

Žada užpult tautų lygos 
armiją

šalyje siaučia šiltinės; stokoja, 
maisto ir kuro; gyventojams 

grūmoja badas.

United 
Lloyd !

Austrijos dienos suskaitytos

Rtimanija nenorinti karo su Rusija

Persergsti talkininkus
Rusija 
tautų 
sianti

žada vyti iš Vilniaus 
lygos armiją; nepakę, 
Želigovskio avantiūros.

minis- 
pagru- 
nutarė 
armijų

APRYŽIUS, sausio 13.— Ru
sijos užsienio reikalų 
teris, Jurgis čičerinas 

, mojo tautų lygai, kuri 
siųsti internacionalinę
į plebiscito srytį Lietuvoje.

Beto, čičerinas pasiuntė Len
kų valdžiai notų, kur jisai pa
žymi, jogei sovietų valdžia yra 
susidomėjusi Vilniaus klausi
mu ir nepakęsianti generolo 
Žebgowskio veikimo, neva kai
po išimtino Lenkijos ir Lietu- 

x vos reikalo.
Savo notoj čičerinas aiškiai 

pabrėžia, kad Lenkija perser
gėtų talkininkus: raudonoji 
armija užpulsianti neskaitlin
gąsias Ispanų ir Skandinavų 
karines jėgas, jeigu tik jos įeis 
plebiscito srytin.

kalavimą: nuo jų algų neturi 
būt imama jokių mokesnių 
muitų tol, kol nebus pravesta 
gyveniman įstatymas apie mo
kesnius didžiąjam kapitalui; 
įstatymas, kurį priėmė Steigia- 
masai Seimas. Darbininkai pa
reiškė, kad jie savo streiką tęs 
tol, kol bus sustabdyta pelna- 
gaudų siautimas.

Valdžia yra išleidusi griežtų 
patvarkymų prieš pelnagau- 
das. Nusižengusiems prieš įs
tatymą skiriama didelių pa
baudų. Vis dėlto, esama tokių 
atsitikimų, kur visa tai nepai
soma.

VARŠAVA. (Rašo 
Press korespondentas 
Allen) —- Praeitą vasarą Len
kija tikėjosi pradėti kūrybos 
darbą. Bet bolševikų puolimas, 
kuriuo pasiekta kone pačių 
Varšavos vartų, visokią geres
nių laikų viltį sunaikino.

šimtai ir tūkstančiai akrų 
javų derliaus tapo sunaikinta 
bolševikų invazija, kuri už
klupo Lenkus kaip tik pačiu 
piutes metu. Šiandie Lenkija 
gyvena pasibaisėtiną žiemą. 
Jai labai reikalinga anglies. 
Oficialiu apskaitliąvimu, kurį 
darė čionai esantys Amerikos 
valdininkai, Lenkijai, tuč tuo- 
jaus reikalinga gauti bent de-
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Lietuvos lakūnai, pasiruošę žvalgybon priešo pozicijų.

Anglijai grūmoja nau 
jas krizis.

j ją tvirtesne. Visi raudonosios 
i kariuomenės būriai, kur tik 
I pasirodys esant galimu, bus 
I paliuosuoti, bet likusieji ka
reiviai bus stropiai mokinami 
ir turės nusilenkti kuogriež- 
čiausiai disciplinai.

• 1 t w

“Rusai nemano pakartoti tas 
klaidas, kurias jie darg pirm 
stosiant karau su Lenkais” — 
pareiškė Trockis. “Tuomet mes 
buvome sukūrę darbo armiją, 
bet nebuvome prisirengę

Siuvėjų kova
I —

Samdytojai stengiasi pasinau
doti ir sinagogomis; nauja au

ka New Yorko siuvėjams.

a t-

vi- 
su-

Austrija eina prie negalimybių.
Austrijos valdžia sutiko pa

didinti algas, kurio padidinimo

kronų

True translation fileti with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 14, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Austrijos dienos sus
kaitytos.

Paryžiuje spėjama, kad bėgiu 
vieno mėnesio toji valstybė 

susmuksianti.

kaip keturis milionus 
kas metais. Beto, ji paskelbė 
padidinanti 
ženklams ir
— tabako, druskos ir alkoho
limis — šimtu nuoš.

Užsienio valdininkų, turin
čių reikiamų žinių apie padėtį 
Austruose, rateliuose tikrina
ma, kad Austrija jau pasiekusi 
čiukurio. Beto, bendroji padė
tis dar blogėja ir dėl tų prane- 
šnni, kurie sako, jogei buvu- 
sis dvilipės monarchijos impe
ratorius Karolis jau esąs kely 
iš Šveicarijos į Vengriją.

mokesnius pašto

iš-

vi-
pa-

13.PARYŽIUS, sausio 
Oficialiniuosc vietos austrų 
toliuose spėjama, kad bėgiu 
vieno mėnesio politinis Austri
jos susmukimas bus įvykęs 
faktas.

“Nūdien klausimas jau eina 
ne apie mėnesius,” šiandie pa
reiškė Austrijos ministeris 
Francijoje, baronas Eichoff. 
“Klausimas eina tik apie kelias 
savaites, o gal ir dienas.”

Krizisą didina streikai.
VIENNA, sausio 13. — Iš

rodo, kad dabartinę ekonominę 
ir politinę Austrų respublikos 
suirutę žymiam laipsny didina 
ir streikai.

Vakarais didžiulių Viennos 
viešbučių langinės uždaromos. 
Tai dėl komunistinių demon
stracijų prieš viešbučius, kaipo 
pelnagaudybės symbolius. Vis 
dėlto, iki šiol jokių suiručių 
dar nebuvo.

Pašto darbininkai paskelbė 
streiką. Socialistai reikalauja, 
kad pašto darbininkai butų 
suorganizuoti į atatinkamą uni
ją. Konservatyviškesni jų drau
gai, pašto darbininkai, kol kas 
dar nepasisakė ar jiė šitam 
streikui paskelbs streiką (vadi
nas streiklaužiaus) ar ne.

Viešosios Įstaigos nebeveikia.

ra- True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 14, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Nebesirengianti karan 
su Rusij’a.

Rumunijos valdžia norinti 
kintis su Rusija.

tai-

Su grūdais dalykai stovi dar 
blogiau. Lenkija turės nusi
pirkti 3,500 vagonų grudų 
Amerikoje ir penkiolika tūk
stančių vagonų Rumanijoj. ir 
už visa tai ji Rumunijai turės 
užmokėti puspenkto bliono len
kiškų markių.

Tuogi tarpu gaso išteklius 
Varšuvoj ir Krakuvoj jau 
sibaigė, nes nebėra anglių.

Iš rytų pusės Lenkijai 
suomet grūmojo bolševikų
vojūs. Kad neleidus užimti visų 
šalį ir tuo budu ištrinti Lenki
ją nuo Europos žemlapio, pas
taroji verčiama laikyti pusmi- 
lioninę armiją. Tai yra sunki 
našta Lenkijos resursama. Bet 
toji pusmilioninė armija esanti 
reikalinga išlaikymui Europoj 
taikos.

I

šiltinės ir badas siaučia.
Oficialiniais valdžios paskel

bimais, skersai ir išilgai Len
kijos šiltinės ir badas siaučia 
pasibaisėtiniau nei kuomet 
nors pirma — visoj tos šalies 
istorijoj. Šiltinės Lenkuosna 
atgabenta nuo tolimųjų Uralo 
kalnų, iš tamsiųjų Rusijos sry- 
čių, kuomet carinės armijos 
milionai užplūdo Lenkiją, 
buvo 1914 metaisų kuomet 
armija nesėkmingai ryžosi 
siekti Berliną.

Nuo to laiko kentėjimai
šiltinės yra stačiai neapsakomi. 
Kuomet pačių Lenkijos gyven
tojų, susirgusių šiltine, mirš
ta tik septintasai nuošimtis, 
tai atvykusiųjų kovoti su ja 
(šiltine) amerikiečių ir euro
piečių skaičius sudaro net 80 
nuoš. Delei to Vakarų Euro
pos valstybės, ypač Francija 
ir Anglija, šiltinių nualintoj 
Lenkijoj sumato didelį pavojų 
visai Europai.

Tai 
toji 
pa-

MASKVA, sausio 13. — So
vietų valdžia turi pranešimą 
nuo Rumanijos valdžios, kur 
pranešama, kad Rumunija ne
turi tikslo stoti karan su Rusi
ja, ir kad Bucbareste reiškia
ma noro taikiu budu išspręsti 
by vieną ginčijąmą klausimą.

Nota parašyta Rumanijos už
sienio reikalų ministerio Take 
Jonescu. Be kita tame doku
mente sakoma:

“Dar kartą aš pakartoju tai, 
ką jau esmi pareiškęs, būtent, 
kad Rumanija neturi tikslo da
ryti by kokių žingsnių ar rei
kalauti to, kas ’ prieštarautų 
tarptautiniams įstatymams. Kai 
dėl Rusijos mes esame nusita
rę būti pilnai neutralus. Visa 
tai turi būt priimta tuo supra
timu, kad mes nekariaujame 
su Rusija. Mes norime tartis 
dėl by vieno klausimo, kuris 
gali kilti tarp Rumanijos ir Ru- 
sijoos.

“Vis dėlto, koks nebūtų Ru
sijos valdžios nusistatymas, aš! BERLINAS, sausio 13. —•

del

Leninas “mirė” ir vėl gyvena.

LONDONAS, sausio 
Čia gauta žinių, kad 
mirė bolševikų viršyla Leninas. 
Telegrafo agentija, beje, pra
neša, kad ten miręs “Karpof.” 
Bet tokį pseudonimą naudojo 
pats Leninas. Taigi, jei tai tie
sa, ką sako žinių agentija, tai 
yra miręs Leninas.

13. — 
Rusijoj

| --------- ---- » ------ — ---
Laiškų rinkimo darbas jau noriu pakartoti, jogei Rumani- čia nieks netiki tai žiniai, kuri 

pasiliovė. Paliaus veikti ir te-' jos valdžia laikysis tos pozici- sakė, kad bolševikų vadas Le- 
legrafas bei telefonas, jeigu jos, kad nesimaišius į Rusijos ninas yra miręs. Jeigu mirė, 
iškeltasai tų įstaigų darbininkų reikalus. Pykti ant jos mes ne- f tai mirusis yra vienas Rusų 
klausimas nebus tinkamai iš-! turime ko.” r profesorius Kartov. Jisai šio-
spręstas; išspręstas dar šią 
naktį. Nusimanoma, kad susi-

Jeigu mirė, 
.... ______i yra vienas Rusų

I profesorius Kartov. Jisai šio
mis dienomis pavojingai susir- 

ATENAI, Graikija, sausio 13. go ir jam gydytų buvo pak- 
tarimas bus negalimas. Pasek- — Talkininkai norėtų, kad sug- viesta du vokiečių specialistai.
mėj to gali kilti generalinis rįžusis Graikijos karalius atsi- 
streikas. ! sakytų sosto. Bet “Tinas,” gir-

Darbininkai išstatė tokį rei- di, nesutinka.
SKAITYKIT IR PLATINKIT

“NAUJIENOS”

Darbininkai reikalauja, kad bu
tų išleista įstatymas — nedar

bo klausimu.

LONDONAS, sausio 13. — 
Darbininkų vadai reikalauja, 
kad valdžia paruoštų atatinka
mą įstatymą, kuris kokiu nors 
budu išrištų nedarbo klausimą 
Anglijoje.

Valdžia jau persegėta, kad 
jeigu nebus stveriasi griežtų 
ir greitų įmonių, tai visoje ša
lyje gali kilti didelių sumiši
mų ar kokia nors kita “tiesio
ginio veikimo” rųšis.

Vienas parlamento narys, J. 
R. Clynes, pareiškė, kad “jeigu 
bėgiu kelių sekamų šešių sa
vaičių nebus padaryta atatin
kamų žingsnių, padėtis susida
rys taip, kad gali kilti didelis 
pavojus pačiam valstybės iš
laikymui.”
Bedarbių armija nerimauja.
Gaunama žinių, kad didžiulė 

bedarbių armija rodo stiprių 
nerimavimo žymių. Šituo ir pa
ti valdžia yra susirūpinusi. Vi
sa rodo, kad ir ji ryžasi susi
dėjusią padėtį gerinti. Šalies 
sostinėj Londone irgi pilna be
darbių. i
Užėmė apie trysdešimt viešųjų 

knygynų.
Londono priemiesčiuose be

darbiai užėmė apie trysdešimt 
knygynų ir kitų viešųjų įstai
gų. Iš kai kurių policija juos 
išmetė per prievartą. Kitas be
darbiai dar tebelaiko. Išmeti
mas gatvėn neturinčių pasto
gės žmonių iššaukė didelio ne
pasitenkinimo.

Čia dabar spėliojama kokio 
“tiesioginio veikimo” rųšį pa
sirinks Anglijos darbininkai. 
Bet tai dar yra ateities klausi
mas. Vis dėlto, jau ir dabar 
yra aišku, kad darbininkai ne
nurims, jeigu jų reikalavimai 
nebus šiokiu ar kitokiu budu 
patenkinti.

Artimiausiu laiku Anglijoj 
todėl galima laukti didelio kri- 
ziso.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 13 d., užsienio pinigų 
jagL taricMt tą ne mažinu kaip už 
Qūp dolerių, bankų buvo skaitoma

Anglijos 1 svaras ......
Austrijos 100 kronų ... 
Belgijos 100 frankų už 
Danijos 100 kronų .......
Finų 100 markių .........
Francijos 100 frankų .. 
Italijos 100 lirų ..........
Lietuvos 100 auksinų .. 
Lenkų 100 markių ......
Olandų 100 guldenų ....
Norvegų 100 kronų ....
Šveicarų 100 frankų .... 

švedų 100 kronų .........
Vokiečių 100 markių ...

Daugiau kaip pusė gy
ventoju gyvena mies- 

i tuose.
Jungtinių Valstijų miestuose 
gyvena daugiau kaip penkias

dešimts keturi milionai 
žmonių.

WASHINGT()N, sausio 13.
Pirmu kartu Jungtinių Valsti
jų istorijoj miesto gyventojų 
skaičius perviršijo kaimo gy
ventojų skaičių. Gyventojų su
rašinėjimo biuro surinktais 
skaitmenimis, 1920 metais 
Jungtinių Valstijų miestuose 
ir miesteliuose gyventojų butą 
54,318,032. Gi kaimo gyventojų 
skaičius buvęs 51,390,739. Tai 
rodo, kad šios šalies miestuose 
gyvena 51 nuošimtis visų gy
ventojų skaičius.

Aplamai imant, nuo 
metų miestų gyventojų 
čius padidėjęs 5.6 nuoš.

Daugiausia gyventojų turinti 
Nctkv Yorko valstija. Po jos 
seka Pcnnsylvanijos valstija. 
Trečia yra Illinois valstija. Ūki
ninkų skaičiumi visas valsti
jas viršija Texas valstija. Tai 
reiškia tiek, kad toje valstijoje 
yra daugiau ūkininkų nei mies
tiečių.

1910
skai-

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, 111., Jan. 14, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Rusija norinti taikos.
Sovietų Rusijos valdininkai sa
ko, kad bolševikų armija jau 

demobilizuojama.

MASKVA, sausio 12. — So
vietų Rusijos valdininkai šian-

poje pranešimus, busią sovie
tai ruošiasi naujam karui su 
Rumunija — sekamą pavasarį.

Užsienio reikalų ofise pa
reikšta, kad čia dabar tik lau
kiama pranešimo iš Buchares- 
to apie laiką ir vietą taikos ta
ryboms pradėti. Tuo pačiu pa
reiškimu, Busi j a pasirengusi 
daryti taiką su Rumunija, jei
gu tik bus galima gauti tinka
mų jai sąlygų.

4 «

Rusijos kariuomenė demo
bilizuojama.

reikalų ofise beto pa- 
kad dalis raudonosios 
jau demobilizuojama, 

atsiekus, vis dėlto rei-

Karo 
reikšta, 
armijos 
Kad to
kalinga platus kariuomenės kil
nojimo darbas. Todėl nurody
ta, kad šitasai kariuomenės 
transportavimas veikiausia ir 
buvo pamatas gandams, busią 
Rusija mobilizuoja savo ka
riuomenę.

