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Viennoje neramu
Naujas sukilimas Fiume

ji “oportunistai,” bet ir patys True translation filed with the post- 
maskviškio Internacionalo ša
lininkai, kurie betgi nenori pri-
imti visa, ką tasai Internacio-! TailtŲ lygOS tarybos Slt- 

Inalas bei jo viršininkai diktuo- siriflkimaS bllS Vasario 
Ija. Vis dėlto, tasai įvykis pa r-j 21 d.
tijos miniose padarys namaža 
suirutės.

mastcr at Chicago, III., Jan. 22, 1921 
as regulred by the act of Oct. 6, 1917.

Komunistai darbiečiai Blokan su buržuazija 
turės eiti kalėjiman

Teisėjas Hebei atmetė reikala
vimą nagrinėti jų bylą išnaujo.

Bėdino miestu majoru išrink
ta konservatorius.

Siuvėjų kova

CHICAGO. — Vakar teisėjo

Italijos socialistų partija skilo

Viennoj neramu. •
“Mirtis pelnagaudoms!” — sa
ko įpykintieji darbininkai. Bu
vo surengta didelė demonstra
cija. Pelnagaudos apleidžia 

miestą.

trukdyti ji vis

Gal tai dėlto.

VIENNA, sausio 21. — Vien- 
na šiandie priminė Paryžių, 
būtent, didžiosios revoliucijos 
metu. Minių minios alkanų 
darbininkų šandie maršavo šio 
miesto gatvėmis ir vietos pel
ui'gaudoms įvarė tokios bai
mės, kad daugelis jų tuč tuo- 
jaus apleido miestą. Jie pabė
go į kaimą.

Demonstracijos metu nekar
tą pasigirsdavo ytin ruščių 
grumojamų žodžių pelnagau
doms. Vis dėlto, pati demons
tracija buvo labai tvarki ir 
įspūdinga. Paskui didelę de
monstrantų minią sekė tam 
tikri vežimai, ant kurių matė
si kartuvės pelnagaudoms.

Visose tose vietose, kur ėjo 
clernonst rantai, 
licijos. Miniai 

dėlto, nedrįso,
kad pastaroji gerai nusimanė, 
jogei toks trukdymas tik dar 
greičiau priartintų katastrofą, 
kuri, kaip rodos, bus neišven- 
giama, jeigu susidėjusi padėtis 
nepakitęs.

Prisibijoma riaušių.
Kad padėtis Viennoje yra 

labai rusti, rodo kadir seka
mas faktas. Vietos darbininkų 
organizacijos jau įteikė val
džiai ultimatumą, kad bėgiu 
sekamų trijų dienų butų nu
mažinta kainos ant visų dar
bininkams reikalingų pirkinių. 
Tasai ultimatumas ir pati de
monstracija liudija, kad dar
bininkai yra pasiryžę daryti 
visa, kad tik atsiekus savo tik
slo — pažabojus išėjusius iš 
krieso pelnagaudas. Nė vienam 
nėra paslaptis, kad pirmasai 
smūgis tuomet tektų atlaikyti 
|H‘lnagaii<Ioms. Darbininkai už
pultų jų krautuves ir maisto
sandėlius. Nėra abejonės, kad ! čiojo 
valdžia tuomet butų priversta kų reikalavimus, 
įsimaišyti. Tokiame atsitikime [ frakcijai vadovauja 
darbininkai atsigrįžtų ir prieš j buto narys Turati. 
ją. Ir tai butų didelė nelaimė 
suprantama, pačiai valdžiai: 
šiuo metu jos pozicija yra la
imi silpna. Tiesa, valdininkai 
sako, kad jie lengvai galėtų už
gniaužti by vieną “nclegalį 
žingsnį,” bet tam nieks rimtai 
netiki.
Vieni badauja, kiti lėbauja.

Vienna šiandie daugiau nei 
kuomet nors pirma yra “prieš- 
ginybių miestas.” Tuo pačiu 
metu, kuomet tukstančiiai ba
daujančių žmonių maršuoja 
miesto gatvėmis, puošniuose 
Viennoa viešbučiuose šimtai

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 22, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Naujas sukilimas 
Fiume.

Pranešama, kad Zanelia frak
cija ir likusieji legionieriai, 

mušasi su kariuomene.

TRIESTE, sausio 21. — 
Gautomis žiniomis Fiume eina 
didelis mušis, ri Italijos ka
reiviai įėjo miestan tikslu at-

Dalis militarinių jėgų, esanti 
Fiume, sukėlė maištą ir, italų 
gyventojų lyderio profesoriaus 
Zanelia sekėjų bei buvusių le
gionierių padedami, pradėjo 
mūšį. Įvykio smulkmenų te- 
čiaus stokoja.

Pranešama, kad sukilusieji1 
kareiviai ir legionieriai užėmę 
kariuomenės barakus.

Italijos socialistu parti
ja suskilo.

Partijos konvencija didele di

džiuma bakų atmetė komunis
tų pasiūlymą ir jie pasitraukė 

i rpartijos.

Internacio-

įvyko šio 
Neatsiekę

REGHORN, sausio 21. — 
Tai, kas buvo tikėta, jau įvyko. 
Italijos socialistų partija sus
kilo. Suskilo po to, kai didžiu
ma partijos delegatų susirin
kusių į josios konvenciją šia
me mieste, atmetė komunistų 
pasiūlymą dėtis prie taip vadi
namojo “trečiojo” 
nalo.

Partijos skilimas 
ryto sesijos metu,
to, prie ko jie varėsi, komunis
tai apleido konvenciją ir susi
rinkę kitoje vietoje sukūrė Ita
lijos komunistų partiją.

Komunistų pašildymui prie
šinosi dvi frakciji. Viena jų 
griežtai nusistačiusi prieš 
maskviškį Internacionalą, ant
roji norėtų prisidėti prie jo pa
darius tam tikrų (>ataisų, bū
tent, atmesti kai kuriuos “tre- 

Internacionalo viršinin- 
Pastarąjai 

atstovų 
Pastaroji 

frakcija, kaip rodos, konvenci
joj turi žymią didžiumą savo 
pritarėjų,

Kad partija skils, apie tai 
nieks neabejojo jau praeitą 
savaitę, kada atsidarė partijos 
konvencija. Pradžioj šios są- 
vaitės buvo gauta žinių, kad 
“kairiosios” (taigi komunistų) 
srovės lyderis Bombaccį kuris 
taipjau yra Italijos atstovų bu
to narys, ėmęs j ieškoti kit<į>s 
svetainės, kur galėtų laikyti sa
vo sutrinkimą atsimetusieji 
nuo partijos komunistai. Da
bar tatai jau įvyko. Savo kon
vencijų komun&tai laiko kito
je vietoje.

• Ralsavimas rodo, kad komu- 
sistų pasiūlymas tapo atmes- 

Trumpai sakant, tie,' tas daugiau kaip dviem trečda- 
pinigų, biednuomenės . liais balsų. Prieš 
visai 
jie svaidosi į visas pasiūlymą tik 58,000

tas. Ten visa išrodo kaip anais 
“gerais laikais” — prieš cĮidį-

pasiūlymą 
nesusirupinę. ’ paduota 109,000 balsų, gi už 

(Tiek 
sup- 

Kiekvienas 
didelį neapykantos ' delegatas atstovavo tam tikrą 

,........ Kuomettasai jausmas ’ skaičių narių. Todėl kiek jis at-
pereis ribas, gali kilt? eksplio-■ stovavo partijos narių tiek ir 
zija. balsų turėjo jos konvencijoje).

kur turi
padėtimi
Pinigais
puses. Todėl nėra reikalo aiš-! delegatų konvencijoje,
kinti, kad darbininkuose tatai. ra n tania, nebuvo.
sukelia
jausmą.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
<‘XT A TT TT V \T A C”

|balsų turėjo jos konvencijoje). 
<Tai rodo, kad Italijos komu* 
■ įrištai tuo tarpu nedaug galės 
(atsiekti. Tuo labiau, kad prieš 
juos stos netik taip vadinamie-

Lietuvos žydai-ameri- 
kiejiai kviečiami 

Lietuvon.
Lietuvos žydų nacionalinės 

rybos susirinkimas Kaune.
RYGA, sausio 20. — Iš Kau

no gauta žinių, kad šiomis die
nomis lenai laikė savo susirin
kimą Lietuvos Žydų Naciona
linė Taryba. Be kita nutarta 
paraginti Lietuvos žydus-ame- 
rikiecius grįžti Lietuvon. Jeigu 
pastarieji šito norėtų, hfi Lie
tuvos žydai prisižada 
visokio galimo 
patarnavimo.

ta-

teikti
tame dalyke

kartu nutarė 
departamentą,įkurti specialiinį 

kuris užsiimtų žydų emigra
cijos į.Palestiną reikalais.

True tranalation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 22, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Kėsinosi nužudyti 
Kernai Pašą.

Orlaivininkas kėsinosi 
clyti turkiu nacionalistų

nužu-
vadą.

LONDONAS, sausio 21. — 
Exchange Telegraph agentijos 
pranešimu, Graikijos sostinėj 
Atėnuose gauta žinių, kad tur
kų orlaiviui ūkas leitenantas 
Housin bandė nužudyti turkų 
nacionalistų vadą Mustafą 
Kernai Pašą. Puolikas paleidęs 
tris šūvius. Pasikėsinimas te
čiaus nepavyko, ir leitenantas 
tapo areštuotas.
Toledo miestas maitina 1,200

Dešimt tukstančiv žmo
nių badauja.

bedarbių. Padėtis esanti 
kritinga.

TOLEDO, O., sausio 21. — 
Padėtis šiame mieste darosi 
labai rusti. Apie dešimt tūk
stančių žmonių arba jau ba
dauja arba yra netoli to. Apie 
tai praneša, miesto užlaikomo
jo darbui parūpint biuro per
dėtuos John R. Cowell. Visi 
tie žmonės yra bedarbiai, nete
kusieji savo užsiėmPmo.

Tūkstantį ir du šimtu žmo
nių, kurie visai nebeturi iš ko 
gyventi, dabar maitina taip va
dinamoji Sočiai Service fede
racija.

Nedarbas čia nesimažina. 
Šiandie bedarbių skaičius pa
didėjo dar dviem šimtais žmo
nių. Tiek darbininkų šiandie 
atstatė Pennsylvania *geležiin- 
kelio kompanija.

Nubaudė kapitoną.

WASHINGTON, sausio 21.— 
Kąjo departamentas praneša, 
kad šiomis dienomis tapo nu
baustas vienas armijos kapi
tonas, Arthur Fleming. Jisai 
atstatyta iš armijos ir nuteis
ta vieniems metams ir vienai 
diena? į Leavenworth kalėjimą 
už tai, kad be leidimo 
pasiėmęs vakacijų.

buvo

“Bedūmis Washingtonas.

WASHINGTON, sausio 20.— 
Musų valstybės galvos iš sena
to ir. atstovų buto kad kokios 
šios šalies sostinę padarys... 
“bedūme.” Norima išleisti tokį 
įstatymą, kad didžiųjų triobė- 
sių kaminai “perdaug nerūk
tų?’ •>«

v?

Susirinkimas įvyksiąs Genevos ne|)ej korte buvo nagrinėjama 
mieste, Šveicarijoje. j komunisto-miLonieriaus Wil-
------------------ • ' liam Bross Lloyd ir dcvinioli- 

GENEVA, sausio 21. — Ofi- kos kitų komunistų-darbiečių 
cialiniai pranešama, kad seka- apeliacija. Komunistų-daibie- 
masai tautų lygos tarybos su-^ advokatai prašė, kad nu- 
sirinkimas įvyks šiame mieste, teistųjų byla butų dar kartų 
vasario 21 dienų.------------------- . pernagrinėta. Teisėjas Hebei

( šitą reikalavimą atmetė, 
reiškia, kad visi nuteistieji 
munistai darbiečiai turės 

Į į kalėjimą.
| Vis dėlto, į kalėjimą jie 
neis. Nuleistųjų advokatai 
Clarencc Darrow ir William 
Forrest nutarė kreiptis į auk
štesnį teismą.

Visi komunistai-darbiečiai 
buvo nuteisti praeitą rugpiučio 
mėnesį. Nuteisti sekamai:

William Lloyd Bross, Lud- 
wig Lore ir Arthur Procter — 
nuo vienų iki penkių metų ka
lėjimo ir $2,000 piniginės pa-

Pullmano darbininkai 
protestuoja.

Reikalauja, kad valdžios įstai
ga apsvarstytų jų skundą.

CHICAGO.— Pullmano kom
panijos darbininkai per savo 
įgaliotinius kreipėsi į federali
nės valdžios komisiją nesusi
pratimams tarp geležinkelių 
kompanijų ir jų darbininkų 
rišti. Reikalaujama, kad ko
misija paimtų svarstymui jų 
reikalą. Tasai reikalas yra 
toks: kompanija numažino 
darb'ninkams algą, bet pasta
rieji prieš tai protestuoja. Dar
bininkai reikalauja, kad jų al
gos liktų tokios pat — mažiau
sia kol maisto ir kitų reikme
nų kainos n u pigs.