Liaudies komisaras karo rei
kalams, Leonas Trockis, pareiš-

. $3.74

. $0.24
. $6.48
$17.35

. $3.20

. $6.00
. $3.40
. $1.50
. $0.14
$32.85',
$17.05 kė, kad sovietų valdžia turinti

<?n\5‘7n tikslo
. $1.50 bet tuo pačiu kartu

mažinti savo armiją, 
padaryti

Nori tiktai taikos.
“Tuo tarpu mes darome 

sa, kad su savo kaimynais 
gyvenus draugingai. Bet jeigu
sovietų Rusija bus užpulta,4 
mes busime gatavi šitų puoli
mų atremti, atremti kuogriež- 
čiausiai. Nėra abejonės, kad 
Rusijoje visi nori taikos. Už
puolimo karas yra toks daly
kas, apie kurį Rusijoj niekas 
nei negalvoja?’

Išardo Francijos Darbo 
Konfederaciją.

Teisėjai radę ją nusižengusią 
prieš įstatymus ir paliepė už
daryti; keli Konfederacijos dar

buotojai nubausti.

[Telegrama Naujienoms]

NEW YORK, sausio 13. — 
Samdytojų asociacija ryžasi 
pasinaudoti visomis jai prieina
momis įmonėmis. Tik ką tapo 
sužinota, kad ji siuntinėja savo 
agentus į sinagogas ir ten nori 
gauti streiklaužių. Jų pienai 
tečiaus nueis vėjais. Draugai 
žydai siuvėjai pasirūpino, kad 
užkirtus samdytojams kelią.

Vietos siuvėjams šelpti fon
das šiandie gavo penkių tūk
stančių dolerių čekį iš Toronto, 
Kanados. Tai auka vietos siu
vėjų Jungtinės Tarybos.

Šiandie čia atidaryta dar 
penkios krautuvės, kur drau
gai siuvėjai galės gauti maisto.

Kelios* mažesnius firmos 
New Yorke jau tariasi su uni
ja. Tai rodo, kad samdytojų 
užsispyrimas jau eina prie ne
išvengiamo fiaseo.

Newyorkiečiai šauniai laiko
si. Jų viltis žymiam laipsny 
didina toji parama, kurios jie 
gauna nuo savo draugų siuvė
jų, esančių kituose miestuose.

PARYŽIUS, , sausio 13. — 
Teisėjų patvtrkymu šiandie ta
po uždaryta Francijos Darbo 
Konfederacija. Uždaryta todėl, 
kad ji nusižengusi prieš įsta
tymus. Nusižengusi būtent tuo, 
kad jon tapo priimta kelios 
“nereguliarinės organizacijos”
— (Kišto darbininkų sąjunga,
mokytojų sąjunga ir kelios ki
tos. r

Byla tečiaus buvo užvesta 
ne prieš pačių Darbo Konfede
racijų, bet josios prezidentų 
Jounaux ir kelius kitus. Vy
riausieji kaltininkai todėl buvo 
jie. Bet kartu prisikabinta ir 
prie pačios Konfederacijos. 
Tuo budu teisėjų nusprendis 
buvo toks: Konfederacijos pre
zidentas Jounaux ir kiti kalti
namieji nuteista užsimokėti po 
šimtų frankų pabaudos, o pa
ti organizacija paliepta užda
ryti.

Byla prieš konfederacijos 
viršininkus tapo užvesta po to, 
kai valdžiai pavyko sulaužyti 
nasekmingąjį Francijos .darbi
ninkų streiką, kulusį praeitą 
gegužės mėnesį. Kaltintojai rė
mėsi tuo, kad Konfederacijos 
viršininkai ją ryžosi panaudoti 
politiniams reikalams, nors 
tikrenybėj darbininkai kovojo
— pirmiausia už savo ekono
minius reikalus. '

Poincare gal sudarys naują 
ministerių kabinetą.

PARYŽIUS, sausio 13. — 
Francijos prezidentas Millrand 
šiandie laikė ilgą pasikalbėjimą 
su žymiais politikos darbuo
tojais. Tai naujo ministerių ka
bineto sudarymo reikalu. Be 
kitų kandidatų į premjerus, 
minima šie vadai; buvusio 
Francijos prezidento Raymond 
Poincare, atstovų buto pirmi
ninko Baoul Peret ir buvusio 
premjero Rene Viviani. Spėja
ma tečiaus, kad naują minis
terių kabinetų teks sudaryti 
Poincare’ui.

Nedarbas Anglijoje.
LONDONAS, sausio 13. — 

Leicestreshire anglies kasyklų 
sryty uždaryta viena didelė ka
sykla. Dešimt tūkstančių ang
liakasių neteko darbo.

Kasyklų savininkai teisinasi, 
kad jie nebeturį rinkų. Girdi, 
Jungtinių Valstijų lobininkai 
pasigrobę daugelį rinkų, ku
rias iki didžiojo karo kontro
liavo Anglijos kasyklų savinin
kai.

Labai galimas daiktas, kad 
neužilgio užsudarys ir daugiau 
kasyklų. Tuo budu bedarbių 
armija Anglijoje padidės — ra
si dešimtimis, o gal ir šimtu 
tūkstančių.

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
galbą 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, m.
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Kas Dedasi Lietuvoj į -“DIDŽIAUSIA CHICAGO” Už VIDURMIESČIO RYBŲ” DRAPANŲ IR CEVERYKŲ KRAUTUVE”.;

^aut

Lietuvos miškų 
naikinimas.

[Naujienų korespondencijai.

ŠVĖKŠNA, Tauragės apskr. 
Taupykime miškus 1 Tai mu
sų vienintelis valstybės turtas 
— musu valiutas auksas!’' — 
rašo laikraščiai, karštai kalba
ma Seime, visi tuo susidomėję. 
Bet kaip tą gyvenime vykdo
ma? Kaip mes tų musų “auk
sų" vertiname, taupome? Pa
žiūrėkime į grafų, baronų val
domus miškus: kas ten dabar 
dedasi? Jie nujausdami, kad 
dvarai visliek kada nors bus 
padalinti ir miškų nebeteks, 
tad dabar užtai ir nebesigaili

dienos atidėlioti.e

Vokiečiams vai

iš tisus 
nį.

štai 
Pliateriu
per visą

pa skolinius miškus jau 
melus ir varo į užsic-

dabar Švėkšnoj grafo 
miškus kerta jau 

vasarų. Darbininkų 
burių būriai pareina iš Mažo
sios Lietuvos ir čia jie turi 
nemažų uždarbį.

Visoje toje apylinkėje tiktai 
vieni grafo miškai ir tėra. Bu
vo dar valdiškas miškas, bet 
per karą tapo visai išnaikintas; 
bepaliko, kaip ir to Anykščio

VELNIAS, DIEVAS. DAN 
GUS IR PRAGARAS.

Laikys pamokslą apie velnią, die
vą, dangų ir pragarą, pėtnyčios va
kare, 7:30, Sausio 14 
svetainėje, 1843 So. B 
ga tik 25c.

, Šilelio, kelios apykreivės puše
lės, nes viską vokiečiai išvežė.

Materijolų reikalaujančių yra 
daugybė. Miesteliai ir kaimai 

1 parubežyj daugumoj vietų per 
karų tapo nudeginti ir reika
lingi yra valdžioj pašalpos at
sistatymui. Be to dar norime 
įvesti Lietuvoj privalomų mo
kymų. O mokyklas statyti 
yra jau gyvas reikalas, negali
me to nei

i Tam visam 
medžiagos,
diškų miškų sunaikinus, tai vie
nintele viltis ir bepaliko gra
fo Plioterio miškai. O dabar 
iškirtus tuos paskutiniuosius, 
nebebus iš kur ne liktai na-■ 
mums medžiagos gauti, bet irj 
kuro nebetiks. Torfo pas mus 
nėra, o jei kur ir yra, tai visaiI 
maža ir nėra kuo medžių pa-1 
vaduoti. Miškas mums būtinai 
reikalingas. O dabar jau ir 
paskutiniųjų miškų likimas 
matomas — dar metus taip 
kertant ir mes liksime be miš
ko. Nebe reikalo padegėliai 
ūkininkai dėl to dalyko ima 
ant valdžios burnoti. Jie jau 
kelis kartus prašė valdžios 
medžių atsibudavojimui, ne 
vienų skatikų, patįs nemokėda
mi rašyti “pisorėliams" išmo
kėjo, ne vienų dienų ir nuo 
darbo sugaišo, bet nieko nelai
mėjo. Buk sako esu reikalin
ga miškas taupyti, mažai tė
ra. O čia pamato ūkininkai, 
kad paskutinis Lietuvos miš
ko medelis yra jau į užsienį 
išvežamas. Žmogus iškęsti ne
begalėdamas, per ašaras pasa
ko: “Nemato valdžia savo 
vargstančių sūnų, o duoda va
lia išlepintiems dykūnams tė
vu turtą naikinti.
tai
nelaimėj 
aukų reikalauja 
neturime kur atsistoti ir kur ja
vus sudėti, kad juos ant lietaus 
reikia laikyti, to nemato”.

Iš musų tik- 
fcikalauti težino, o padėti 

nenori. Rekvizicijų, 
o kad mes

bet nukirto ir prie miško esan
tį miškelį “žvėrineių", galime 
sakyti musų prabočių alką žy- 
nyčių, kur augo šimtmečiais 
musų bočių, prabočių auginti 
ąžuolai. Jie tuos ąžuolus šven
tais nepaliečiamais gal skaitė, 
ir nė vieno medelio kirsti ne
leido. O dabar? Nebrangu pa- 

i laidiniams Simams tėvų paliki-
pirmas “Munšai- mas, 

| buvo 
į kas 
ir branginama.

, po kojomis, o pasistatė popie
rinį “banknotų" dievaitį ir jį 
garbina.

Taigi tuo reikalu valdžia 
iš anksto turėtų numatyti, kad 

Į paskui nebūtų pervėlu!
i —D. Jurgintis.

d., Malinausko

1-ina kuopa.

Firmas Jėzaus Kristaus Ste
buklas ir

nieris” iš Dangaus.
Toj temoj

Sakys Pamokslą
Kun. M. X. Mockus.

Pagal Evengeliją šv. Jono, persk. II 
Nedėlioj, 16 d. Sausio-Jan., 1921.

Mildos svet., 3138 So. Halsted St., 
Pradžia 10:30 ryto

Visi parapijonys būtinai kviečiami 
pribūti.

Padengimui lėšų įžanga 25c.
1 Kp. L. L. F. Komitetas.

nebemiela tai, kas tėvų 
mylimiausia; naikina tai, 

prabočių buvo gerbiama 
iskų pamynė

Balius su Programų
Parengtas

AUKSO RYKŠTĖS LIET. MERGINŲ KLIUBO
j Atsibus
McCORMICK SVETAINĖJE, '

Blue Island Avė., arti Oakley Avė. I
Sausio-January 15 d., 1921.

Pradžia 8 vai. vak.
Turime pažymėti, kad su įžangos tikietu, kiek

vienas gaus dovanų.
Kviečia KOMITETAS.

PASKELBIMAS 
APŠVIETUS 

SUSIRINKIMAS IR KONCERTAS 
Northwest dalyj 

atsibus
Wicker Park Hali

2040 West North Avenue
Petnyčios vakare, Sausio-Jan. 14,1921

Lygiai 8 vai. vak.
ROBERT M. BUCK

Redaktorius New Majority, kuris buvo aldermanu ir City Coun- 
cil nariu laike 1915 m. streiko; prigelbėjo priversti ir sustabdė bru- 
talę policijos veikmę rubsiuvių streike.

Laikys prelekciją temojo
“Spauda, kaipo viešas tarnas“

Specialiai prirengtas muzikalis programas šiam susirinkimui, ku
rį išpildys nariai

Chicago Symphony Orchestra 
Po vadovyste Alexandro Zukovsky

AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO muzikos kon

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

Antanas S. Pocius, 
Vedėjas

3259 So. Halsted Str.
Tol.: Boulevard 9244

2#

Atdara

Subatų

vak.

name.

į

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

Tel. C anai 2552.

‘•h

h

Rockforno
Lietuvon

Ką žmonės rašo V w

(Iš laiškų iš Lietuvos)

$3§ $

Grįžęs Lietuvon Jonas Bie 
zis rašo A. Ališauskui Cliica 
«on:

&/b'

$30 & $40 Vaikam? keliniu siutai — DABAR
Mieros nuo 16 iki 20 — single arba doublo 
breasted mados — gerai padaryti, visi vil
noniai siutai — reguliarė $30 iki $40 ver
tės — ant pardavimo po

Užsiga-
nčdini-

Mihoaukee and Ashland Avenues

v

mą uz- 
tikri-

TAMISTA GALĖSI GAUTI TVIRTO AUDIMO 
drapanas pas Continental ryto, — 100% puikįp drapanų, 
prityrusių padarytos — gražiai atrodo — gerai dėvisi 
tik už pusę kainos drapanos. Geriau, pirk sau naujas dra
panas ryto — mes galime padvigubuot vėl vertes, pana
šiai šį metų. ‘

$50 SIUTAI IR OVERKOTAI — DABAR
t

Ncišparduotų iš eiles — vienų
tilnų, gražiai pasiūti siutai arba A
overkotai — visokios mieros — Jjffl
vertės iki $50 — ant pardavimo EB
ryto, pasirinksi už ....................

$60 SIUTAI IR OVERKOTAI — DABAR 
Neišparduotų iš eiles — rankų 
darbo — naujausios mados — 
daugelis šilko pamušalu — ver
tės iki $60 — ant pardavimo ry
to, pasirinksi už........................

$70 SIUTAI IR OVERKOTAI — DABAR
Neišparduotų iš eilės — puikaus 
įvežto ir ant vietos austo atidek- ■ 
lo — rankų darbo — visais at-’’ 
žvilgiais puikus — neišparduoti 
iš eilės, bet visokių mierų — ver
tės iki $70, ant pardavimo ryto, 
pasirinksi už...............................

JOHN KUCHINSKAS 
La w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Bubėtomis: 9 iki 1 po pietą. 

VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE.

Egzaminuoju Abstraktu 
perkant

arba parduodant namą, lotą arba < 
farmą Ir dirbu visokius I/egaliŠkus į 
Dokumentus. Suteikiu patarimus 
ir skolinu pinigus ant Pirmi Mort- 
gečių ant lengvų sąlygų.

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

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. 

Nedaliomis ofisas uždarytas.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. LaSalle St. Room 324 
Tol. Central 6390

Vak.: 812 W. 83rd St. Chicago
Tel. Yards 4681.

Jau prabėgo virš trijų mė
nesių kaip gyvenu Lietuvoj. Iš 
karto buvo biškį nuobodu, nes 
buvau kaip ir svetimas; jau
nieji užaugę, kiti pasenę.. 
Vienok laikui bėgant suradau 
vis daugiau draugų, ir šiaip 
jaučiuos gana smagiai, nes 
kur eini ar važiuoji visur lie- «
tuviškai ir mandagiai apsieina. 
Tvarka nepraščiausi, tik stoka 
inteligentiškų darbininkų. Ge
ležinkeliai ir paštas vaikščioja 
normaliai. Ūkininkai gyvena 
gerai, gyvulių turi prisiauginę 
beveik pilnai, turgai javais ir 
gyvuliais užkimšti. Mėsa be
veik pigesnė už duona: svaras 
avienos ar jautienas 1% iki 2 
auksinų, kiauliena iki 5 auks. 
Pragyvenimas pigiausias negu 
visoj Europoj. Ūkininkai Ji r 
kili yra pasitenkinę, išskiriant 
mažą nuošimtį miestelėnų, ku
rie iki šiol vargingai gyvena; 
ale jeigu tik keletas dirbtuvių 
atsiras, tai jie visi sutilps. Plė
šimai dabar labai retas atsiti
kimas, be jokios baimės vaikš
čiojame naktimis po neapšvies
tus miestus,. nes dar ne visur 
yra įvesta elektra. Kas dėl iš
laukinės. pusės, tai tik vienas 
priešas — lenkas, kurs apga- 
vingu budu pagriebė Vilnių. 
Sujudo visi Lietuvos gyvento
jai; pagavę šautuvus bėga į 
liuosnorių burių eiles, vieni į 
Šaulių, kiti i Geležini Vilką. 
Reikalingi pinigai, ir tų nesi
gaili žmonės, aukoja kas kiek 
turi, jų neturi
auksinius daiktus, kaip žiedus 
ir 1.1. Žiūrint į tokį kariuome-

atiduoda

r?
$

(reipkites Tuojau
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos palaikymui dvi

dešimts augžtos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kurią 
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui 
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir 

'užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaina- 
vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame 
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, ti^ už $35 aug- 
štos rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi; mes turime 
parduoti dešimtį augštos rūšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir 
karpetų. Šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbinio. Mes par
duosime už pirpią pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatėm veltui 
į visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir 
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntinį. Atdara 
kiekvieną dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais ir kitomis šventėmis 
nuo 10 iki 4 po pietų. Liberty Bondsai priimami.

| WESTERN FURNITURE STORAGE
K " ' s Galima matyt po No.