Ktj atsalcys. valtlžaos Komi
sija, dar nežitnia. Het veikiau
sia bus taip, kad to atsaky
mo jiems ilgai reikės laukti.

True tranai ation filed with the post* 
master at Chicago, III., Jan. 22, 1921 
as rorjuired by the act of Oct. 6, 1917

A- <
Naujas krizis Persijoje.

Ministerių kabinetas ir vėl 
rezignavo.

LONDONAS, sausio 21. — 
Vietos laikraštis London Times 
gavo iš Teherano pranešimą, 
kur?s sako, kad Persijos minis
terių kabinetas ir vėl rezigna
vęs. Ministerių kabineto rezig
naciją šachas priėmęs.

True tranelation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 22, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Turky žvalgai užėmė 
miesteli.

Turkų nacionalistai užėmę Ka- 
ramusal. Eina mušis ties 

Kandra.

KONSTANTINOPOLIS, sau
sio 21. — Prie Ismido įlankos 
turkų žvalgai užėmė Karamur- 
sal miestelį.

Graikų kariuomenės regi- 
mentai, gen. Harringtono va
dovaujami, ryžasi apsupti pen
kis tuksiančius nacionalistų 
ties Kandra, apie dvidešimt 
tris mylias į šiaurius nuo 
mido.

Is-

Bus karšta.
ST. LOUIS, sausio 21. — 

Federalinė valdžia rengiasi im
ti nagan čionykščius prohibi- 
cijos agentus. Bus jiems karš
ta.

Dvi dieni gynėsi, trečią — 
prisipažino.

CINCINATĮ, sausio 21. — 
Pasiturintis Svaiginamųjų gė
rimų pardavinėtojas, Henry 
Friedinan, per dvi dieni gynė
si, kad jis, įėjus galėn prohi- 
bicijos įstatymui, niekuomet 

nėra pardavinėjęs svaiginamų
jų gėrimų. Valdžia rinko do
kumentus it liudininkus, kad 
prirodyti jo nusižengimą, šian
die tečiaus pasirodė, kad visa 
tai buvo bereikalinga? Fried- 
man prisipažino. Gaus pasėdėti 
šešfc mėnesius kalėjimo Ir už
simokėti 3,000 dol. baudos.

Tai 
ko- 
eiti

dar

Max Bedacht ir Jack Carney 
— nuo vienų iki penkių metų 
kalėjimo ir $1,000 pinignės 
pabaudos.

L. Kalterfield, Edgar Owcns, 
L. England, Niels Kjar, — nuo 
vienų iki penkių metų kalėj i- 
m o.

Šuninei Hankin, Moitis S to

lia r, James Meissingcr, Charles 
Crumbein, Samuel Ash, — vie
niems metams kalėjimo.

Perry ShSpman, Dr. Oscar 
Brown, E<twin Firth, ,Dr. Kari 
Sandberg, Niels Christensen ir 
John Vogei — vieniems me
tams paviečio kalėjime.

Kaip jau skaitytojai žino, 
nuteistieji komunistai darbie- 
čia? kaltinta dėl “konspiraci
jos” nuversti valdžią.

Padėtis Europoj.
[Iš Federuotosios Presos]

Detroit, Mich. — Kalbėda
mas čia Society of Friends at
stovas Europoje, Fredrick K. 
Libby tarp kitko pasakė:

“Europa patapo didele mili- 
tarine stovykla ir senoji bai
mė sumilitarizuotos Vokieti
jos dabar atsikreipė į Franci- 
ją, į kurią žiūrima su nepasi
tikėjimu ip baime. Ne tai, kad 
Francijos žmonės butų neap
kenčiami, bet militarizmas, 
kuris užsiliko ir po karo.

“Berlinas gražiai išrodo gat
vėse, bet savo namuose yra 
nuplišęs ir jei ne skrynios aud- 
menų, kuriuos kiekviena Vo
kietijos šeimyna pradeda krau
ti nuo kūdikio užgimimo, Vo
kietija šiandie hutų nuoga. Vo
kietis gauna pusę svaro duo
nos porciją į dieną* Viennoje 
reikia mokėti 9,000 kronų už 
eilę drabužių, o Vokietijoje 
2,000 markių. Beveik kiekvie
na šeimyna eentralinėj Euro
poj atsisako nuo reikalingiau
sių dalykų. •

“Kada aš mėnuo atgal 
Frankforte gėriau arbatą, ne
buvo cukraus. Anglija nevalgo 
sviesto. Devyni iš dešimties 
žmonių Vokietijoj valgo mėsą 
tik sykį į savaitę, paprastai ne- 
dėlioj.

“Varšavoje aš negalėjau ras
ti duonos, o eile drabužių kai
navo keturių mėnesių algą. 
Mokyklos Lenkijoje keliose 
vietose užsidarė, kadangi vai
kai neturi čeverykų.

“Vienuos gyventojai! išegza- 
minavo 200,000 vaikų ir atra
do, kad tik 6,000 jų yra nor
mali. Daug vaikų užsikrietė 
džiova, kadangi delei nusilp
nėjimo, lengvai pasiduoda li
gonis.”

sausio 21. — 
Bėrimo miesto 
kilo gan dide- 

kuomet tapo 
taryba miesto

Samdytojai traukia tieson A. 
malgameitų uniją; norėtų gau
ti penkis šimtus tūkstančių 

dolerių.
BERLINAS, 

Praeitą vakarą 
tarybos posėdy 
lis triukšmas, 
pranešta, kad
majoru išrinkusi buržuazinės 
partijos žmogų Dr. Gustav 
Roess. Komunistai miesto ta
rybos nariai sukilo ir pareiškė, 
kad didžiumiečiai socialde
mokratai išdavė socializmą, 
kadangi jie kaip vienas balsa
vo už* Boess’ą. Boess tuo budu 
gavo 114 balsų, o jo oponen
tas, Nepriklausomųjų socialde
mokratų kandidatas Dr. Weyl, 
gavo 95 balsus. Už Dr. Weyl 
balsavo visi komunistai, ne
priklausomieji ir Liaudies Par
tijos atstovai. Pastarieji, sako, 
balsavę už Weyl todėl, kad 
rinkimų metu Berlino buržu
azija, girdi, miegojo ir tuo bu
du dabar ji turi gauti “tinka
mą pamoką.”

Kodėl didžiumiečiai balsavo 
už buržuazinės partijos kandi
datą, telegrafo agentija nemi
ni. ’

[Specialė Telegrama Naujienoms].
NEW YORK, sausio 21. — 

Friedman firma patraukė tie
son Amalgamated Clothing 
Workers uniją. Reikalauja 
penkių šimtų tūkstančių dole
rių už jai “padarytą skriau
dą,” ir išardymo pačios uni*-
jos.