2810 W. Harrison St. ir 2102 W. 3!>th St.

nes ir žmonių pasišventimų, 
nors ir daug skaitlingesnė prie
šo kariuomenė, tikime pilnai 
išlaikyti Lietuvos nepriklauso
mybę. Seimo atstovai išvaži
nėjo vieni į kariuomenę, kiti 
su agitacija tarp žmonių, tik 
pasiliko po du nuo kiekvienos 
partijos ir jie šiuo laiku rei
kalingus įstatymus leidžia. Čia 
partijos nesipeša taip kaip 
Amerikoj, visi turi įtempę savo 
jėgas dęl Lietuvos. Ir jus ame
rikiečiai prisidėkit šiandie kuo
dą ilgiausiai, ypač pinigais. 

Daug yra tokių, ypač iš liuos
norių, kur išėjo apsivilkę su 
žakelkėlūms, berniukai po 16 
melų amžiaus, o jau žiema 
prisiartinu. Nors moterys taip
jau dirba, kiek jos išgali, ver
pia vilnas, neria pančiakas, 
pirštines, vistik negali visus 
aprūpinti, reikia pirkti. Pre
kes gaunamos iš Vokietijos, ir 
gauni kiek ko tik nori.—

Chicago.

Paryžiečiai apmovė 
chicagicčius.

Čia gautą žinių, kad Pary
žiaus vienoje žymiųjų valgyk
lų, Pere Tranąutlle, apie šešio
likę amerikiečių, kurių tarpe 
buvo ir keli cliicagiečiai, tu-

rėję užsimokėti po šimtų pen
kiasdešimts dolerių už visai 
prastų vakarienę. Tah esti kai
na, kokios niekas da iki šiol 
toje valgykloje nėra mokėjęs.

SKAITYKIT IR PLATI NKIT

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

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford. III.

Pinigai Iš

Lietuva
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 siuntimų pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir 
teisingo patarnavimo,

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Mihvaukee Avė., 

Kenosha, Wis.
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Amerikos Lietuvių Darbai Lie
tuvos Gynimo Reikalu.

[Nuo Redakcijos. — Kad sutaupius vietos laikraštyj, skelb
sime vardus tik tų, kurie bus aukoję nemažinus kaip vieną dole
rį. Be to, prašome aukotojų sąrašus sutvarkyti taip, kaip ma
tote juos čia, šiamė skyriuje, spausdinamus.]

draugų: M. B. Kodis pirm., 
W. Liavickas padėjėjas, B. 
Andrešiunas nut. rašt. J. Po
vilaitis fin. rašt., T. Mažėnis 
kasininkas, B. Andrešiunas or- 
ganiz., daktaras kvot. Dr. A. 
L. GraiČunas dakt.-kvot. Visi 
darbštus vyrai. —J. Misiavičius.

Atdara Subatoj iki 6 vai. vakaro

Pastaba.
“Naujienų** 9 nuin. (sausio 

12 d.) paskelbta sąrašas ^au
kų iš Escanaba, Mich. Atsiun- 
tusis mums tą sąrašą Leopol
das Kniukšta (savo adresą jis 
padavęs toki: St. Clair Hotel, 
Escaba, Mich.) pažymi gale, 
kad surinktąsias aukas $100.09 
jis siunčiąs Lietuvos Misijai 
“per Naujienai”. Išreiškia
me, kad Naujienos tų aukų 
nėra gavusios. — Naujienų 
Red.

Kazragys, 1). Šidlauskas, T. Jo
nulis, J. Gulbinas, K. Lomsar
gis, I). Bucinis. J. Bosas, V. 
Malinauskas, S. Petrukas, A. 
Tubutis, F. Vaičkus, N. Sabu
tis, A. Pūkas, M. Urbas, V. 
Pilsuckis, P. Kileviče. N. Over- 
lingas, N. Milleris, P. Nausie- 
da. A, Andrulis, M. Goberis, 
B. Kileviče ir J. Kazragys. 
Smulkių $9.50. Viso $200.00. 
Tą pačią dieną pinigai tapo 
išsiųsti Lietuvos Misijai.

- Rast. A. J. K.

Simano Daukanto Teat. 
Jaun. Kliubas Lietuvos gynimo 
reikalams aukojo iš kasos $50— 
00; atskiri nariai aukojo, po 
$2: A. Kukutis, J. Baltis; po 
$ 1: S. Einoris, .T. Chormaus- 
kas, B. Šukienė, D. Sabaliaus
kas, V. Stankus, A. Bendrai- 
tis, J. Gurskis, M. Povilaitis, 
K. Meškauskas; smulkesniais 
$1. Viso kartu $61.00.—J. Ch.

S'cott’o 
žolių pienas

Scott’o žolių pienas (emul- 
sion); $1.50 mieros bu- 
suktoj.............. 98c

Sūdyti žemriešučiai 
Priimnųs (nepriimame per 
krasą nei telephoną užsa
kymų) aprubežiuota C m 
1 sv.jsv............ - v U

KLEIN BROS
HalstedStreets

Plaukams tinkleliai.
Madingi, puikiausi mote
rims plaukams tinkleliai; 
spccialini........10c

Vaikams blinzos
Vaikams augštos rųšics 
bliuzos; perkelio, madras 
arba pondžy, lygaus cham- 
brays etc. miera O *7 A 
4 iki 15 po ....... O I V

Chicago.
BRIDGEPORT. — Auka Ge

ležiniam Vilkui. Liet. Teatr. 
Dr-stė šv. Martyno priešmeti- 
niame susirinkime gruodžio 19 
d., 1920 m. iš kasos aukojo 
$100.00; nariai aukojo: F. 
Andrulis $6; Kaz Varkalis $4; 
po $3: J. Lomsargis, M. Palio
nis, Iz. Pupauskas, P. Baltutis, 
ir P. Paulauskas; po $2: Kaz. 
Girdžius, K. Kliora, M. Gri- 
galis, St. Martiniais, A. Praš- 
čcvičc, J. Praščeviče, V. Bu
kauskas, M. Tamošaitis, J. 
Stankevičius, I). Janušauskas, 
F. Tverkus; F. Bakutis; S. 
Kupšis 1.50; po $1.00: P. An- 
drejauskas, A. Kasparas, A. 
Tamavičia, A. Palekas, J. Dek- 
šas, A. Tverkus, K. Karanaus- 
kas, P. Makuška, I. Levulis, J. 
Judeikis, J. Baltutis, J. Pa
plauskas, J. Bačka, K. Kile- 
viče, D. Šiienis, J. Kvietkus, J.

BRIGHTON P ARK. — S. L. 
A. 170 Kuopa savo laikytame 
priešmetiniamc susirijnkime 
taipgi neatsiliko nuo kitų drau
gijų dėl gelbėjimo Lietuvos 
nuo užpuolikų. Nors kuopa 
yra maža ir neturtinga, bet 
pagal savo išgalę paaukojo iš 
kasos 20 dolerių, o nariai su
dėjo taipgi 16 dol. Aukojo 
po $2.50: M. B. Kodis, T. Ma- 
žėnis; po $2: M. Čemeris, W. 
IJavickas, F. Landerbcrgas; po 
$1: J. Kaminskas, K. Pupkia- 
vičius, B. Andrešiunas, J. Po
vilaitis ir M. Dūdas. Viso kar
tu $36.0. Taipgi išrinktas vie
nas narys Bendrai! Lietuvos 
Gynimo Komitetai!. Malonu, 
kad brighton iečiai visi kaip 
vienas sukruto darbuotis, kad 
padėjus savo broliams Lietu
voj gintis nuo užpuolikų, ku
rie kėsinasi pavergt musų gim
tąjį kraštą.

Taipgi tapo išrinkta nauja 
kuopos valdyba iš sekamų

BRIGHTON PARK. — J. 
Kunevičiaus sunaus krištynose 
(3825 So. Kedzie avė.) susi
rinkę svečiai padarė auką Lie
tuvai nuo užpuolikų lenkų gin
tis: M. Černauskas $5; B. Jan
kauskas ir J. Kunevičius po 
$2: V. Skendikas, A. Bartkus, 
J. Praidis, S. Kunevičius, F. 
Navickas, F. Kunevičius, J. 
Sadauskas, J. Sačenia, P. Bane- 
lis, B. Savec, V. Spalgauskas 
po $1; viso $20.00. Pinigai 
pasiųsta Lietuvos Misijai per 
Naujienų ofisą.

Krikštynose Buvęs.

T0WN OF LAKE. — Drau
gystė Lietuva Tėvynė Musų 
turėjo priešmetinį susirinkimą 
gruodžio 15 d. ir po apsvars
tymo savo reikalų nutarė tė
vynės Lietuvos gynimo rei
kalui paaukoti iš kasos $25.00. 
Be to dar nariai nuo savęs au
kojo: J. Balnis $2; J. Grikšas, 
J. Jurgaitis, J. Zalandauskas, 
J. K., S. Kančauskos, M. Čiū
rą ir P. Urbas po $1; du po 
50c. Viso su draugijos auka 
$35.00, kurie tapo komiteto 
pasiųsti Lietuvos Misijai.

— P. Urbas.

5,000 Porų Vyriškų Puikių Stag 
Kelnių už Pusę Sutaupymas
Puikios Stag kelinės vyrams ir vaikinams geriausios 

mados, tinka, darbas ir užbaigimas už mažiau nei pu
sę reguliarės kainos. Kiekviena pora turi Stag vaizba- 
ženklj ir unijos lebelį — kiekviena pora gvarantuoja- 
ma, kad ne iširs.

Gražaus, tvirto darbo, vilnonio audeklo, klėtkuoti, 
languoti ir lygaus kašmiero, tinkanti ruožuoto med
vilnių aksomito ir gražaus mišinio — tinkančios prie 
kiekvieno siuto:

Lygios arba atlenktais galais, gerai tinka, per juos
menį susmaugtos, diržui kilpeles, petnešoms guzikai 
etc. visos šilkais siūtos, geriausio pasiuvimo ir apvadų; 
sukirpta kad tiktų ir kabo gražiai.

Vyrams dr vaikinams madų — mieros 28 iki 50. Tau
pumas sutvers sensaciją. Keturi dideli skyriai:
$3.00 ir $3.50 Stag kelinės, dabar $1L98
$4.50 ir $5.00 Stag kelinės, dabar....................$?tB98
$6.00 iki $7.50 Stag kelinės, dabar $3.98
$8.00 iki $11.50 Stag kelinės, dabar................$4.98

KRUPAI.
Užpuolus krapams, nereikia leisti 

laiko veltui. Jis užeina vidurnaktyj, 
kuomet sunku gydytoją prisišaukti. 
Garais gydantis, negali laukti gerų 
pasekmių — negali sulaikyti skrep
lių su garu. Glessco yra krupo gy
duolė, kuri stovi išmėginta jau ilgus 
laikus. Per keturiasdešimta metų 
pertikrino savo pasekmėmis milionus 
Amerikos namų. Jis saugus, užtik
rintas ir greit veikiąs.

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

Jūsų vaistininkas, pasakys, kiek ta- 
mistos kaimynų pasitiki Glessco, kai
po pasitikimos nuo ki'upo jęy^uoles .

Parsiduoda visose vaistinėse po 50c 
butelis Jis vertas „dešimties syk 

daugiau reikalingame laike.

^Dr. Drake’sGlessco
Tel. Yards 8654

Mrs. A. Michniewicz
AKUSERKA 

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak- . 
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėso. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Du o 
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 vilai v.

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo 
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, 111.

BiOSELAND. — Sausio 4 d. 
Bendros Lietuvos Gynimo Ko
mitetas buvo surengęs prakal
bas; kalbėjo p. Dubickaš. Žmo
nių atsilankė visai mažai, tat 
ir aukų Lietuvai nuo lenkų po
nų gintis surinkta nedaug. Au
kojo: A. Enzbigelis $5; J. Kun- 
drotavičius $3; J. Cicėnas, A. 
Kriaučiūnas po $2; J. Maska- 
liunas, J. Dovidėnas, J. Smi- 
lingis po $1; smulkių aukų 
$2.81. Pinigai pasiųsta Lietu
vos Misijai.

—Prans Grybas.

Pasirinkimas iš Visos Krautuves Kotų Pardavimas
MOTERIMS IR MERGINOMS MADŲ 

TALPINA ŠILK PLUSH KOTUS
Priegtam smarkiai nužemintos kainos ant kiekvienos drapanos, spe- 

cialis žygis į New Yorką tapo padarytas musų pirkėjų, kad pasinaudojus 
taupumo proga, kurią siūlė drapanų išdirbėjai, nes jiems reikėjo pinigų.

Kiekvienas naujos mados — Kiekvienai pageidaujamo audinio, kiek
vienai geidžiančios išžiuros, šiame dideliame dvylikos mėnesių išpardavime.

Merginoms ir moterims kotai šilko pliušo, silvertone, polo audirtio, ve- 
lour, bolivia, goldstone į kiekvieną spalvą pageidaujamą ant žiemos ir pa
vasario dėvėjimui. Kotai apvadžioti vilagais, kotai vilaginiais kalnieriais, 
^augelis šijko pamušalu; šios stebėtinos drapanos parsiduoda labai grei
tai, praplėštomis išpardavimo kainomis. Užtikriname atradimą tinkančio 
koto; pageidaujamos spalvos, mes paraginame ankstybai! 
pasirinkiman, keliai yra iš ko pasirinkti. Per dąugelį dienų 
nesulauksite tokios progos,kokią Chicago pasitaiko moterims.
Vertės'$50

Pasirinkimas by Koto 
Visoje Krautuvėje

perialistai, kai vilkai, nori su 
draskyti: nutarta, sulig savi

’ DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyrišką Ir 

Vaiką Ligą.
OFISO VALANDOSl 

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

Telefonas Drexel 2880

Duokit šviesos saviškiams!
Didžiausi žmogui dovana tai — šviesa. Jei išleistas pinigas šim- 

tsrispai grįžta. Dėlto geriausią kultūrinę dovaną saviškiams Lietu
vėj* suteiktumėt, išrašę jiems

“SIETYNĄ”
dviaavaitinį koperacijoa, savivaldybės, ūkio, kultūros ir profesinio 
gyvenimo Žurnalą, Šiaulių Srities Vartot. B-vės ir Lietuvos savival
dybių organą, kuris, sklaido musų kaimo tamsos ukus, žiebia jo kul
tūrom ugnį, stiprina jo ūkio jėgą ir visuomenės organizuotę.

Tas šviesos spindulys jums apsieitų tik 3 doleriai — “Sietyno” 
Metinė prenumerata, — kurie reikia pasiųsti adresu:

Šiauliai, Dvaro g-vė, 24. “Sietynui” — Lithuania.

SKAITYKIT IR PLATINKIT TĖVYNĖS
GYNĖJŲ LAIKRAŠTI “TRIMITĄ”.

“Trimitas” kas savaitę lankydamas savo skaitytojus, praneš 
jiems įvairiausių naujienų apie politikos ir karo padėtį, pasakos apie 
musų karžygius — kariuomenes, šaulių partizanų žygius fronte, apie 
musų priešo nedorus darbus ir klastas.

“Trimitas” duos įvairiausių pamokinimų ir patarimų, reikalingų 
kiekvienam Tėvynės gynėjui žinoti.

“Trimitas” dės gražių eilių ir karo dainų, apysakų atsitikimų ir 
feljetonų iš kovų lauko ir pačių kovotojų gyvenimo.

“Trimitas” eina 34 pusi, knygelėmis, papuoštas gražių viršelių, 
žada pradėti eiti paveiksluotas.

Adresas: “Trimitas” KAUNAS, Laisvės Alėja 26.

CICERO. •— Palaimintos Lie
tuvos Seserų ir Brolių Drau
gystė savo priešmetiniame su
sirinkime gruodžio 26, 1920 
m. vienu balsu nutarė paau
koti iš kasos $10.00 Lietuvai 
gintis nuo grobikų lenkų. Pi
nigai pasiųsti Lietuvos Misi
jai.

A. Garmus, Rast., 1339 S. 
50th Avė., Cicero, III.

Kitur.
H0QUIAM, Wash. — Surin

kę keletą dolerių siunčiame sa
vo broliams ir sesutėms kovo
jantiems už savo laisvę ir ne
priklausomybę, kad apsigynus 
nuo bandytų lenkų dvarininkų, 
norinčių ant Lietuvos uždėti 
vergijos pančius. Aukojo po 
$5: Pr. Bakševičius, J. Poce- 
vičius, Ant. Bartkus, Ant. Bak
ševičius; po $3: P.s Kemzūra, 
Al. Stundis; po $2: Jur. Sta- 
kuonis, V. Dapkunas, M. Pip- 
pen, Jonas Zurba. Viso $34.00. 
($34 gauta ir bus pasiųsta Lie
tuvos Misijai. N-nų Adm.)

Darbai pas mus visai susto
jo; patartina rytinių valstijų 
darbininkams nevažiuoti čia į 
vakarines valstijas darbo jieš- 
kot.—Pranas Bakševičius.

SO OMAHA, Nebr. — šv. 
Panos Marijos Rložancavos 
Draugija laikė savo metinį su
sirinkimą gruodžio 27 dieną 
p. m. Atlikus draugijos rei
kalus ir peržvelgus jos veiki
mą už visus pereitus metus 
draugija nepamiršo nei savo 
gimtojo krašto, kurį lenkų im-

nuo priešų atsiginti. Draugi- i 
jos nuomone tokia, kad jei Ii- ' 
ga ar kas pristoja žmogų, tai 
reikia ta nelaimę prašalinti. 
Taip ir čia, mes negalim apleis
ti savo brolių, kurie kraują 
ir gyvastį aukoja už savo kraš
to laisvę ir gerovę, juo labiau, 
kad mums tie keli doleriai yra 
mažmožis: sveikos busim, pini
gų vėl turėsim. Ir draugija,

turtas nedidžiąusias, Lietuvos 
gynimo reikalui paskyrė iš ka
sos $70.00.

Pinigus pasiimtom per I 
vos Atstovą p. J. Vileišį, 
shingtone. -r- Komitetas:

Kat. Junevičienė, 
Mar. Maslauskaitė.

TAYLORVILLE, III. — 
tuvos gynimo reikalams auko
jo: po į 
Jonas Kasparas, Dom. Varne
lis; po $5: V. Žilinskas, Pr. 
Jasinskis, V. Barniškis, J. Bal- 
čaitis, Vincas Juknis, St. Ma
čiukas, J. Žilius, Dom. Vitkus, I 
J. Bcržinskas, Al. Raginis, 1 
Zigm. Bluis (?) Jonas Eičas; ' 
po $3: Petras Mockus; po $2:1 
Ant. Utaras, Ign. Jonaitis, Sim. 
Slapkauskas, Juoz. Partolkas, 
Ant. Kiveris, Pran. Freitikas, 
Juozas Kalencas (?) po $1: J. 
Rugis, Jur. Zigmantas, J. Kin
der is, M. Gaidamavičia, M. 
Kartūnas, Marijona Bagdonie
ne, S. Gudas, Vili (pavardė 
neįskaitoma); Dcla Utaraitė 
50c. Aukas pasiuntem Lietu
vos Misijai, kad pasiųstų į Lie
tuvą, 
riame

1. VIIV (A 1X1.111 o clul\x/ , ag 
$10: Mik. Štulginskas, I

Lic-

Jetu_
Wa-

Rez. 1189 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų^
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Dr wer 9693' 

Valandos: 10—11 ry y; 2—3 po piet 
T^t^v^dG^įedčHom^^^—l^dienųSiVER 

fl PILL5.

DEL GALVOS SO 
PĖJ1MO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
užkietėjimo, 

DEL ABELNOS

j■ ■ ■ ■ ■ H n H n a m ■ ts m h ■ ■ v - 
s DR. YUŠKA S
■ 1900 S. Halsted St. |

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

Tel. Prospect 3466

Naktinis Tel. Canal 2118 Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 Ud 4 ps 

piet 6 iki 9 vakam 
Nediliomis nuo 9 iki 12 ryto, 

1821 S. Halsted 8L, 
Kampas 18 ir Halsted St

Tel.: Ytrdfl 6668
Drover 8448

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

Akušeres
8203 So. Halsted S t., Chicago. 
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 0-8 
v. v. Nedėliomis 10-12 ryte.

Serganti žmonės turi gauti geriausią pata
rimą. Kada kreipiesi prie daktaro, atiduodi į 
jo rankas savo sveikatą ir' ateities likimą, tad 
turi eiti pas tokį, kuris turi ilgą patyrimą ir 
atsargų gydymą, nes tik tokis gali suteikti tą, 
kas yra reikalinga.

Jei kiti neišgydė, ateik pas mane. .Mano ofi
se aplaikysi naudingą X-Ray bakteriologišką 
ir analytikališką ckzaminavimą ir, jei aš apsi- 
Imsiu pataisyt tavo sveikatą ir tvirtumą, tad 
sugrįžš tau, kaip busiu pasakęs.

DR. C. H. HAIR
39 So. State ir kampas Monroe,

12 flioras, ruimas 122, 
Chicago, III.

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

15 a 1 t i j o s --- Linija.

Vietoj Rusijos — Amerikos Linija.
TIESIAI BE PERSĖDIMU IŠ NEW YORKO I:

HAMBURGĄ. Kaina 3 klesos $125 — karės taksai $5.
LIEPOJŲ. K aina 3 klesos $145 — karės taksai $5.

“ESTONIA” buvęs “CZAR” išplauks 1 Vas.
“POLONIA” buvęs “KURSK” išplauks 15 Vas.
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba

K. W. KEMPF, General VVestern Passenger Agentą
120 N. LaSalle Street, Chicago, 111.

Per šešesdešimts 
metų šis geriau- 
sis pasaulyje 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio.

R.lk.huMt crm ™ ■

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902, 

3514-16 W. 12th St.
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

p. o.

Visiems aukotojams ta- 
ačiu. — Aukų rinkėjai:
Jonas Kasparas,
Mike Stulginskis, 
Box 334, Taylorville, III.1

na

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 8114 
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

PY VI“

t/ 'fei' 
: ' Mirt.*’

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas 

1637 W. 51 st. kamp. Marshfield av. 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 

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



NAUJIENOS, ChlcagC, DL Pėtnyčia, Sausio 14 d., 1921

HtaUlIENOS
lV,.. nVMrtiAfc tfMliLf MI4W«

Pablished Daily, azospt Sunday b y 
tha Uthoasla* M»w» Pub. Co.i Ine.

Kditoz P. SHfaiHi

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS,

Talaphona C anai 1M4 
Ganai 576

Subscription Kates i
$8.0Q per yaar in Canada.
$7.00 par yaar outsida of Chicago.
$8.00 par yaar in Chicago.

8c per copy.
Enterad m Second Claaa Mattel 

March 17th. 1914, at th« Pert Office 
of Chicago, UI. ander tha art af 
March 2nd, 1879.

Naujienos aina kasdien, IbaMriant 
nedlldienius. Leidiia Naujieną 
drovi, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Du Telefonais Ganai 1508 ir 
Canal D76.

Vtrtsakomojl Kainai
Chi cage ja — paimi >

Mėtau , , , , , -w $8.tt
Pusei Dsom ■ ■■ ■ <-*•
Trina tntaealana ...■■».* 
Dviem minas lama >■ . —... 1.7$
Vienam mėnesiui.......................... 1-00

Chicagoja — par netiotejert
Viena kopija................  * —*■ M
Savaitei ---------- . ■■■ ■ 18
Minaalul ------- 75

Suvienytose Veistijesa na Chicago j, 
paktui

Metams  - --—i $7.00
Pusei metĘ .... -—  4.00
Trims mtnaaiams 2.09
Dviem minėsi am s  1.60
Vienam minėsiu! .75

Lietuvon ir kitur uirteniuesei 
(Atpiginta)

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

Pinigus reikia siųst palto Money 
Orderiu, kartu su u įsakymu.

spyrus ją išpildyti Versai
lles’aus taikos sąlygas.

Bet ar ministerių kabine
to prašalinimas pataisys da
lykus? Anaiptol. Kokie ne
būtų ministeriai Francijoje, 
Vokietijos gabumas užmo
kėti kontribuciją nuo to ne- 
persikeis. Ji kaip yra nu
skurdus, taip ir bus, iki ne- 
atsigaus jos industrija ir 
prekyba. Todėl ministerių 
permainos Francijoje nepa
naikins žmonių nepasitenki
nimo šaltinio.

Iš politinio krizio Franci- 
ja išeis tiktai tuomet, kuo
met jos žmonės supras pa
galios, kad iš ubago nėra 
kas imti: kuomet jie išsiža
dės vilties gauti miliardus 
aukso iš Vokietijos. Juff 
greičiaus šitas supratimas 
ateis pas franeuzus, tuo bus 
sveikiaus ir Francijai ir ki
tom šalim.

■Ne viskas gerai 
Francijoje.

Frančijos ministerių,.ka
binetas tapo nuverstas.’ Ji
sai išgyvavo vos apie ketver
tą mėnesių. Ministerių pir
mininkas Leygues buvo įpė
dinis Millerand’o, kuris iš 
premjero pakilo į respubli
kos prezidento vietą.

Priežastis, dėl kurios puo
lė dabartinė Francijos vald
žia, buvo jos užsienių politi
ka. Atstovų butas pareika
lavo, kad ministerių pirmi
ninkas pasiaiškintų, kokios 
pozicijos jisai ketina laiky
tis konferenęjjoje su kitų 
talkininkų premjerais sausio 
19 d. P-as Leygues atsisakė 
išpildyti tą reikalavimą ir 
siūlė atstovų butui atidėti 
paklausimus delei užsienių 
politikos iki po konferenci
jos. Tuomet parlamento na
riai išreiškė jam nepasitikė
jimą 463 balsais prieš 126.

Tokia didelė didžiuma bal
sų, priešingų valdžiai, rodo, 
kad Francijos politikoje ei
na gilus krizis. Ir nesunku 
yra pažinti jo priežastį.

Francijos žmonėms vald
žia per keletą metų skelbė, 
kad Vokietija užmokės mil
žinišką kontribuciją, kuria 
bus galima padengti pada
rytuosius karės laiku nuo
stolius. Versailles’aus taika, 
tiesa, uždėjo ant Vokietijos 
pareigą užmokėt talkinin
kams karės nuostolius, bet, 
pradėjus tyrinėti ekonominę 
Vokietijos padėtį, pasirodė, 
kad Vokietija neturi kuo 
mokėti.

Taigi Francijos valdžia 
šiandie yra dideliam keblu
me. Ji supranta, kad lauktų
jų milžiniškų atlyginimų ne
galima gauti iš Vokietijos, 
vienok ji nedrįsta atvirai 
pasakyti tiesą žmonėms. 
Žmonės-gi (pirmoje eilėje, 
suprantama, buržuazija) to
lyn vis labiaus ima netikėti 
savo valdžios prižadais,; jie 
nujaučia, kad valdžia nebe
turi pakankamo pasiryžimo 
spausti Vokietiją, idant pri

PETROGRADO KOMUNISTAI 
PRALAIMĖJO.

Kokios dvi savaites atgal 
“Naujienose*” buvo paduota 
žinia, atėjusi Amerikon iš 
Švedijos, kad Petrogrado rin
kimuose, kurie j vyko gale pc^ 
reitųjų metu, bolševikai-komu
nistai pralaimėjo. Buvo ren
kami atstovai į vadinamąsias 
kontrolės komisijas ir rinki
muose dalyvavo 78-ių fabrikų 
darbininkai. Rezultatas buvo 
toks, kad bolševikų atstovų 
buvo išrinkta šešis kartus ma
žiaus, ių'gu menševikų.

Paskelbdami tų žinių, mes 
pasakėme, kad jos teisingumo 
patvirtinimo dar nėra. Bet 
dabar patiriame, kad bolševi
kai ištiesu buvo sumušti Pet- 
rogrado rinkimuose, štai kų 
rašo Berlino “Freiheit” gruo
džio 18 d.:

“Petrogrado darbininkų ir 
valstiečių inspekcijos rinki
mai jau pasibaigė. Išrink
ta 800 žmonių, kurių 700 
priklauso komunistų prie
šams, vadinamiems ‘nepar- 
tiniems’. Petrogrado ‘Prav- 
da’ stengiasi tų komunistų 
pralaimėjimų išaiškinti tuo, 
kad darbininkai nenorėję, 
idant veikiantys jų tarpe ko
munistai butu atitraukti nuo 
savo darbo pramonėse.”
Taigi faktas neabejotinas: 

pačiam Petrograde darbininkų 
klesa atmetu komunistus mil
žiniška balsų didžiuma. Ir tai 
Įvyko, nežiūrint to, kad bol
ševikų priešai Rusijoje neturi 
nė savo spaudos, nė teises or
ganizuotis, nė žodžio laisvės.

Iš bolševikų spaudos gali
ma numanyt, kodėl Petrogra
do darbininkai atvirai parode 
savo neprielankumų komunis
tams. Maskvos “Izviestijose” 
ir kituose Rusijos bolševikų or
ganuose, kaip praneša “Frei
heit”, pereitų metų gale buvo 
plačiai svarstoma klausimas, 
kaip pritraukti darbininkų mi
nias prie politinio veikimo. Ta 
spauda nurodinėjo, kad val
džia turi raginti bepartinių dar
bininkų minias aktyviai daly
vauti politiniam gyvenime; 
tiems bepartiniams darbinin
kams turi būt duota (langiaus 
teisių, idant įgijus jų pasitikė
jimą.

Taigi, matyt, bolševikų val
džia ir mėgino veikti pagal ši
tų pienų ir davę bepartiniems 
darbininkams teisės dalyvaut 
rinkimuose į Petrogrado kon
trolės (inspekcijos) komisijas. 
Tai buvo pirmutine proga per 
visus trejus metus bolševiku 
viešpatavimo toms darbininkų 
minioms tarti savo žodį apie 
šalies politikų, ir tų progų jos 
panaudojo tam, kad grieštai at
metus bolševizmų.

Varžytines dėl 
kabelių.
PAUL HANNA 

CFederuotoii Presai.
\VAHS1NGTON. — Kaip An 

glija, Francija ir Italija dabai 
laikinai pertrauktoj Wasbing< 
tolio kabelio konferencijoje pa
dare suokalbį užsmaugti Ame
rikos eksportuotojus, tapc 
pranešta dvi savaitės atgal 
slaptai senato užrubežinių rei
kalų komitetui.

Kaip pranešta senatui, tas 
suokalbis labai vaizdžiai paro
do kaip įvairių šalių nekalti 
žmonės gali būti įvelti į karų 
netikusia taktika savo šalių 
fabrikantų ir eksportuotojų 
grupių.

Reikia žinoti, kad kabelio 
<onferencijoje Amerikos biznio 
interesų tikslu buvo įgyti su
sižinojimo su visu pasauliu 
sistema, kuri butų liuosa nuo 
šnipinėjimo kitų šalių pirkly- 
binių kompeti torių. Taigi 
Jungi. Valstybės reikalavo pil
no nusavinimo atimto iš Vo
kietijos kabelio.

Nenorėdami išpildyti to rei
kalavimo, kitų šalių delegatai 
apie vidurį gruodžio m. buvo 
pasiryžę pertraukti tarybas , ir 
grįsti namo, pasitikėdami, kad 
Hardingo administracija vėliau 
atsižadės nesmagaus ultima
tumo.

Amerikos delegatais yra ga
benimo tarybos galva admiro
las Benson, valstybės pasekre- 
toris Davis ir \Valter Rogers— 
visi paskirtieji prez. VVilsono 
ir visi demokratai. Kada kilų 
šalių delegatai prigrųsino iš
važiuoti, vienas »tų “demokra
tų'’ atsikreipė prie senatoriaus 
Knox ir “republikonų” senato 
užrubežinių reikalų kg|)iiteto. 
Kuokui buvo perstatyta maž
daug sekama padėtis:

Kasi ink užrubežinės pirkly- 
bos Jungt. Valstybės yra toj 
pačioj padėtyj, kokioj Vokieti
ja buvo šimtmetį atgal, kada ji 
pradėjo vystyti savo didelį pirk- 
lybinį laivynų. Kaip Vokietijos 
pirklybinis laivynas gręsė An
glijos viršenybei vandenyno 
pirklyboje, taip dabar Jungt. 
Valstijų laivynas gimdo Angli
jai tų patį pavojų.

Pilnai kontroliuodami kabe
lius, anglai galėjo tuojaus at- 
sižinoti apie visas biznio tary
bas tarp Vokietijos ir kitų ša
lių ir turėdami tokias žinias, 
anglai visuomet galėjo pra
lenkti vokiečius, ar kaip ki
taip patraukli pirklybą į anglų 
šaltinius.

Kad atsikračius nuo tokio 
pragaištingo pirklybinio špio
nažo, Vokietija pabudavojo sa
vo didelius kabelius per Atlan- 
tiko ir Pacifiko vandenynus, 
kurie laike karo buvo užgrieb
ti didžiųjų valstybių, kurios da 
bar ir nepasidalina i grobiu. 
Amerika iš savo pusės, turi tu
rėti liuosus nuo Anglijos špio
nažo kabelius, jei nori lošti 
kiek svarbesnę rolę užrubeži- 
nėje pirklyboje.