Šitą 
rimtai,

nariai 
jos ir

vietos

Belgija gauna didelę 
paskolą. . ,

New Yorko kompanija paskoli
no jni trie. šimtus milionu 

dolerių.

BRUSELIS, sausio 21. — 
Belgijos valdžia padarė sutartį 
su Guaranty Trust kompanija, 
iš New Yorko. Kontraktas su 
kompanija pasirašytas šiandie. 
Paskola bus renkama Jungti
nėse Valstijose. Skolintojai 
gaus aštuntą nuošimtį. 

« 
Ir Morganas prisidėsiąs.

NEW YORK, sausio 21. — 
Šiandie šia paaiškėjo, kad gau
ti Belgijos valdžiai paskolą ne
mažai prisidėjęs ir stambusis 
šios šalies bankininkas Morga
nas. : f

skundą mes neimamo 
pareiškė Amalgamated 
prezidentas Hilhnan. 

Friedman firma, už kurios nu
garos stovi pati manufakturi- 
ninkų asociacija, visa tai, ma
tyt, padarė tik tuo tikslu, kad 
davus daugiau darbo kapitalis
tine? spaudai ir kad palaikius 
daiktan pačią manufakturinin- 
kų asociaciją, kurios 
vienas po kito bėga ir 
taikosi su unija.

Daugiau kaip šimtas
daktarų pasiūlė savo patarna
vimą lokautuotiemsiems siu
vėjams, kurie susižeistų ar 
šiaip susirgtų. Daktarai pareiš
kė, kad už visa tai jie neims 
jokio atlyginimo. Vis dėlto, 
pati unija sutinka atlyginti 
jiems už darbą. Visi siuvėjai, 
kurie butų medikali-
nes pagelbos, tegul kreipiasi 
sekamu adresu: 131 East 17-th 
Street.

Krautuvės, kuriose lokau- 
tuotiems siuvėjams išduoda
ma reikmenų, veikia kuoge- 
ria usia.

Ir kynai turės orlaivių liniją.

1
True tranai alipn filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 22, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Bolševikai užgniaužė 
sukilimą Armėnijoj.

TOKIO, sausio 21. — Čia 
gauta žinių, kad Japonijos ir 
Kynijos kapitalistai tariasi apie 
įkūrimą orlaivių linijos tarp 
Šangajaus, Kynuose, ir Japo
nijos sostinės Tokio. Spėjama, 
kad orlaivis iš vieno į kitą 
miestą nuvyks į devynias va
landas. Kaip greit orlaivis pra
dės operuoti, dar nežinia.

Gyventojai pasipriešinę rekvi
zavimui kviečių.

BAKU, sausio 21 — Deliža- 
ne, apile penkiasdešimts šešias 
mylias į rytus nuo Aleksan- 
dropolio, tlideli^ kraujo pra
liejimu bolševikai užgniaužė 
armėnų sukilimą prieš rekvi
zavimą kviečių. Apie tai mini 
gautosios iš tos sryties žinios.

LONDONAS, sausio 20. — 
Čia gauta žinių, kad rusų mo- 
narebininkams pavyko surasti 
buvusio Caro dukters Olgos la
voną. Vežamas užsienin.

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jj perskaityti. Num. 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 81, 32 
ir 33. Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise.

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 siek 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- 
gelbų suteikus suvargusiems Lietuvos žmonėms.

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

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

.-L_1;: 1.h
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Draugiškas Vakarėlis
Rengia

S. L. A. 208-ta Moterų Kuopa
Nedelioj, Sausio-January 23 d., 1921 m.

Mildos Svetainėje, 3140 So. Halsted St. 
Pradžia 7 vai. vakare.

Taipgi bus išpardavimas labai gražių rankdarbių už prieinamą kainą. 
Visas pelnas yra skiriamas Lietuvos Raudonam Kryžiui.
Užjaučianti šiam tikslui, malonei kviečiami atsilankyti

KOMITETAS*.

Pirmas Didelis Maskaradinis

balius
Rengia

Draugystė šventos Petronėlės 
•Kuris bus

Subatoj, Sausio-Jan. 22 d., 1921
Mildos Svetainėje, 3138 So. Halsted St.

Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 50c su war tax
Gerbiamieji: —

Visas pelnas šio vakaro bus atiduotas 
Lietuvos apsigynimui nuo lenky. Todėl ma
lonėkite ateiti visi. x ’ _____

Kviečia KOMITETAS.

Ūkininkų Balius
Hart Michigan Lietuvių Ūkininku 

Draugija turės pasilinksminimo vaka
rėli 8 d., Vasario, Užgavėnių vakarą, 
su deinelėms, deklamacijoms ir trum
pu juokingu perstatymu “JAUNIKAI
TIS MAIŠE”.

Lietuviams geriausia pirktis far- 
mas, kur lietuviai sutikime gyvena, 
rengia piknikus bei pasilinksmini
mus. Ūkininkų Draugija auga. Pe
reitą rudenį gavo dovaną antrą praizą 
už išstatymą savo augalų ant pavieti
nės parodos (County Fair).

Jeigu jums reikalinga informacijų 
kaslink farmų, tai parašykit į “Ame
rikos Ūkininko” Redakciją, o prisius 
gražų farmų Kataliogą, su gražiais 
pasiskaitymais. Dabar geras laikas 
pasiteiraut, nes nepasijusim kaip 
ateis pavasaris.

M. VVALENCIUS,
P. O. Box 96, Hart, Michigan.

AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO muzikos kon

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

Antanas S. Pocius,
Vedėjas

3259 So. Halsted Str.
Tel.: Boulevard 9244

Phone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC
Deimantai,

JEWELRY 
STORE

SKAITYKIT IR PLATINKIT I

4
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N AL JI EN OS, ChleagO,

DRAUGU ATYDA1
Nedelioj, Sausio-Jan. 23,1921

Pietinės Dalies Miesto Vaikų Mokyklėlė rengia: 
perstatymą, koncertą ir balių,

Pulaskio Svetainėje,
1709 So. Ashland Avė.

Literatiška 1 rncerto dalis:
Lietuvių choras, po vadovy te T. Girniaus, 
Styginė orkestrą, po vadovyste šologo, 
Choras, po vadovyste J. Bielskio, 
Deklemacijos, Mokyklos vaikučių, 
Solo mokinės mokyklėlės,

6. Rusiški šokiai — mokyklėlės vaikučiai,
7. Rozepka, atliks V. ir Ju.
8. Ant armoniko, drg. Slinko,
9. Prakalba. <

Pradžia 3:30 vai. po pietų ir tęsis iki 1-mai vai. nakties.
ĮŽANGA 60c Kviečia VALDYBA.