Nėra reikalo anglams nuim
ti šifrų pirklybinių , susižinoji
mų, kad pasinaudojus iš to 
špionažo. Greitas pranešimas, 
kad Chicagos firma susižino 
su Hamburgo korporacija yra 
ganėtinu persergėjimu Angli
jos kompetitoriams, kad atga
benus jų agentus su gerais pa
siūlymais, kad kaip nors ga
vus kontraktų savo Anglijos 
firmoms. Amerika, kaip i» 
visos kitos biznio grupės turi 
tam pasiduoti, arba įsigyti nuo- 
savias kabelio linijas ir pati 
jas kontroliuoti.

Anglijos, Francijos ir Itali
jos delegatai veikė išvien, kad 
įpynus Jungt. Valstijas į An
glijos kabelių tinklų, iki daly
kų neperstatytų senatoriui 
Knox. Knox pakvietė pranešė
jų pakartoti visų dalykų prieš 
komiteto pirmininką senatorių 
Lodgp. Tai lapo padaryta. Po 
to politika išgaravo ir tas 
stiprus “republikonų” komite
tas išleido formali pareiškimų, 
paremiantį “demokratų” admi
nistracijos vedimų kabelio ta
rybų.

j Tokis persergėjimas nenuėjo 
pro ausis kitų šalių delegatų. 
Vieton nutraukimo tarybų ir 
važiavimo namo, Anglijos, 
Francijos ir Italijos delegatai 
pa prašė laikinos pertraukos— 
iki sausio 6 d., — kad gavus 
naujų instrukcijų nuo savo 
viršūnių.

Tarybos tuojaus vėl atsinau
jins. Tai yra smarki kova 
tarp didžiausios jūrinės valsty
bės Anglijos ir jos jaunos kom- 

: petitorės, Jungt. Valstijų, ku
rios irgi nori prasimušti “į 
šviesų”.

Vokietijų ištikusiame sunai
kinime Amerikos kapitalistai 
mato persergėjimų ir sau. Vis 
dar tebedrebantįs iŠ baimės 
(lėlei vos išsisukimo iš “hunų” 
nagų, Anglijos kapitalistai su 
dideliu sugabumu koyoja prieš 
naujų pavojų. Jeigu^ nekaltie
ji paprastieji Anglijos ir Jungt. 
Valstijų žmonės išeis iš šios 
phitokratų kovos su sveikais 
kailiais, jie bus labai laimingi.

L. GJ >.
Kadangi drumstame vande

nyje lengviau Zigaut bet kokia 
žuvelė, tai pvošepanas visomis 
jėgomis stengiasi drumsti lie
tuvių nuomonę, ir jis įsiskver
bia visur ir į visas įstaigas, 
kaip Lietuvoje, taip lyginai ir 
čia pas amerikiečius lietuvius.

Prošepanas griebiasi visokių 
priemenių tikslu pasiglemžti 
Lietuvą, o jos piliečius padary
ti savo vergais. TodcJ proše
panas nesidrovėjo griebtis per 
savo agentus, vardan kataliky
bės, net tokių priemonių, kur 
paprastam žmogui galėtų at
rodyti lietuviškomis ir nau
dingomis.

Vienok arčiau pastudijavus, 
matai, kad taip nėra! Atpenč 
yra kenksmingas ir mirtinas 
smūgis tiems, kurie pasiduo
da suklaidinimui ir savaran
kiai, neperinatydartii pasek
mių, pradeda veikti.

Štai dalykas, — lai pats 
skaitytojas padaro sau išvadų. 
Čia paduosiu lik grynų plikų 
faktų.

L. G. D. kaipo visuomeninė 
įstaiga pradėjo viešai veikti tik 
po užtvirtinimo per Amerikos' 
Lietuvių Seimų, kuris buvo 
birželio mėnesyje 1919 m. Nuo 
to laiko iki sausio 1, 1920, ji 
pasiuntė Liet. Raudon. Kryžiui 
16% tonų drabužių Lietuvos 
biednuomenei; ir $6,601.50 
grynais pinigais; ir įkurti ta
po 75 skyriai lietuvių naujo- 
kynėse Amerikoje.

Ka-gi už tuos pinigus Lietuv. 
Raud. Kryžius padarė?

Štai prieš mane guli ant sta
lo L. R. Kr. atskaita už 1919 
m. ir aiškiai parašyta:

[steigta 1) Trys ligoninės 
(dvj Kaune ir viena Panevė
žyje) ;

2) Viena vaistinė;
3) Našlaičių prieglaudos;
4) Diplomatinis veikimas 

(apie pamainas* įkaitų arba 
paimtų nelaisvėn).

Turtas-gi arba pajamos iš 
visokių šaltinių, sykiu įskai
tant ir L. G. Dr-jos pasiųstus 
pinigus ir drabužius buvo 351,- 
972 auskinai ir 30 skatikų.

Kas gal didesnius stebuklus 
padaryti su tokia maža suma 
pinigų?

Pradedant Naujus 1920 me
tus L. G. 1). pasitarus su Ame
rikos Skyrių veikėjais, nutarė: 
pradėti naują vajų $100,000.00. 
Bet pirm pradedant reikėjo 
baigti Kalėdinė dovana L. R. 
Kr. $10,000.00; truko dar, kaip 
matot, suvirs pusketvirto tūks
tančio. L. G. 1). matydama 
uolų pasišventimų skyrių, nei 
valandėlei neabejojo, kad ne
pasiseks. Kalėdinė dovana 
$10,000.00 pabaigoje vasario 
mėnesio 1920 m. laimingai už
baigta tapo. Ir nieko nelau
kiant pradėtas naujap vajus 
$100.000.00.

Bet štai nei iš šen nei iš ten 
kilo audra ir nepasitikėjimas 
Skyrių Centro Valdyba. Viso
kie prasimanymai ir plūdimai 
pasipylė iš visų kampų kam
pelių.

Skyriai apmirė, nuleido ran
kas.

Bet L. G. D. Centras neiš
sigando: turėdamas pilnoje 
tvarkoje visas įeigas ir išlai
das, drąsiai į visas šalis siun
tinėjo aiškius atsakymus į už- 
metinejimus daromus Cent
rui. šiandie Skyriai atgijo ir 
stvėrėsi darbo; tas teisybė, ir 
širdingai ačiū jiems!

Bet kas tapo nuskriaustas? 
Atsakymas aiškus: Liet. Rau
don. Kryžius.

Kas užpakalyje tų insinua
cijų ir skiepijimo neužsitikė- 
jimo Centro Valdyba buvo? 
Atsakymas irgi aiškus: nugi 
prošepano agcntai-klapčiukai!

Man negalvoję, kuo jie va
do vanos: ar katalikystė, ar 
sąžinės jausmais, kad jie gė
lai darų, bet pasekmės šien- 
diė yra aiškios!

Liet. Raud. Kryžiaus Rėmė
jų Draugija surinko (langiaus 
ne $50,000.00 ir pinigų nepri- 
davė Vyriausiai Lietuvos Rau
don. Kryžiaus Valdybai Kau- 
!ie.~ L. G. Dr-ja nors dalinai 
išgelbėjo situacijų, pakreipda
ma aukų siuntinių per Lietu
vos Misija, ir kaip visuomenė 
galėjo pastebėti, Lietuvos Mi
sija pasiuntė Lietuvos Raud. 
Kryžiui $12,993.44 plius Lie
tuvos našlaičiams * $772.37 

plius L. G. 1). antra dalis Ka
lėdinės dovanos $5,000.00. Vi
so labo Liet. Raud. Kęyžius 
v ra tavęs $18 765.76 pirmose 
dienose gruodžio 1920 m.

Kadangi Skyriai galų gale 
atbudo ir stvėrėsi darbo, tai 
kiek per Gruodį J’)20 m. ir 
Sausį 1921 įplauks, tai netoli
moje ateityje sužinosimi. Spė
jame, kad apie $5,000.00, o 
gal ir (langiaus. Na, tai iš vi
so Lietuvos Raudon. Kryžius 
nors $100,000.00 negavo, bet 
]/i dalį pasižadėtos sumos vis
gi gaus, ir užtikrinu gerbiamus 
aukotojus, kad jei Liet. Raud. 
Kryžius šu $6,000.00 sugebėjo 
tris ligonines užlaikyti ir naš
laičius šelpti, tai gavęs $25,- 
000.00 penkius sykius daugiau 
atliks darbo.

O kiek butų padaryta, jei va
jus $100,000.00 butų pilnai nu
sisekęs?

Kiekvienas kareivis ir naš
laitis butų prideramai apžiūrė
tas, o sužeistas ar mirštantis 
nebūtų paliktas puotai var
noms, kaip dabar kad atsitin
ka.—

Tat klausiu Jūsų:—Kas tar
nauja prošepanui; kas juokiasi 
iš tavo brolio su sudraskyta 
krutinę; kas ant galo užprašė 
Žulikauską Lietuvai?

Dr. A. L. Graičunas, 
Centro Sekretorius.

SKYRIŲ DARBUOTĖ.

CHICAGO. — L. G. I). 47-tas 
Skyrius (North Sidėj) laikė 
metinį susirinkimų sausio 9 
d., Liuosybės svetainėj. Prisi
rašą nauji nariai A. Vaitas ir 
J. Didžgalvis, užsimokėdami po 
2 dol. Nutarta pasiųsti į Cent
rų $30. Komitetai! naujiems 
nariams prirašinėti išrinkta 
draugai: J. Lepelis, K.- Rugis, 
S. Lapinskas ir J. Vaitas. Nu
tarta reikalauti, kad Centras 
šauktų susirinkimų pasitarimui 
dėl tolesnio veikimo. Buvo 
daroma pastabų, kad Liet. Dak
tarų Draugija mažai tebevei
kianti ir kad ji galėtų sureng
ti bent vakarų L. G. D-jos la
bui. Aukų linkimo komitetas 
papasakojo apie savo darbuo
tę. Sakes, suradęs vienų nau
ją lietuvių kolonijų, kur gyve
na apie trejetas dešimčių lie- 
tuvių4 beveik- visi namų savi
ninkai; vieni jų gerai prasigy
venę, kiti vargingesnį; pas 
vienus namie skamba pianai 
ir vargonai, pas kitus — nų- 
siskundi irtai dėl nedarbo ir var
go. Paprašius aukų, vienu ko
kį dolerį paaukoja, kitur gau
ni atsakymų, kad Lietuva 
jiems ne galvoj, tepaimie ją 
bolševikai, ar lenkai; kitur vėl 
daroma priekaištų, kad Lietu
vos žmonės tų aukų negauną, 
gauną lik kunigai ir ponai, ir 
1.1. Žinoma, kas-nenori auko-

SUNKIOS mano vargo dienos
Nuo gimtos pat valandos;

Karčios ašaros tik vienos
Nenudžiusta niekados....

Jaunai širdžiai nėr paguodos,
Neužjaučia nė draugai....
Siaučia mintys tamsios-juodos,
O aplink vieni vargai.

Sunkių vargo nešu naštų
Ant jaunų savo pečių
Ir kada prieisiu kraštą
Pas’liuosuosiu nuo kančių?.

Grįstas aštriais dygiais takas
Kuriuom yr man skirta eit;
Jau neviens praslinko metas, »
Bet dar neužbaigsiu greit....

Liudas Žalvaris.

ti, kas bevelija geriau mun- 
šaino prisiryti, negu tais pini
gais Lietuvos našlaičius ir su
žeistus kareivius sušelpti, tas 
visados ras priekabių pasitei
sinti dėl nedavimo aukos. Tai
gi aukos rinkti nelengvas yra 
darbas. Bet mes dirbsime ir 
toliau, kiek galėdami.

—Komitetas.

Lapeliai iš Lietuvos.
I talkų, Broliai žemaičiai!

Pernai met plėšrių bermon
tininkų gaujos buvo užplūdę 
musų šventų Žemaičių žemę. 
Dar ncužiniršom jų pridarytų 
nelaimių... Dar neužgijo kru
vinos žaizdos, kurias paliko 
musų krašte tie žmonės. l)ąr 
neužžėlė kapai bermontinin
kais išžudytų musų nekaltų 
žmonių! Mes žemaičiai savo 
brolių aukštaičių padedami 
narsioj kovoj nugalėjom prie
šų norėjusį mus praryt ir iš- 
vijom jį iš savo tėvų žemės! 
Šiandien musų gimtinėj ramu. 
Bčt musų broliai aukštaičiai 
ir pati Tėvynės širdis Vilnius 
šiandie atsidūrė toj pat padė
ty, kokioj pernai mes buvom. 
Galvažudis Bermontas, kuriam* 
pernai pasisekė, gyvam iš musu 
rankų ištrukti, šiandien susi
plakė su lenkų ponais ir, už 
suplėštus musų krašte turtus, 
nusisamdę išalkusių legionin- 
kų gaujas, su kuriomis iš pa
salų pradėjo veržtis į Vilnių 
ir sklaidytis po Lietuvos ry
tus, žudydami ir degindami 
beginklius musų tautiečius!

Tas gaujas veda pabėgę į 
Lenkiją musų krašto dvarinin
kėliai lenkai.

Dabartiniai lenkų bermonti
ninkai tai nėra kariuomenė, 
bet yra pabirtusių į žvėris su
gedusių laukinių žmonių ban
dos, kurioms nieko nebėra 
šventa. Jie gyvena tuo, kų iš
plėšia iš musų žmonių ir eina 
tol, kol jų kaip sąrančių visiš
kai ncišnaikysim! Jų tikslas 
štai koks: mums pavergti, iš
žudyti ir musų žemėj susisuk
ti lenkų ponpalaikių lizdų, ku
riame ramiai galėtų augint sa
vo perus, žudydami likusius 
gyvais musų brolius!

Tai gyvatei turim nukirst 
galvų, kol ji dar nepaaugo! 
Musų broliai kareiviai su Lie
tuvos rytų ir pietų šaidiais ir 
partizanais labai sėkmingai 
naikina tuos lenkų bermonti
ninkų šarančius. Bet jie pa
sirodo dygsta beveik kiekvie
name lenkų dvare, musų nar
sių kovotojų užpakaly! Drau
gai šauliai ir partizanai žemai
čiai, čia reikalinga jūsų paty
rusi pagelba!

Negalim nė. minutėles laukt, 
kada išgamos iš užpakalio tai
ko peilį j musų gyvybės gynė
jus! šiandien turim sukilt vi
si, kas gyvas ginti savo kraš-, 
to. 'l'ik kova laimėsim! Jei šian-

Butkų Juzė.
UŽDARYTIEJI.

Kad mes mylim Laisvą Žemę 
ir kančios varguolį,—

Mus j ledo rumus tremia, 
aštrų ruošia guolį...

Bet mes žinom: Meilės Gėlę
Saulė Žemei žada—

Ir arėjui ašarėlė
nenukris iš bado...

Nors, išalkę, nusiminę 
valgom plutų sausų,

Bet kai giedam sutartinę, 
tai pasaulis klauso.

dien sėdėsim, jie mus visus iš
žudys!

Broliai Žemaičiai! Lietuva 
jus šaukia. Aukštaičiai broliai 

I kviečia greičiausia į talkų! Da
bar proga užbaigt Lietuvos 
nepriklausomybes vainikas, iš
naikint amžinuosius jos prie
šus! Mes turim juos išvyt iš 
savo žemės, arba išmušt vi
sus lig vieno! Nes kitaip jie 

.mums niekada neduos ramy
bės!! Visi draugai žemaičiai 
šią pačią dienų pešti ir raiti 

I skubėkit į vietos šaulių sajun- 
I gos skyrius kur gausite reika
lingų aprujiinimų ir padės jums 

(greičiau savo broliams į talkų 
i ateiti.

Visi stokit į Šiaulių ir parti
zanu būrius arba “Geležinio' v
Vilko” šimtines.

Tik visi, kas gyvas! Jei tų 
žvėrių neišgaudysim, jie pa
reis ir pas jus, o tada bus vė
lu!

Seselės ir mergelės, pagelbė- 
kit jūsų broliukams: paruoš- 
kit baltinių ir maisto kely! 
Laimingiausia bus valanda, ka
da grįš broliukai žiaurų prie
šą išviję ir savo šalelę atva
davę!

Draugai Žemaičiai, laukiam 
jūsų ateinant į talka!

žemaičiai šauliai!