1.
2.
8.

5.

PUIKUS

Teatras ir Balius
Rengia 

BRIGHTON PARK 
LAISVĖS LIETUVOS IR PAŠELPOS

DRAUGIJA
Stato scenoje 3-jų veiksmų komedija

Užburtas Kunigaikštis
Nedelioj, Sausio-January 30 d., 1921 m.

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE,
2242 West 23rd PI.

Svetainė atsidarys 6 v. v.
Pradžia lygiai 7 v. v.

Virš minėta komedija yra labai juokinga kome
dija, o prie to, los Chicagos žymiausi lošėjai, kaipo: 
p. M. Dundulienė, p. W. Misevičiutė ir kiti. Todėl, 
tikime, kad atsilankiusieji bus pilnai užganėdinti. 
Petraukose griežš ant armonikos gerai chicagie- 
čiams žinomas J. Keskunas ir taip gražią deklama
ciją mažą mergaičią.

Kviečiame skaitlingai atsilankyti nes pirmu kar
tu tokis puikus vakaras bus Chicagoje.

* Kviečia visus KOMITETAS.

DRAMOS KURSŲ 
VAKARAS

Nedelioj, Sausio 23,1921
MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2242 West 23rd PI.
O H

Los pirmą sykį scenoje: L Vyriasnysis Angliakasys, II.

Sudaužytas Veidrodis, III. Baletas Suktinis. Loš pati 
artistė-kursą vedėja. »
UNe BABICKAITĖ

Pradžia 7:30 v. v. Įžanga $1.00 ir mažiau.

po programui šokiai.
KURSŲ ADMINISTRACIJA.

4537 S. Ashland 
re., Chicago, III.

Auksybd, Colum- 
bijos Grafonolas Ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

Vasario 27 diena

Iškilmingas Balius
— Rengia —- COLUMBIA SVETAINĖJE,

Baltos Rožės Kliubas Prie 48tos ir Paulina gat.
ei i_ j. • ei • nn j mm Tikietas 50c ypatai Muzika Prof. Barthen’sSubatoje, Sausio 22 d., 1921 Pradžia 7:so vai. vak.

Baltos Rožės Kliubas susidedantis iš Lietuvių jaunimo, kuris suprato dabartinį sunkų padėjimą 
musų tėvynės, rengia šitą balių ir visas pelnas surinktas šį vakarą liks tuoj pasiųstas Lietuvos Mi
sijai, dėl Lietuvos Gynimo reikalu. Taigi lietuviai ir lietuvaitės! šitas gražus darbas pradėtas Baltos 
Rožės Kliubo yra vertas parėmimo, ir tikimės kad skaitlingai atsilankysite į balių.

Su pagarba KOMITETAS'.

2as Metinis Balius su Programų Į
Rengia Ex-Kareivių Draugija W Seventh Regiment Armory Hali,

t L

Subatoj, Sausio 2^, 1921
34th & Wentworth Avė.

Durys atsidarys 6:30 valandą vakare

Lietuvių Ex-Kareivių Draugija rengia šį balių 
dėl labo nukentėjusiems nuo karės. Kaip pirmiau 
taip ir šiuom kartu, visas grynas pelnas yra skiria
mas tam tikslui. Šis balius bus pamargintas įdomiu 
programų, nes dalyvaus Birutės Choras ir žymus ar
tistai. Griežš gera orkestrą. Smagus vakaras bus 
dėl visų.

Kviečia visus Ex-Kareivių Draugija.
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►

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

„■ -r-  :  -------------— 

( KORESPOhĮOENGidOS
-JJ

PALMERTON, PA.

Darbo jieškantiems žinotina. KLEM0S
V VW JI .1 *

Severo Kosulio Balzamas
k

(pirmiau Severo Baisumas nuo Plaučiu)
jeigu imtas beatidėliojimo, prašalis ne
dorus pasekmes šalčio, palingvins kosulę, 
nustabdys erzinimo ir prašalins daug 
kentėjimu.
Priimnas dėl vartojimo vaikams ir auk- 
gusems. Užlaikykite sava komodoi po 
ranką laikie ateinančiu žimos mėnesiu. 
Pardavinėtas aptiekose visur.

Dvi mieras: 25 ir 50 centu.
Severo naujas KALENDORIUS 1921 metu 

yra išliaistas.
Gaug vieną musu naujų Kalendorių nuo sava 
aptiekoriaus. Yra duodamas dykai tiems, 
kurie paklaus. Jeigu negaietumite gauti sava 
vietoi, rašykite pas mus ir Įdekite 2 c. pastos 
ženklą. __________

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS IOWA

“Dirvos” 2-me mini, pašte- 
liejome išspaudintą žinią, jog 
Palmertone atsidarius ir pil
nai pradėjus dirbt N. J. 3. Co. 
dirbtuve, tik darbininkams 
numušta 10 nuošimtis pirmes
nes mokesties.

Nenorėdamas, kad 
nia taptų suklaidinti 
j ieškantieji darbo, 
kad tas vra netiesa.

Jokio atsidarymo 
nežinome, nes ji čia 
vo užsidariusi,
rudenop, pradėta 
darbininkai, o nuo lapkr. 
tos tų pačių melų tedirbta 
IX) 1

tąja ži- 
Jiotuviai, 
pranešu,

dirbtuvės 
nei nebu- 

1920 metais, 
atleidinėti

tik

po 
pa- 

nuo

The VViersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue

Raportas gale dienos, Sausio 3, 1921, paduotas Auditoriui pabliškų 
atskaitų Illinois Valstijos.

TURTAS
Paskolos ir atrokavi- 

mai ....................  $1,687,193.54
Perdėtis ................................ 175.75
U. S. Bonai ir certifi- 

katai ......-.............. 167,791.92
Municipal ir korp. bonai 911,666.36
Rakandai ir įtaisos ...... 150,077.87
Cash ir kitų bankų sko

los .......................... 657,805.88

Viso turto ................. $3,574,711.32

SKOLOS
Capital stock įmokėta $200,000.00
Perviršis............................$40,000.00
Neišmokėtas uždarbis .... 20,616.04 
Neišmokėti dividendai .... 1,424.50 
Palikta taksams ir procen

tams .............................. 10,404.40
Bilos išmokėjimui ......... 95,000.00
Depositų .................... 3,207,266.38

Viso atsakomybės .... $3,574,711.32

> dienus savaitėje.
gi metais, tuojau 

Naujų Melų, kompanija 
reiškė darbininkams, jog 
IG-tos dienos sausio mėn. pra
dės dirbt pilną laiką (po 7 
dienas savaitėje) už tokią pat 
algą, kokia lig šiol buvo (dir
bant 1—5 dienas savaitėje), 
tik 8-tas nuošimtis, kurį gau- 
davoni išdirbus pilnai dvi sa
vaites, bus atimtas. Taipgi bus 
atimta 2 n uosi mč ai metinio 
bonuso (kurio gaudavom 5 
nuošimtį).