Redakcijos Atsakymai.
Klausytojui, W. Pullman.— 

Apie to sorkininko prakalbų 
nedėsime. Gaila vietos.
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faip ir civiUikttose teumuost. Dara 

vltoMu* dokumtntaA ir popitras >

k Ofisu •:
1123 S. Halsted ti

Ant trečių lubų
TeL Drover 1310

Miesto Ofisu? X
W N. Bearbom lt i 

ilHU Unity Bldj.
Tel. Central 441>

m
....... . ' ' i

Telephone Drover c 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka- 
| le. Nedaliomis pagal sutarimo. 
Į 3261 So. Halsted St., Chicago. III.

-------  .y

I
Phone Yards 5248

A. M. KAITIENĖ /E
AKUŠERE

m Daug metų praktikoj 
g| 3014 Eincrald Avė., Chicago, III.
"iMMEsnHnnHmBnHHnMMP

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.
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PASIRINK RYTO — VISI MUSŲ VYRIŠKI IR MOTERIŠKI. I Dr. A. R. Dlumenthal
-—

ant Visų Siutą ir Overkotų
Musų visas stakas vyrų, vaikinų ir vaikų siutai 

overkotai ir kelines yra siūloma už 33 1|3% numuši- 
mą nuo reguliarių kainų.

Kurie apsipažinę su geros vertės “Atlas” drapa
noms jie pasistengs pasinaudoti šią didele proga.

$75.00 Siutas
$60.00 Siutas
$50.00 Siutas
$40.00 Siutas
$35.00 Siutas
$25.00 Siutas

ar overkotas 
ar overkotas 
ar overkotas 
ar overkotas 
ar overkotas 
ar overkotas

dabar $50.00
dabar $40.00 
dabar $33.34 
dabar $26.67
dabar $23.33 
dabar $15.00

Atdara Utar- 
ninkų, Ketver- 
gų ir Subatų 

vakarais

Taipgi atdara

Nedėldieniais

iki pietų

1800 iki 1808 Blue Island Avc. 
Kampas 18-os gatvės.

ROCKFORD, ILL.

Gruodžio 31 d., prieš Nau
jus Metus, vietine “L. I). L. 
D.” ir L. M. P. S. kuopos bu
vo surengusios vakarėlį Unity 
svetainėje. Žmonių dalyvavo 
apie 60, beveik vieni vyrai. Bet 
komitetas ar lai delei savo ne
supratimo, ar delei ko kito, 
pasielgę labai nemandagiai su 
niekiniais svečiais. Atėję du 
vaikinai kurie neturėjo pirkę 
tikieto®škalno (nes buvo sa
kyta, kad kas nepirks tikieto 
iskalno, vistiek galės užsimo
kėti salėj ir kartu dalyvauti) 
nebuvo įleisti į vakarienę ir 
palikti už durų. Taipjau pa
liko už durų ir muzikantus, ku
rie buvo jų pačių draugai. Pa
šalinta iš vakarienės ir vaiku
čiai, kuriuos tėvai buvo atsi
vežę. Ir juos uždaryta kitame 
kambaryje. Delei to kįlo ne
malonumų ir muzikantai, ku
rie išpradžių nemanė imti už 

! griežimų vakarėlyje, paskui pa- 
Į reikalavo gero užmokesčio. Ne
jaugi rengėjai pritruko “san- 
vičių” ir kavos puoduko, ku

Daugiau pažymėtinų čeverykų išpardavimas Chicagoj kokio niekad 
nebuvo, ryto prasidės pas Continental. Visas musų stakas vyrų ir moterų 
čeverykai ir oxfords — vienas iš didžiausių če- 
Yerykų stako Chicagoj — išstatyta ant parda
vimo lygiai už kainos. Pasirink čeverykus

. kokius tik nori, tada užmokėsi mums lygiai pu
sę originalūs rinkos kainą. Musų čeverykų kai
nos visuomet buvo žemiausios visoje Chicagoje

— bet čeverykų kainos
eina žemyn, iki žemiau
sio lovelio ir Continental 
kaipo paprastai vado
vauja.

I špardav i m as p ras i dės
ryto, nuo 8:30 ryto.

Mlhvaakee and Ashland Avenues

riais vaišino savo svečius, kad

^AKIŲ SPECIALISTAS 
Akla Egzamlaioji Dykai 

Gyvenimas yra 
tuičiaa, kada pra
nyksta regi j ima*.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thaimometer. Y- 
patinga dora* at- 

v i kreipiama i rai
kys. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
N«Įflįon>i3 nuo 9 iki 12 
4b4.1 h. Ashland Ate. kam p. 47 gt.

Telephone Yards 4317 
BouJevard 6437

DR. M. HERZMAN
I* RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas nėr 22 metu kaipo patyrę. gydytoj c£- 
rurgas ir akuieris.

Gydo aitrias ir chroniikss iirar 
yynj, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.
18?h irJ«b'»-*t«Hjar 102i W. 
lotn st., netoli Fi.sk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 867

N?iktimisi Drexel 
, 950 - Drover 4186

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

i
I 

v.,,elephonaii

Telephona Yards 5082

j Švieskime Lietuvą
« Mes norime, kad Lietuvos mokyklose butų įj 
■į užtektinai rankvedžių mokiniams; |
i. Mes norime, kad Lietuvos žmonės turėtų gc- 0 

ru laikraščių ir knygų;K * .15
k Mes norime, kad Lietuvoje augtų dailioji Ii- Įį 
n teratura, norime, kad Lietuvoje butų plati- | 
I narna pažangiosios dvasios spauda; B
s Mes norime, kad musų Lietuva butų šviesi ir , 
I skaisti, — Todėl z i
Į PRISIDĖKIME PRIE AKCINĖS j 
| “VARPO” BENDROVĖS, I
•! kuri leidžia Lietuvoje tris laikraščius: “Lie- 3 
I tuvos Ūkininką”, “Varpą” ir “Darbą” ir spau- I 
I sdina knygas.

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

Vieno šėro (akcijos) kaina Amerikoje 
® —$15.00.
I lTžsirašymus ir pinigus už serus siųskite
R šiuo adresu:
j . V. K. RAČKAUSKAS,
R 307 VVest 30th Str., New York, N. Y. j

reikėjo išvaryti?
—Viską Matęs.

SO. BOSTON, MASS.

Pas mus priviso visokių trik- 
iininkų. Vienas jų labai mėgs
ta žvejoti fontanines plunks
nas ir paišelius ir jeigu kur jis 
pasisuko, tai jau dabokis, kad 
jų neprarastum. Dabar jis pa
tapo garsiu chamunistų kalbė
toju. Mat išmoko kalbėli be
si teisinant kada jį sugaudavo 
ai svetima plunksna ir parei
kalaudavo sugrąžinti. O juk 
chamunistų kalbėtojui nereikia 
daug: išmokai keikti socialis
tus ir jų pritarėjus, išniekinai 
Grigaitį, Michelsoną ir Herma
ną ir socialistinius laikraščius 

ir jau “garsus” chamunistų 
kalbėtojas, tikras revoliucionie
rius, pažįstantis visą “proleta
riato diktatūrą”. Be to mu
sų “kalbėtojas” ypač su dide
liu įniršimu užsipuldinėja ant 
*ų žmonių, kurie konors mo
kinasi. Mat kaip šilimas nc- 
aakenčia stipraus, taip nemok
ša nepakenčia mokyto. O tas 
“kalbėtojas” vos įstengia su
skaityti iki dešimčiai.—A. J. A.

MILWAUKEE, WIS.

Turbūt darbų sumažėjimas 
prisidėjo prie to, kad šį bertai- 
nį, kuris prasidėjo sausio 3 d., 
į Mihvaukės Inžinicrystės Mo
kyklą įstojo didelis skaičius

EXTRA! Palikta musų sankrovoj. EXTRA!

Sankrovos
kaina tik

Ov

Štai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rų- 
šies GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00 
tik už $35.00, priedų veltui 12 rekordu, 300 adatų ir 
DEIMANTO ADATA, šios NAUJOS PUIKIOS 
VICTROLOS palikta musų SANKROVOJE didžiu
lių muzikaliu pardavėju, kurie nubankrutijo. Kiek
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METŲ įlRBTUVfiS , 
GVARANCIJOS. Kam tai pirkti iš antrų rankų 
mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAUJĄ GVA- 
RANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00, tik už 
$25.00 su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų 
SANKROVOS.

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

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

Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir 
priemiesčiuose. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBER
TY BONDSAI PRIIMAMI.

NATIONAL STORAGE CO.
\ ilsiausia sankrova ir pardavimo kambarin

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

Tel. Monro e 2804

DR. W. F. KALISZ
Sp<cial«niAB: Moterį Ilgu* ir Chu**rgijs

1145 MILW A UKE£ AVĖ. CMICAGO.

naujų mokinių. Bet iš lietuvių 
nepalėmijau nei vieno. Taigi 
ar neverta butų ir lietuviams 
pagalvoti apie išmokimą kokio 
nors naudingo amato. Kursai 
šioje mokykloje yra elektros 
inžinieriaus, elektro-tekniko, 
elektriko, automobilių elektri
ko, braižinio ir k. Mokslas už
ima daugiau ar mažiau laiko 
žiūrint ko mokinasi ir kokį 
mokslą turi pradedamas. Mo* 
kimas taip sutvarkytas, kad 
pusg laiko mokina, o kitą pu
sę galima dirbti, kad uždirbus 
pragyvenimą. Ypač svarbu 
yra žinoti Wisconsino valsti
jos buvusiems kareiviams ir 
jūreiviams, k u r. c gauna iš 
valstijos educational bonus 
$30.00 į mėnesį mokyklai ap-

■ mokėti. Tie, kurie nori dau- 
Igiau ar mažiau prasilavinti to 
1 amato, gali kreiptis tiesiog į 
mokyklą — School of Engi- 
neering o f Milwaukee, 373 
Broad\vay, Mihvaukee, Wis.

Mokykla suteiks visas reika
laujamas informacijas.

—S. O. E. Mokinis.

ROCKFGRD, ILL.

Naujų Melų vakare Muzikos
ir Dailės draugija “Mirga” da- 
v(- šaunų koncertą • rockfordic- 
čiams. Didžiule Mendelssohn 

j salė pilnutėlė publikos prisi
rinko. Ir atsilankiusieji sve

čiai neapsivylė. “Mirgiečiai”

REIKALAUKITE SAVO GROSERNINKO S) 
CYSTU SUSPAUSTU MIELIŲ.

ŠVIEŽIOS KASDIENĄ IŠDIRBAMA PER 1
CYSTU SUSPAUSTU MIELIŲ

A. P. CALLAHAN & COMPANY 
2407 SO. LaSALLE ST. 
TEL.: VICfORY 3381.

i £ J££.-x’Sb£O&Z

laipjuu nepasigailėjo truso ir 
energijos papuošimui sales, 
fa i buvo gana maloni deko- 
•acija. Estrada nustatyta Ka- 
ėdų eglaitėmis, viršum kabojo 
niki iškaba su parašu: Link

imu aujų Melų nuo “Mir- 
Zisa sale buvo išpuošta 

vairiais žolynais ir vainikais. 
Programą aditarė “Mirgos” 

mišrus choras, vedamas J. M. 
Bacevičiaus; sudainuota “Sėd
žiu po langeliu” ir “Girioj;”

piano M. McClay, “Berccuse” 
ir “Cavaleria Rusticana;” J. M. 
Bacevičius, tenoras solo, “Visi 
kalba-žada,” ir “Plum in the 
mmnicr wins” iš pp. Rigolctto;

čienė, duetas, “Kur josi brole
li,” ir “Plaukia sau laivelis;” 
II. Malakauskaitė, piano solo, 
Bušu daina-romansas ir 
votte,” J. K. Ukveris, h 
nas, “Two Grenadies” ir 
Icep in the deep;
ro moterų skyrius: 
čiutei padarei,” Kada 

ir “Nueisiu

Mirgos Cho- 
nio- 

noriu 
verkiu” ir “Nueisiu nuejsiu;” 
Viktorija Stankus, jauna mer
gaitė, daina solo: “ 
Mary;” Al. Tullis, 
“Poet and Peasant; 
•nnuikas, “(’avatina 
nir;” V. Slankus, 
Mirgos Mišrus 
na s 
nas 
ko 
turėjo ir pusėtina skaičių sve
čių, kaip tai iš Beloit, Wis., 
DeKalb, I1L, AVaukegan, ir net 
iš pačios Chicagos. T’arp įžy
mesnių chicagiečių čia lankė
si ir p-lė Staniiiliutė “birutie. 
te” ir Dr. C. K. Cherrys. Ir yi- 
;i smagaus laiko turėjo.

—Svečias.

‘Sweet M i ss 
piano solo, 

;” J. Soter, 
ir Souve- 

piano solo* 
Choras, “Vie- 

žodis ne šneka” ir “Liud- 
varpas.” Po programo te

sužinoti, kad “mirgiečiai”

$27,000 policijos drąsuoliams.

Andais policijos 
Fitzmorris davė 
kad tiems policis- 

atsižymi nepap- 
ir narsa, butų pas-

Per ilgus laikus buvo disku- 
suojama, kaip paskatinti ir pa
drąsinti polieistus prie uoles
nio veikimo, 
viršininkas 
sumanymą, 
tams, kurie, 
rasta drąsa
kirta nuo $180 iki $500 extra 
molinės algos. Vakar miesto 
t rybos finansinė komisija šį 
sumanymą užgyre ir dabar jau 
jis bus vykdomas gyvenimam 
Sako, kad apie šimtas atsižy
mėjusių policistų jau dabar iš 
pat pradžios gaus pasidalyti 
sau $27,000.

SKAITYKIT IK PLATINK1T

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą*
25 East Washington St.

Marškai! Field Auncx 
18th fl. Ruimaa 1827

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 Norite VVestern A ve.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

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

kį laiko
BJ928 S

k

Turiu patyria 
nota j Kgose; n 
mtin^ai 
•’.tt ligos

Diliui

jtal.o ^tr 
©. 111.

•’ i i
ysc m a
3107 S. Morgan St. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryt* 

ir nuo 5 iki 8 vakar*.

M

Tel. Canal 65 i
LIETUVIS DAKTARAS 

)r. J. Sarpalius 
1421 So. Halsted St.

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

Gyvenimo Tel. Yards 5093.

^E3KBNRIHKIRKKESBSffHHI3SI.‘EaR 
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Pačėdumas turi būt 
pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis— 

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

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj, Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams. 
Rašykt angliukai dėl informacijų.

Ruatta & Serenelli
817 Blue Island Avė.

□
H i n 

!
IĮ4 vr

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS 
LIETUVIS 

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

pančias, senas ir paslaptim-

3259 So. Halsted St., Chicago.

I® 
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Aku&erka M. Kataaska
Patarnauju dionum ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus no
tariniu ir merginoms. Antrajam 
3333 So. Halsted St., Ckicago, III.
Ukone: Boelpvard 4121.

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. Slrikol’i8 

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatru 

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

6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryto 
Res. 2914 VV. 43rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 263

•i fu y, ui m »įrj H S5 L? ■ ‘ ... A
.» - - •' |M*M ».f M MP

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

WAUKEGAN 
PHARMACY,

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dcntigtae—
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 VV. 22nd & So. Leavitt Sts. 

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 ditm< 

nuo l po pietų iki 9 vakaro

, Telefonas Pullman 856
* DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas 
10801 S. Michigan A v., Roseland 

Valandos: 9 iki vakaro

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

Victor Cigar Store 
Wholesaleriai ir Retaileriai 

1728 S. Halsted St.
Cigarų, tabako ir cigarctų. Im- 

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

I. LYON, 
Parsiduoda 

Iiučei;nės ir puikaus 
groserio.

1731 So. Union Avė.
į GALUTINIS KAINOMS NUMAŽ1N 

TOMS IŠPARDAVIMAS.

Viskas turi būt parduota, nepai- 
I sant .uždarbio, ar kiek kainavo. $20,- 
■ 000 vertės stako, vyrams ir yaiki- 
i nams, vėliausios ir parankiausios rų- 

__  _____ Šies, gatavai nudaryti —• liko neat- ***-_____________________________ į ;t.s!utai ftvn?.knfn{ lr „‘ į
! 81 nuo $15 net iki $6u. Dabar 
"$>.50, $15, $20, $25, $30 ir $37.50. 

Vyrams kelinės $4,50 ir augščiau.
Vajkamis siutai ir oveikotai $5 iv 

augsčiau. Vyrams čysto vilnono mo
lyno seržiaus siutai $35. Vaikams 
čysto viląono siutai, $11.50 ir $15.

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

i S. GORDON,
1415 S. Halsted St.

1005 Marion Street, 
Waukegan, HL

PRANEŠIMAS.
Pranešu lietuviams, kad atidariau 

naują biznį: parduodu anglis ir per- 
kraustau. Turiu troką. Patarnauju 
greitai ir pigia/kaina. Reikale > atsi
šaukite.