Taigi nuo sausio 16-tos die
nos apie 18 nuošimtį (larbinin- 
kų.atleido, o tie, kurie ncat-

Tie, dirbdami pilną laiką, 
mokesties gaus tiek, kiek gau
davo pirmiau dirbdami 4—5 
dienas savaitėje.

Sausio 2, 1920 depozitai .......................................... $2,207,159.29
Sausio 3, 1921 — depozitai ..................................  $3,207,266.38

Užaugo depozitai .............................................  $1,000,107.09
VIRŠININKAI

ASA VVIERSEMA, Prezidentas NICHOLAS W. \VJERSEMA, Kas.
GEORGE DALENBERG, Vic-prez. F1U-1DERICK J. VV1ERSEMA, p.-k.

Direktorių ir Patarėjų Komitetas
Chas. H. Brandt 
Hertnan L. Narnės 
Theuphilus JSchmid

Georgo Dalenberg 
Asą NVierseina 

'Catrlnes Dellaan
Nicholas XV. VViersema 
I'icderick JAViersema 
Cbas. E.

VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS

AMERICAN LINE' 
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS. 

NEW YORK — HAMBURG
Pagabiausia kelionė rusams ir lietuviams.
Dideli modemiški dubeltavais šriubais garlaiviai.

Mangolia
Išplaukia Sausio 27.

Manchuria
Išplaukia Vasario 24, 1921. —

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

Trečios klesos keleiviams suteikiamas valgis po priežiūrų dide
liam valgomajam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiame mote
rims ir kūdikiams.

Atsišaukite j kompanijos ofisą 14 N. Dearbom St., arba pas vie
tinį agentą.

Aplamai imant, mokestis nu
mušta 18 centų nuo dolerio 
dienos uždarbio, 8 nuošimtis 
dvisavaitinio bono ir 2 nuo
šimtis metinio bono. Viso nu
mušta 28 centai nuo dolerio.

Pradėjus dirbti pilną laiką 
astuoni lietuviai neteko darbo. 
Kompanijos ofisas : apstotas 
Iv darbių, klausinėjančių, kada 

pradės dirbti. Jiems atsa- 
jog nėra žinios: gal už po- 
savaičių, gal už menesio, o 
dar paskiau.— J. M.

vėl 
<o, 
’OS

Atsišaukimas j visus au 
kojosius W8terhury,o 

streikui 1920 m,

Cable Nelson grojiklis pia
nas ; pirmesnė kaina $725. 
Ypatingai šiame išpardavi
me už ................ $575
Kerzheim augŠčiausio laips
nio grojiklis piano numažin
ta nuo $795 iki ....... $645

Sugryžo Senos Kainos
Gyvenimo draugas. *

KERZHEIM GROJIKLIAI IR PRIRINKIMAĮ

Šis puikus grojiklis pianas su 
uoleliu, lempa ir 20 rolių grojimui,

$465
Kerzheim plačiai šalyj žinomas instrumentas, padirbti per goriausius žirfovus savo darbo, vienoje iš 

geriausių pasaulyje dirbtuvių ir pardavoja tiktai Klein Bros, pianų krautuve. Viskas prie Kerzheim parinkta 
kuogeriausia.

Sienos Kerzheim pądirbta kuopuikiausia, visas sezono materiolas, gražiai nupalituruotas; aržuolas, ma- 
hogany ir vvalnut.

Mekaniškas subudavojimas geriausias; lengva ir paprastą naudoti. Kūdikis gali atlikti tai su Kerzheim, 
kaip ir augęs. Turtingas, gražus ir priimnus tonas, skiriasi nuo kitų grojiklių piamj sutaisymo. Stebėtinas 
instrumentas pardavojamas už žemą kainą, tik todėl, kadangi si krautuve daro didžiausią biznį Chicagoj už 
vidurmiesčio ry’oų; musų parduvojimo išlaidos visai mažos, todėl ir galime pardavot už žemą kainą.

MAGDE. "Ak, kaip man nieiti gal
vą ! llbandhau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muiluvimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda, net darosi t” t

MARE. tai kam tau kfst be
reikalingai/ žiūrėk, kokie mano plau
kai grotus, ivelnus ir čysti. O tai 
todėl, kad aJ vartoju RUFFLES /”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Nei! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausis

“ plaukų ir odos sustiprintojis,
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

1
 panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos Į 

trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
pleiskanas, o savaitės laike jy jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- 2 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. * I 

Nusipirkto šiąnakt RUFFLES Lonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 
i 65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai i 

pridėti prie kiekvienos bonkutės 'Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: j
—-F. AD. 1UCHIER 6 CO.. 3X6-330 Broadway. New York—

Keliaujantiems Lietuvon 
ši Pavasarį

Kovo 1 d., 1921 išplauks ant Laivo Saxonia per Hamburgą pirma 
partija žmonių važiuojančių Lietuvon kartu su Jonu Romanu, Lietu
vių Prekybos Bendrovės prezidentu.*

Jei nori su tą partija važiuoti, tai tuojaus mums pranešk. Mes 
išgausim pasportus ir visus kitus reikalingus dokumentus. Ši partija 
bus Lietuvoje į laiką pradėti pavasario darbą. Galėsite parvažiuoti 
be jokių keblumų, nes p. Romanas važiuos kartu su jumis iki Kauno.

Trečios klesos kaina iš New York iki Eydkunų $130.70. Pirmos 
klesos $185.70.

Rašyk tuojaus dėl platesnių informacijų.

LITHUANIAN SALES CORPORATION,
414 Broadway, Boston 27, Mass.

Waterbury’o draugijos pa
reikalavo, kad Ne.w England 
Workcrs’ Association Unijos 
Lietuviui Skyriaus išduotų apy
skaitą praėjusio streiko Water- 
bury. N. E. W. A. Unija, ne
galėdama išduoti pilnos apy
skaitos, kreipėsi į Waterbury’o 
draugijas, aukojusias streikui, 
kad išrinktų delegatus iš drau
gijų ir peržiūrėtų visas strei
ko komiteto knygas. Draugijų 
delegatai turėjo keletą susirin
kimų, bet negalėdami prieiti 
prie galutinos rokundos, nuta
rė kreiptis per laikraščius į 
visas Amerikoje Lietuvių 
draugijas, kliubus, kuopas ir 
pavienius žmones, kurie Jrra 
aukavę Waterbury*o streikui, 
kad praneštų, laiškais ant kurio 
vardo iš buvusio streiko ko
miteto (būtent: Prano Liubins- 
kio, M. Skučo, Povilo Mace
lio, ar Jurgio Kasiulio) siun
tei pinigus, moąey orderius ir 
banku čekius?

Po suradimo tikros apyskai
tos paskelbsime visuose laik
raščiuose. Malonėkite kuo- 
greičiausiai apie tai pranešti 
šiuo adresus: L. G. Natkevi
čius, 827 Bank St., Waterbury, 
Conn. • į

Lukošius G. Natkevičius,
S. B. Kiudulas,
J. P. Trečiokas.

■■■HflHBMcaaRliBnRaR
Tel. Cicero 5963 t

DR. A. P. GURSKIS r Bl
K 
r? 
L

- Lietuvis Dentistas
4847 W. 14 St. kampas 49 Avė.

CICERO, ILL.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. p.

- išskiriant nedelias ir seredas, »•

Kaip Jūsų Akįs
Ar esi nervuotu, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akįs aša
roja, raidės susibėga kuomet skai
tai, pailsta akfs besiuvant, jei taip, 
tuojaus turi pirmiausia pasiteirau
ti mano 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausių patar
navimą.

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So Ashland Avė., Chicago, 
kerti 18-tos gatvės; 8-iios lubos 

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

Tėrnykite mano parašų.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nerišliomis nuo 9 ryto Iki 12 dien.

Tel. Yards 8654
Mrs. A. Michniewicz

AKUŠERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pean- 
silvanijos hos- 
pitalčse. Pa
sekmingai pa
tarnauja pri* 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 

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

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

n.*., v.-.’s. i-

$750 Kerzheim grojiklis pianas, grindų sampelis $490 
$350 Kerzheim pianas, mažai vartotas ........... $165
$550 Cable Nelson pianas, veik naujas ........... $280
$400 Kerzheim pianas, grindų sampelis ........... $266
Hallct & Davis pianas, vartotas, tik ..............  $100

Ypatingi bargenai sempelių ir vartotų pianų ir grojiklių.
$600 Bradford grojiklis pianas veik naujas.... $296
$750 Cable Nelson grojiklis pianas už ............... $388

Mažai vartoti
$650 Kerzheim grojiklis pianas, vartotas ....... $365

Parduodame ant lengvų išlygų — nereik mokėt palukio už užvilkimų mokesčių 
Tamistos senų pianų priimsime į mainus.

Mes
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turime parduoti už neužmokejimą rendos palaikymui dvi
dešimts augštos rųšios Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kurią 
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui 
24 rekordų pavirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir 
užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaina- 
vtis. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame 
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Fa mąstyk pa t s, tik už $85 aug- 
Štos rųšies gVarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime 
parduoti dešimtį augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir 
karpetų. §ie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbinio. Mes par
duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui 
į visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. I). ir 
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntinį. Atdara 
kiekvieną dieną iki 9 vai. vak. Nedeldieniais ir kitomis šventėmis 
nuo 10 iki 1 p.) pietų. Liberty Bondsai priimami.

$35. si
WESTERN FURN1TURE STORAGE

Galima matyt po No.
2810 W. Harrison St. ir 2102 W. 35th St Chicago

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

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

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS;

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 0—8 
vakare. Nedėliomis nuo 9—2 

po piet.
Tclephonc Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisai
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, lilinuia.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriška Ir 
Vaiką Ligi.

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:80 
vai. vakaro. Nedėliomii nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.

Telefonas Drexel 2880
—. 'l

tuwaHaaiHaaKRVKKaww»i4
DR. YUšKA 1

1900 S. Halsted St. į
Tel. Carai 2118 i

Ofiso valandos: nuo 10 ryto 11d S 
8 vakare.

Rezidencija: 2811 W. 63rd St. F 
Tel. Pyospcct 8466

KADANGI jos yra silpnes
nėms, todėl ir yra labiau kankina
mos ligų. Jei esi silpna ir kenti strė
nų bei galvos skaudėjimų, silpnin 
ėjimų, nereguliarius periodus; pil
vo skausmą, arba kitokius simp
tomus, kuriuos moters gerai žino. 
Turite pasiteiriauti specialisto, ku
ris turi daugelio metų patyrimą ir 
gali pasakyti kokia liga ir kaip iš-

sigydyt. Ilgesnis atidėliojimas, yra blogesnis likimas. 
Ateikite tuojaus mano of'san, o aplaikysite naudą 
iš mano ilgo patyrimo ir moksliškų metodų. Egza
minavimas ir patarimai veltui.

DR. DONOHOE
36 W. Randolph St., kampas Dearborn St 

Delaware Bldg., 2-ras floras, Chicago.

V. W. Rutkauskas
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 824 
Tel. Central 6390

Vak.: 812 W. 33rd St. Chicago
Tel. Yards 4681.

Telephoncj Yards 583$ |

Dr. P. G. Wiegner Į 
Priėmimo valandos nuo 8 iki L 

' 12 iš ryto ir nuo 7 iki 0 v. vak; į 
I 3325 So Halsted St« Chicago/ L 
S 1 .1 -.r --i.i i . u.,..—■ifr.mi. ■ i. ir - '

PRANEŠIMAS.
Pranešu lietuviams, kad atidariau 

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

J. DAVNIS,
1744 So. Union Avė., (rear) Chicago.

Phone Canal 636

Tel. Ganai 6222
DR. C. K. CHERRYS

LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd * So. Leavitt Sts. 

CHICAGO.
Valandos) 9:80 ryto iki 12 dienų 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

T. PnllnMin 54M

AKUSE8K* 
A, SHUSHO

Turiu patyrimu 
jiotonj ligone; ro 
p&stLagai prišiu 
riv ligonų Ir budi 
kj laike ligos.
16929 S. Stale 

Cblcagc, IU.
t* ar t* >■< y* >3 Iii *» LS B *1

Akušerka M. Kataušku
Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims tr merginoms. Antrašas: 
8333 So. Halsted St„ Chicago, UL 
Pilone i Bonhvurd 4121.

.. ........................ ■■ i
Ofiso Tel. McKinlay 76

DR. L II. GINDICH
DENTISTAS

Mes *nvo darbą gvarantaojitrae 
Kalbame visai Europiškaa kalbat 
3804 So Kedzie Avė., ( hieago, III.

Arti 88-th Street

jh** ** e**1'” •’•r**’**r?" •

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

i 1821 So. llalsled St.» Chicago, 1)1 f 
kampa* ISth St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phcne Ganai 257

K3
--- . . ------

Tel, Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyji 4 

ASSOCIATION BLDGl
19 So. La Šalie St. 