J. DAVN1S,
1744 So. Unio’n Avė., (rear) Chicago.

Phonė Canal 680

'• .i 'K .

i Tel. Austin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo ii CalifornijoU, ir 

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

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedėldieniu*.
—■ 1 ■ ■ ■

2 Tel. Boulevard 2160
įį I)r.A.J.KARALIUS I
« Gydytojas ir Chirurgas 3

VALANDOS: 9—12 ryto 5 
2—9 vakaro.

3303 So. Morgan Street, f 
Chicago, Ilk

Dr.C.Z. Veželis
Lletavia Dentistaa

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvia 

Telefonas: Drover 7042 •

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. I. H. G1NDICH 

DENT1STAS
Mes savo darbą gvarantuojaine 

Kalbama visas Europiškas kalbas. 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, Iii.

Arti 38-th Street

I
ToJL Pullman 342

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

1 10900 Michigan Ave„ Roselande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:30 

iki 8:30 vak.

Telephone Boulevard 2160
D r. W. Kaplan

DENTISTAS 
Specialistas DANTŲ ir burnos ligų 

3303 So. Morgan St.
Valandos: 9—-J2 p. p. 2—9 vak. 

Chicago, 111.

(Telephone Yards 5834 |

Dr. P. G. VViegner

r
 Priėmimo valandos nuo 8 iki j 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, j 
8325 So. Halsted SU, Chicago.«



NAUJIENOS, Chicago, D1

Lietuviu Rateliuose
jus vienam

1 tatoriui“ ir visų kitų tokių dik
tatorių pozicijos pasidarė la-Į 

I bai silpnos. Ypač dar dek i to, j 
kad sugrjžusioji

1 monarchiją moteris 
| diktatūros tyrinėtojoms išleido 
labai smarkų dekretų: “Jei jus 
mane pašalinsite iš kuopos, 
tai aš pažiūrėsiu kas yra ir jū
sų kišeniuose.“ 
kepurė dega. 
Smarkiosios rrevoliucionierės 
po tokio dekreto įpuolė į des
peraciją, nes sakoma, kad ir 
jos nesančios be grieko. Jos 
buvo dar sutverusios savo “so
vietą“ ir viską ten išpasako
jusios, bet mat dabar atsiran
da viena “proletariato parda- 
vikė,” kuri dabar grąsina vi
sas “konspiracijas” išduoti. 
Xi stebėtina, kad dabar vietos 
rrevoliucionierių liogeryj vieš
patauja smuikai ir nusimini
mas, nes jeigu ta “proletariato 
pardavikė” atidengtų visus 
smarkaujančių moterėlių “kon
spiratyvius” ir “revoliucioniš- 
kus” darbelius, tai kiltų dauge
lis naujų kontrrevoliucijų ir 
gal naujų intervencijų.

Taigi mūsiškiai didieji rre- 
voliucionieriai turi dideliu be
du ir turbūt delei nusiminimo v g
ir savęs padrąsinimui, jie tai
sosi naujų ginklų — dirba na
minę ir susėdę apie varinius! 
katilus ir sustiprinę dvasią 
“naujosios gadynės” skystimė
liu traukia atgimusią “revoliu
cinę” giesmę:

“Gerkim broliai, ir aš gersiu, 
“Kai reiks užmokėti aš išei-

fsiu.”

iaujienų“ B-vės Direktorių 
Susirinkimas.

ims Naujie- 
susi rinkimas 
name atei

nantį nedėldienį, sausio 16 d. 
1921 m. Pradžia lygiai 10 vai.

nu

J. šmotelis. Sekretorius.

Trečiojo internacionalo” bėdos
ir klapatai.
* trečias internaciona- 
daug nesmagumų ir

mažų skandalėlį, kuris gali pa
turi

Mat vienas narsus rrrevoliucio- 
nierius ir “garsus veikėjas” su
manė panaikinti šį nelemtą 
surėdimą ir paskelbti “burdin- 
gieriaus diktatūrą“ ir suteikti 
sau laisvę prie kito pačios, irgi 
“garsios veikėjos.” Bet jos vy
ras, nors ir yra “tikrai revo
liucionierius,” bet turbūt dar 
nespėjo gerai suprasti ‘‘revo
liucinio proletariato uždavinių“ 
ir paskelbė prieš naują “dik
tatūra” kruvina kontrevoliu- 
ciją ir net pasišaukė į talką 
svetimų šalių intervenciją — 
knnitalistiškaia noliciia, — ku
ri diktatūrą nuvertė ir atsteigė 
nelemtąją vyro monarchiją.

Ap:e šią nepasekmingą revo
liuciją sužinojo ir vietos “prog- 
resystės” (ką su didžiuoju nu- 

sušaukėmečiu).
savo susirinkimą ir įsakė savo 
valdybai viską ištirti ir tą mo
terį, kuri pasidavė kontrrevo- 
liucijai ir atsteigimui vyro mo
narchijos, ekskomunikuoti iš 
tikrųjų Lenino palaimintųjų

Čia tai ir prasidėjo visos 
“trečiojo internacionalo” bėdos 
ir klapatai. italai mojęs dikta
torius yra choro pirmininkas. 
Reikėtų ir ji braukti iš tokios 
augštos vietos už nepajiegimą 
ginti “proletariato” reikalų ir 
neganėtiną pasipriešinimą kon- 
trrevoliucijai ir ypač svetimų
jų “kapitalistų tarnų” inter
vencijai. Tai yra baisus sulau
žymas “revoliucinio proletaria
to principų,” kuriuos čia taip 
gabiai nustato toks narsus ir 
gabus diktatorius Martynas. 
Bet jau senai yra žinoma tai- 

vieno pralaimėjimas

Andrius Draugelis
Mirė seredoj, 12 d. sausio, 6:15 
v. v. Buvo vedęs, paliko mo
terį ir 3 mažus kūdikius. Turė
jo 38 m. amžiaus. Iš Lietuvos 
paėjo: Suvalkų rėd., Marijam
polės pav., Didžiųjų Žariškių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 20 
metų.

Laidotuvės bus subatoj, 15 d. 
sausio, 1921, iš namų 3313 So. 
Union Avė., 12 vai. dieną į 
Tautines Kapines. Giminės, 
draugai ir pažįstami malonėki
te dalyvauti laidotuvėse.

Brolis JONAS DRAUGELIS.

A
Katrina UždavinienS

Persiskyrė su šiuo pasauliu. 
Mirė 1920-tais metais, gruodžio 
3-čią dieną. Velionę palaidojo 
gruodžio 5-tą dieną. Velionė pa
ėjo iš Lietuvos, Vilniaus rėd., 
Valkininkų par., Vargakiemių 
kaimo, po tėvais, (Katrina La- 
banauskiutė). Velionė pasimirė, 
dar savo stiprume; turėjo apie 
54 m. Pragyveno su vyru 33 me
tus. IŠ So. Omaha, Uetuvių tar
pe buvo seniausia gyventoja.

Velionė paliko didžiame nuliū
dime savo vyrą Motiejų Užda
vinį, ir sūnūs Petrą ir Feliksą. 
Tariame ačiū visoms draugi
joms, kurios dalyvavo laike lai
dotuvių.

Giminės ar pažįstami, kas 
nori plačiaus žinoti, lai kreipia
si šiuo antrašu:

MOTIEJUS UŽDAVINIS, 
3431 U Street, 

So. Side Omaha, Nebr.

čia Nusišovė, kad negavo pimgŲ
Pėtnyčia, Sausio 14 d., 1921g-111 "Į _

REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų prie 
spėka varomų siuvamų mašinų. Taip
gi tvirtų merginų prie vyniojimo, 
atsišaukite;
ENGLANDER SPRING BEI) CO., 

3931 Lowe Avė.
Chicago, III.

Drąsus plėšikai vakar apie 
šeštą valanda vakare, plyta iš
mušę Saniuel C 
krautuvės langų 
avi

PRANEŠIMAI PARDAVIMUI
PARDUOSIU arba mainysiu 

grosemę ir bučemę ant saliuno.
3252 N. Nagle Avė., 

Tel.: Kildare 426. 
F. DICHMONAS.

Kelios dienos atgal vienas 
Mi- 

chael Maldrus, nuėjo pas savo 
j seserį, Mrs. Julia Ragaciųs, 
| 1714 W. 46-th st., ir pasisakė 
jai, kad jau jis nusisportavo 
taip, kad jau nebeturįs nei vie
no nikelio kišeniuje. Sesuo jam 
pasakė, kad jis galėsiąs gyven
ti pas ją, iki gaus sautinkamą 
darbą. Vakar jis paprašė, kad 
ji duotų jam pinigų nusipirkti 
eilę drabužių, bet sesuo 
atsakė, kad jau pinigų ji 
jam duoti. Čia tuoj jis 
savo kambarin paleido 
šūvių sau į galvą.

“burdingieriui dik- gatvekainpiniy sporteliij,

i savo vyro 
visoms

Ant vagies 
:o patarlė. jam 

negali 
nuėjęs 
keletą

Apkraustė graznos krautuvę.
Trys banditai vakar apie 

vienuoliktą valandą dieną už
puolė Kashbohn Brothers 
grąžuos krautuvę, 1112 Mil- 
waukee avė., ir išpiešė apie už 
aštuonis tūkstančius dolerių 
vertės brangenybių. Krautuvė
je buvo apie penkioliką žmo
nių, bet plėšikai juos užklupo 
taip, kad ten nebuvo jokios

Banditai primuso mergelę.
P-lp Evalyn Ketson, 19 metų 

amžiaus, 6111 Langley avė., 
vakar buvo atrasta alėjoje, 
prie 62-nd st. ir Evans avė., 
baisiai sumušta ir apiplėšta. 
Sako, kad ją sumušo trys jau
ni banditai, kurių ji niekados 
pirmiau nėra mačius.

prisitraukė 
apspango.

Klen graznos 
31 18 Lincoln 

susikrovė maišiiosna apie 
penkių tuksiančių dolerių ver
tės brangenybių, ir nuėjo sau.

“NAUJIENŲ” Rėmėjų 
ŽINIAI.

Šiuo paskelbiame visu žiniai, 
jog nuo sausio 12 d., 1921, Ka
zimieras Jamontas dauginus ne
bėra “Naujienų” agentu ir ne
gali “Naujienų” atstovauti jo
kiame biznyje ar šiaip reikale. 
“Naujienų” rėmėjai, kurie turė
jo su mumis reikalų per K. Ja- 
inontą, malonės kreipties tiesiai 
į Naujienų, ofisą, ar susižinoti 
su mumis skelbimų, spaudos 
darbų, kalendorių ir kituose rei
kaluose per musų ingaliotus 
agentus, bet ne per K. Jamon- 
tą, kurs nebėra musų agentu.

Naujienų Administracija.
'H.L.-------------------------m . ------ L ..

Pranešimai

Cicero, III. — 194 kp. S. L. A. Ren
gia balių subatoj, sausio 15 d., Jono 
šalčio svetainėje, 4837 W. 14 Str. 
Pradžia kaip 7:30 vai. vak.

— Užrašu Rašt.

Brighton Park. — Keistučio Pašelp. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, sausio 16 d 
paprastoj svetainėj, 
Avė. Visi 
ti laiku.

1 vai. po pict, 
3925 S. Kedzie 

nariai malonėkite susirink- 
— Pirmininkas. REIKIA DARBININKŲ

VYKŲ

labiau sustiprinę 
nebebijodami ir 

galinių kontrrevoliucijų, 
kia pilnu balsu:

“Plungėj geriau,
“Plungėj uliavojau, 
“Plungėj ir nakvojau.”

jau
trau-

lai tokios tokialės musų 
džiulėj sostinėj. —Ku-ku.

Neleido gerti alkoholiaus.
Į Andais vienas alkoholikas, 
N. Greeburg, nuėjęs Cohen & 
Arken smuklėje 
tiek, kad jis susyl
Užtai jis apskundė smuklinin
kus už prigirdymą jo munšai- 
nu, o ne čysta degtine. Vakar 
gi apskričio teisme smuklinin
kų advokatas su pagelba d-ro 
Ben Reitman bandė prirodyti, 
kad alkoholius, kuriuomi bu
vo apgirdytas N. Greenburg, 
negalėjo 
tuojaus
tiems žmonėms ragauti jo. Iš
girdę tai apie penki užpakalyj 
sėdintys

jį apspangiiiti ir čia
įsiūk- teisine esan-

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 artiste Unė Babickai- 
tė suloš niekuomet dar nebuvu
sius Lietuvių scenoj veikalus: ' 
“Vyresnysis Angliakasis” viena
veiksmė drama. II “Sudaužytas 
Veidrodis” vienaveiksmė labai 
juokinga komedija. III Sušoks 
Baletą — Suktinis.

Po programo šokiai.
Kursų Administracija.

Roseland. — LSS. 137 Kuopos su
sirinkimas bus nedėlioj, sausio 16 d., 
lygiai 10 vai. ryto, “Aušroj.” Visi 
-nariai būtinai dalyvaukite.

— Organizatorius.

Pittsburgh, Pa. — Lietuvių Kapi
nių Bendrovės Narių domei: L. K. B. 
metinis seimas liko atidėtas ant Sau
sio 28 dieną ž. m. Tokiu budu L. K. 
B. Metinis seimas bus nedėlioj, sau
sio 23 d. L. M. D. Name, 142 Orr St., 
Pittsburgh, Pa. Pradžia kaip 7:30 
vai. vakare. Todėl kiekviena kuopa 
skirtingų draugijų, prisidojįisi ar ma
nanti prisidėti prie L. K.’B. malonė
kite atsiųsti savo delegatus, sutei
kiant jiems paliudijimus nuo jūsų 
draugijų, kurie atstovautų L. K. B. 
metiniame susirinkime. Taipgi kiek
vienas narys ar narė dalyvaukite mi
nėtame seime, kuriame turėsime daug 
svarbių dalykų ir taip pat rinkimus 
valdybos 1921 metams. Kviečiame 
visus lietuvius iš Pittsburgho ir jo 
apielinkės į viršminėtą seimą, kiek-1 REIKIA,
vieno lietuvio teesti prederyste jame . , •
dalyvauti ir veikti pagreitinimui įgi- Agentų 11 kolektorių prie SVei- 
jimo lietuviško kapinyno. Dalyvauki- katos ir atsitikimų Insurance, 
me šiame seime kam rupi lietuvių L-.,- ..... 4. ...... eea’nn’reikalai ir veikime vienybėje. Kvie- 1,1 padalyt nuo $6 iki $L. į
čia visus Lietuvos pavienius ir drau- dieną ir daugiau', jei norėsi

”• val- dirbti. Jei esi gabus, atsišauk 
-- į musų ofisą. Agentūros supę- 

ChicagoR Liet. Socialistų Vyrų Cho- rintendentas paaiškins, taipgi 
ro repeticija įvyks pėtnyčios vakare, > kain nnrinrvti ninion ' 
sausio 14 <1., kaip 8 v. v., Mildos svet. nuioays’ KaiP Praryti pinigų./ 

prašomi visi laiku atsi- CHICAGO MUTUAL
— Sekretorius. | CASUALTY CO.,

431 So. Dearbom St.
Rooms 911 — 912.

Dainininkai 
lankyti.

Liet. Socialistų Vyrų Cho- 
šaumj vakarą vasario 6 

abiejose svetainėse. Viši

Chicagos 
ras rengia 
d., Mildos 
užkviečiami atsilankyti. — Choras.

REIKIA

Patarnavimo keletos gerų vyrų, 
kurie norėtų išmokti gerai apmoka
mos profesijos, kuri atncS virž $100.- 
00 į savaitę. Reikalaujame vyrų su 
plačia pažinčių ir gero budo, o mes 
turime pirmos klesos vietas dėl to
kių.

Rašykit suteikdami pilnas infor
macijas pas, United Real Estate 
Company, llth floor, Jonės—Law 
Building, Pittsburgh, Pa.

Chicagos Lietuvių Socialistų Vynj REIKTA janitoriaus 1 pagelbininko 
Choro repeticija bus pėtnvčioi, 14 d. — nevedusio; valgis ir kambaris, ge- 
sausio, Mildos svet. Malonėkit visi ra mokestis, geram vyrui pastovi 
dainininkai susirinkti kaip visada pa- vieta, 
skirtu laiku ir naujų atsivesti. SIMANAS IGNOTAVIČIA,

__  p, Mazola. 6600 S. Maryland Avė. 
_______ 1-mos lubos.

Burnsidės Jaun. Pasilinksm. Kliubo 
antras didelis balius įvyks nedėlioj, 
sausio 16, K. of P. kalėj, 9231 Cott- 
age Grove Avė. Pradžia 6 vai. vak. 
Kviečiame vietos ir apielinkės lietu
vius gražion pramogom

— Komitetas.

AUTOMOBILIAI

BARGENAS. Parsiduoda bučernė 
ir grosernė su namu, arba be namo; 
biznis išdirbtas per daug metų ir ei
na gerai; maišytų tautų apgyvento j 
vietoj, daugiausia lietuvių. Priežastis 
pardavimo, savininkas išvažiuoja ant 
fanuos. Norint įsigyti gerą biznį, at
sišaukite po numeriu:

3247 So. Morgan St., Chicago, III.

PARSIDUODA geras kukni- 
nis pečius. Kam tokia pečius 
reikalingas, malonėsite kreipties 
po numeriu:

A. L.
3440 So. Morgan St.

PARSIDUODA saliunas West 
Pullmane, lietuviška apielinkė. 
Pardavimo priežastis, savinin
kas važiuoja Lietuvon.

12046 So. Halsted St.
Tel.: Pullman 2979

RAKANDAI
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO

Stebuklinga proga penai 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 kuri 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.

Fabrikantai triuškina unijas.
Manufactiirers asociacija šią 

savaitę laiko savo metinę kon
venciją Congress hotelyj. De
legatai. atstovanjantįs įvairias 
pramones šakas, yra susiųsti 
iš dvidešimts dviejų valstijų. 
Svarbiausia konvencijos užduo
tis. tai išdirbimas programo 
sutriuškinimui unijų. šiuo 
klausimu yra vedamos plačios 
diskusijos. Daugelis delegatų 
griežtai reikalavo, kad tie dar
bininkai, kurie turi by kokios 
unijos kortas, arba yra nužiū
rimi kaipo unijistai, neturi bū
ti siundomi. Samdytojai nepri
valo skaitytis nei su jokia dar
bininkų kuopa bei grupe, kuri 
charektarizuotų jų uniją. Kiti 
gi delegatai truputį švelniau 
atsinešė linkui organizuotų 
darbininkų ir didžiuma balsu 
tapo nuspręsta, kad samdyto
jai neprivalo griežti dantų ant 
pavienių darbininkų vien tik 
dėlto, kad jie turi unijos kortą. 
Priimta visa eilė įvairių rezo
liucijų. Vienoje jų yra pro
testuojama prieš federalės val
džios patvarkymus, kuriais 
yra suvaržyta immigracija. 
Reikalaujama, kad immigrantų 
politiški įsitikinimai, sveikatos 
stovis ir abelnas kompetentiš- 
kumas butų ištirtas dar anoje 
pusėje Atlantiko; o jau perp
laukusiems Atlantiką, turi bū
ti sutvarkytas tinkamas jų iš
skirstymas. Taipjau reikalauja
ma, kad butų panaikintas illi- 
teratiškas (nemokshimo) įsta
tymas. Samdytojų ‘fundamen
taliai principai” yra suglausti 
šitokioj frazeologijoj: “Tebū
nie pripažinta, kad šioje ša
lyje visi įstatymų klausantys 
piliečiai ir gyventojai turi tei
sę dirbti kada jie nori, dėlto 
jie nori ir tokiomis sąlygomis, 
kokiomis jie ypatiškai ir drau
giškai sutinka su samdytojais, 
nekliudydami niekam pašalyj. 
fciuomi mes išreiškiame musų 
tikslą palaikymui šių funda-Į 
mentalių principų Amerikoniš
ko samdymui pieno, palaiky- miestas jau veik 
mui atdarų šapų.” apvalytas.

vyrukai tuojaus vie

bonkos, kad uždyką prisimau
kus degtinės. Bet teisėjas Bro
thers stipriai ant jų suriko: 
“Sustokit! Niekas mano teis
me negali gerti alkoholį,
veizint kas tuomi Los prirody-

Draugija Lietuvos Ūkininkas lai
kys metinį susirinkimą nedėlioj, sau
sio 16 d., Meldažio svet., 1 vai. po 
pietų. Draugijos nariai kviečiami pa
aukoti knygų Lietuvos kareiviams 
pasiskaityt. Aukos bus priimamos su
sirinkime. Lietuvos kareiviai bus la
bai dėkingi už tai. Buvęs dr-jos’pir
mininkas, J. Biežis prisiuntė labai 
įdomų laišką iš Lietuvos, susirinkime 
bus skaitytas. — Valdyba.

Pa i ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU draugų Antano_ir Izi
doriaus 
kaimo, 
kit atsišaukti patįs, arba kas juos 
no pranešti šiuo adresu:

WM. GERVYLIUS, 
1439 So. 50th Avė., Cicero, 

arba Mykolas Kucinas,
3442 So. Lowe Avė., Chicago,

BARGENAS’.
Parsiduoda Ford touring automo

bilius. Gerame padėjime, eina kaip 
naujas. Nemokantį važiuoti išmokin
siu. Turi būti parduotas greitu laiku, 
atiduosiu už teisingą pasiūlymą. Ga
lima matyti visada.

S. NORBUT,
2132 Floumoy St.

1 blokas į pietus nuo Harrison St.

PARSIDUODA RAKANDAI var
toti 8 mėnesius; misinginė lova, 2 
dreseriai, 2 mažos karpetos, gesinis 
pečius, kičino stalas ir krėslai. Ga
lima matyti nuo 9 ryto, iki 10 va- 
kareą

3305 So. Halsted St., 
3-os lubos iš priekio.

PARSIDUODA 5 kambarių rakan
dai labai pigiai. Savininkai važiuo
ja Europon. Galima matyti visada.

3045 W. Filmore St.
netoli 12 St. ir Kedzie Avė.

ne-
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro dai

nų repeticija įvyks nedėliojo, sausio 
16 d., Mildos svetainėje, 3142 So. Hal
sted St., kaip 11 valandą ryto. Visi 
dainoriai malonėkite susirinkti pa
skirtu laiku. — Sekr. J. Gedraitis.

PARDAVJMU1
Norušių, paeina iš Pažėrų 

Skrisnenunčs parap. Malonė- 
ži-

m.
m.

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

Kreipkitės:
2958 Lowe Avė.

PARSIDUODA 6 kambarių rakan
dai, odos seklyčios setas, 2 miegamo
jo kambario setai, valgomojo ir kuk- 
nios; 2 maži kaurai, langdangtės, 
Victrola, piano lempa. Parsiduoda ant 
syk ar atskirai. Turi būt parduota 
šią savaitę. Didelis bargenas.

1511 S. Kedzie Avė.

NAMAI-ŽEMĖ

Trokas užmušo žmogų.
Peter Petcrson, 70 metų am

žiaus, 825 Roseoe st., vakar 
ant kampo Halsted ir W. 20th 
st. tapo ant vielos užmuštas 
(roko, kuriame važiavo Fred 
VVhitman, 1625 Orchard st. 
Whitman areštuotas.

DraujrystČH Švento Antano iš Pad- 
yos metinis susirinkimas įvyks nedė
liojo, 1 vai. po pietų, sausio 16 d., 
Dievo' Apveizdos parapijos svetainė
je, So. Union Avė. ir 18 gatvės. Visi 
nariai būtinai atsilankykit, nes yra 
svarbių dalykųAapkalbėjimui.

— Valdyba.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės bevaiką, nuo 25 iki 32 
metų senumo; aš esu 32 metų senu
mo ir turiu gerą darbą ir gerai už
dirbu. Katra mylėtų laimingą ir link
smą gyvenimą ir civilišką šliubą, tai 
meldžiu atsišaukti laišku įdėdama 
savo paveikslą; atsakymą duosiu 
kiekvienai ir paveikslą grąžįsiu.

J. P.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA saliunas 
greitu laiku ir pigiai. Par
davimo priežastis patirsite 
ant vietos.
4515 So. Went\vorth Avė.

PARSIDUODA 5 kambarių Bunga- 
low ant 50x125 pėdų kampinio loto 
ir 4 kambarių Bungalow ant 60x12<> 
pėdas lotas- Parsiduoda uz $7,000. 
Jei turi lotų ant Archer Avė., išmai
nysime. Atsišaukite prie savininko:

5557 Natoma Avė.,
Archer Avė. and 66th Ct.

Reikalauja $44,500,000.
Miesto apšvietos taryba 

karykštyj *> posėdy j priėmė 
zoliuciją, reikalaudama, kad 
šiem 1921 metam miesto tary
ba paskirtų Chicagos viešųjų 
mokyklų reikalams $44,500,- 
(M)0. $34,000,000 padengimui 
mokinimo lėšų ir $10,500,000 
statymui naujų ir taisymui 
senų mokyklų, ir apmokėjimui 
taksų.

va-
re-

$2,000,000 biblijos fondas.
Metodistų konvencijoje La 

Salio kotelyje Ilerry A. Whee- 
ler, vice-prczidentas Union 
Trust kompanijos, reikalavo, 
kad butų įsteigtas dviejų mi- 
lionų fondas padidinimui Gar- 
rett Biblical instituto, kuriame 
yra mokinami įvairių sektų 
kunigai. Bankieriaus manymu, 
tik tada bankai ir didžiųjų 
pramonių institutai gali pasek
mingai sau bujoti, kada gerai 
išlavinti kunigai turi didelės 
įtekmes įvairiose žmonių hio- 
niose. Atrodo, kad bankierius 
žino kų kalbus.

Pagyrė policijos viršininką.
Vakar miesto taryba davė 

viešą pagyrimą policijos de
partamento viršininkui Fitz- 
morris’ui, kad laike praeitų 
dvidešimts keturių valandų 
tiktai aštuoniolika nusižengė
lių buvo suimta. Reiškia, kad 

yra nuo jų

Cicero. z— Vaikučių Draugijėles 
antra dainų bei deklamacijų lavini
mosi repeticiją įvyks Nedėliojo, Sau
sio 16 d., kaip 9:30 vai. ryto, Jono 
Šalčio svet., 4837 W. 14th St. Sekan
čios repeticijos bus kas nedėldienis 
toje pačioje svetainėje ir tuo pačiu 
laiku. Prie to bus įvesta lietuvių 
kalbos skaitymo ir rašymo skyrius. 
Tėvai prašomi leisti savo vaikučius 
prisirašyti prie minėtos Draugijėlės. 
Bus didelės naudos augančiajai jau
nuomenei. — Komitetas.

PAJIEŠKAU pusseserės Liudyisės 
Pinkauskiutės, po vyru Bakanienė; 
taipgi pusbrolių: Ipolito ir Petro Pin- 
kauskų ir brolio Jono Baublio. Pas- 
tarasr.i apleido West Frankfort, III. 
1916 m. Visi Vilniaus rėd., Trakų 
apskr., Varėnos vals., Perlojaus kai
mo. Malones atsišaukti:

PETRONĖ BAU B LIŪTĖ — 
KANDRATIENĖ,

Isabela Hotel, Mt. Pleasant, Mieli.

PAJIEŠKAU savo brolio Juozapo 
Murauskio, apie dęVyni 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.

PARSIDUODA minkštų gėrymų 
krautuve. Puikus baras aliniai stik
lai, viskas įtaisyta kaip saliune. Pa
sinaudokite proga; pirkęs nesigailės. 
Pardavimo priežastis, einu ant ūkės.

Atsišaukite:
G15 W. 18th St.

PARSIDUODA dry goods 
krautuvė, lietuvių ir lenkų 
gyventoj vietoj.

. 1809 W. Augusta St., 
Netoli Wood S t.

(Gamge

ap-

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

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

$500 cash, likusi suma kaipo renčia 
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.

BARGENAI
Parduodu nuosavybes nuo 22 nd St. 

iki So. 72nd St. nuo VVesteim avė. iki 
Kedzie avė., prienamoms sąlygoms 
ir pigiomis kainomis

CHARLES W. REMPERT, 
2815 W. 22nd St., Chicago, III.

Tel.: Lawndale 310.

“The Mary Garden Forum”. — 
“War with Japan in 1921”, Sympo- 
sium vvith well known speakers at 
3 p. m. Come and join in the diseufi- 
sion. Albert Flude, world traveler, 
delivers illustrated leeture on Rus- 
sia. Six months as govemment ob- 
server, recently retumed from a 
forty vveeks tour of the United States. 
Title of leeture “Just folks”, at 8' p. 
m. Sunday, Colonial Hali, 20 West 
Randolph St. Ladies and ųuestions.

S'o. Chicago. — Penkių draugijų 
bendras Komitetas rengia bazarą ir 
balių nedėlioj, sausio 16 d., Fr. Sve- 
reckio svet., 8756 Houston St., So. 
Chicago. Bazaras prasidės 5 vai. 
po piet, taipjau ir šokiai. Visas pel
nas eis Lietuvos gynimui per Lietu
vos Misiją. Kviečiame visus apie
linkės ir vietinius lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti į šią didelę pramo
gą — prisidėsite prie apgynimo Lie
tuvos nuo užpuolikų priešų.

Kviečia Bendras Komitetas.

švietimo Vakaras ir Koncertas bus 
laikomas Wicker Park Hali, 2040 W. 
North Avė., Šiandie, sausio 14 d., 8 
v. v. Kalbės Robert M. Buck, “Now 
Majority” Redaktorius apie “Spaudą, 
kaipo bendromenės tarnautoją”. Grieš 
nariai Chicagosl Simfonijos ,Orkestrus. 
Inžanga su unijos knygele ar korta. 
Amalgamated Clothing Workers of A.

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.

PAJIEŠKAU savo giminaičio An
tano Varpato. Jeigu kas žinote, 
meldžiu duoti žinią, nes turiu labai 
svarbų reikalą. Antrašas:

L. J. WARPATAS, 
2937 Emerald Avė., 

Chicago, III.

PAJIEŠKAU sesers Onos Navic- 
taitės, po vyru Motuzienės, paeina iš 
Gražių, gyveno Bostone. Malonėkit 
atsišaukti pati, arba kas žino pra
nešti. Turiu laiškų iš Lietuvos.

JOHN NAVICKIS,
310 E. 56th St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo draugo Antano 
Gurskio, Kauno rėd., Panevėžio apsk., 
?aberžinės vienkiemio. Pirmiaus gy
veno So. Omaha, Nebr. nuo 1915 me
tų. Girdėjau, buk gyvenęs Chicago. 
Turiu labai svarbų laišką iš Latvijos- 
iygos nuo Mykolo Gurskio. Meldžia

me jis pats, ar kas kitas pranešti ant 
šio antrašo:

JUOZAPAS ŠŪKIS, 
5313 S. 83rd Street, So. Omaha, Nebr.

PAJIEŠKAU savo krikšto sunaus 
Vincento Remeikos Šilučio. Kauno 
■ėd., Batakių vals., Tauragės apskr., 
Mintų kaimo. Keli metai kaip Ame

rikoje. Dabar nežinau kur jis randa
si. Jis pats, ar kas žino apie jį atsi
šaukite ant šio antrašo:

VINCENTAS VALANTIEJUS, 
5324 S. 32nd Street, So. Omaha, Nebr.

r

PAJIEŠKAU savo švogerių Mikčio 
Jelenskio ir Simo Jelenskio, Alytaus 
apskr., Alovės vals., Alovės dvaro. 
Meldžiu juos pačius, ar kas juos ži
no, man pranešti adresu:

M. LUDAVIČIUS,
Box 208, Amold, Pa»

75 automobilių įtalpa.
Parsiduoda biznis arba su
mu south side. Biznis labai
ro j vietoj.

'Atsišaukite
j Naujienas No. 201.

na-

ge-

PARSIDUODA karčiams geroj ap
gyventoj vietoj. Parsiduoda pigiai.

Atsišaukit
2559 West 39 St., 

Chicago, III.
Tel. Lafayette 3765.

PARDUODU savo pusę galiū
no. Biznis gerai įdirbtas ir tin
kantis kaip vedusiam, taip ir pa
vieniui. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos. Atsišaukite:

1737 So. Union Avė.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė labai geroj, lietuvių ir ki
tų tautų tirštai apgyventoj vie
toj. Pardavimo priežastis, savi
ninkas turi du bizniu.

4537 So. Paulina St.

EXTRA!
PARSIDUODA bučernė ir 

grosernė, arba mainysiu ant au
tomobilio, loto ar kitokio biznio.

2966 S. Union Avė.

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

VynJTr 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 maiinoe 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laku, dieną ar vakarais, pasiiiu- 
rčti ir pasikalbčti dėl sąlygų.

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

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

Kampas Lake St., abt 4-tą lubų.

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jsngt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininke.

BARBERIŲ MOKYKLA.
Gera proga išmokti barberio ama

to. Mokestis kol mokiniesi. Už mok
slą tik $20.00. Galima išmokti į 6 
savaites.

I WILL BARBER COLLEGE, 
625 W. Madison St., Chicago.