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

Nedėliomis ofisas uždarytas.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
A TT T T T? NT H C”
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UI

g
i
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K
P ____

Tel.: Yardu 6660
Drover 8448

DR. V. A. SZYMKEVICZ
Lietuvis gydytojas, Chirurgą*, 

Akuierac
3203 So. Halsted S t., Chicago. 
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8 
v. v. Nedėliomis 10-12 ryte.

)WWII !■<———II Miliai ■■"■■■■ Miliui III I ■ III    e

Tel. Pullman 842
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
1D900 Michigan Avė., Roselande

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80
iki 8:80 vak.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedeldienius. įleidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Du Telefonai: Canal 1506 ir 
Canal 576.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — paštu:

Metams .................................... $8.00
Pusei metų .............„................. 4.50
Trims mėnesiams ..................... 2.25
Dviem mėnesiams...... ....... -........1.75
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Pusei metų ........ . ...........-........ 4.50
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Mes esame 
apskųsti.

“Naujienų” skaitytojams 
ir rėmėjams turime praneš
ti, kad prieš 14 dabartinių 
Bendrovės direktorių, prieš 
vieną buvusįjį direktorių ir 
prieš redaktorių tapo pa
duota skundas teismui. 
Skundėjai yra K. Jamontas, 
buvusis “Naujienų” agen
tas, ir Dargužis, “Salutaro” 
kompanijos manadžeris. Juo 
du nori išimti “injunetion” 
prieš augščiaus paminėtuo
sius “Naujienų” Bendrovės 
viršininkus.

Kadangi apie tą bylą yra 
skleidžiama visai neteisingi 
paskalai žodžiu ir priešin
goje “Naujienoms” spaudo
je, tai čionai paaiškinsime 
kai-kuriuos svarbesniuosius 
faktus.

Visų-pirma, reikia paste
bėti, kad jokio “injunetion” 
dar nėra išimta, o yra tik
tai įteiktas teisėjui prašy
mas delei “injunetion”. Tei
sėjas buvo paskyręs 19 d. 
sausio pasirodymui teisme, 
vienok dalykas tapo be svar
stymo atidėtas iki vasario 
4 d.

Kas-gi dėl kaltinimų, tai 
jie arba yra menkniekiai, 
apie kuriuos yra juokinga 
net viešai ginčytis, arba jie 
yra neteisingi, štai keletas 
tų kaltinimų:

“Naujienų” biznio vedė- 
• jui prikaišiojama, kad jisai 

nupirkęs automobilių vieto
je troko, kaip buvo nutaru
si direkcija, ir kad tą auto
mobilių jisai vartojus pasi
važinėjimui. Vienok tasai 
pirkimas buvo patvirtintas 
valdybos, ir už automobilio 
naudojimą atliekamose nuo 

biznio valandose vedėjas 
duodavo tam tikrą atlygini
mą. Biznyje, kurio metinė 
apyvarta siekia keleto šimtų 
tūkstančių dolerių, dėl to
kių dalykų, rodos, neišpultų 
tąsytis po teismus.

Toliaus, biznio vedėjui 
prikaišiojama, kad jisai no
rįs gauti 10% kaipo “com- 
mission” nuo visų metinių

■biznio įplaukų. Jeigu šitas 
kaltinimas butų teisingas, 
tai vedėjui išpultų daugiaus 
kaip $30,000, nes visų įplau
kų pereitaisiais metais 
“Naujienos” turėjo suvirš 
$300,000. Bet ištiesų biznio 
vedėjui, pagal kontraktą, 
kurį yra padariusi su juo di
rekcija, priklauso tiktai apie 
$5,000. šita suma yra, žino
ma, irgi nemenka. (“Naujie
nų” biznis davė pernai ne
paprastai daug pelno), bet 
iki to, ką paduoda skundė
jai, dar labai toli šaukia. Jie 
padarė “klaidą” ant $25,000!

Skundėjai, toliaus, kaltina 
redaktorių, kad jisai norįs 
paimti iš Bendrovės $6,000. 
Faktiškai-gi yra taip, kad 
direkcija nubalsavo šešiais 
balsais prieš tris duoti re
daktoriui tokį “bonusą”, 
kaipo atlyginimą už jo ilgus 
metus darbo; skundėjas Ja
montas buvo vienas tų, ku
rie balsavo už tai. Vienok, 
kuomet redaktorius patyrė, 
kad delei to “bonuso” kilo 
nepasitenkinimo, jisai arti
miausiame direkcijos susi
rinkime grieštai atsisakė 
nuo jo.

Skundėjų rašte tvirtina
ma, kad Bendrovės viršinin
kai daliną Bendrovės Šerus; 
bet tai yra netiesa. Niekam 
nėra išduota nė vieno Šero 
uždyką; už visus Šerus, ku
rie tapo kam-nors išrašyti, 
yra užmokėta pagal jų ver
tę. Taigi B-ei iš to negalėjo 
pasidaryti jokios skriaudos.

Skunde sakoma, be to, kad 
“Naujienų” biznio vedėjas 
sušaukęs “Naujienų” darbi
ninkus ir ėmęs dalinti jiems 
esančius ižde pinigus iš to 
pelno, kurį turėjo B-vė. Bet 
ištiesų buvo taip: “Naujie
nų” biznio vedėjas kartu su 
redaktorium sumanė, kad 
butų gerai įvesti Bendrovė
je tokią sistemą, kad darbi
ninkai dalyvautų Bendrovės 
pelnuose. Sušauktąm darbi
ninkų susirinkime, kur buvo 
svarstoma klausimas pakė
limo algų darbininkams, bu
vo išdėstyta ir šitas suma
nymas. Darbininkai išreiškė 
norą, kad tą sumanymą ap
tartų direkcija ir paskui pa
duotų visuotino šėrininkų 
susirinkimo nuosprendžiui. 
Tai buvo dar pereitą vasa
rą. Direkcijoje tečiaus tas 
sumanymas sutiko didelio 
pasipriešinimo, irt jo apsvar
stymas tapo atidėtas. Pats- 
gi biznio vedėjas niekuomet 
neketino savo valia dalinti 
darbininkams B-vės pelnus.

Keistas tečiaus yra tas 
skundas: iš vienos pusės 
prikaišiojama biznio vedė
jui ir redaktoriui, buk juo
du vienu norį pasinaudoti 
B-vės pelnais, o iš antros 
pusės prie jų dviejų jieško- 
ma priekabių delei to, kad 
juodu padavė sumanymą pa
daryti visus “Naujienų” 
darbininkus B-vės pelnų da
lininkais!

Visų šitų nelemtų nesusi
pratimų gal nebūtų kilę, 
jeigu B-vės biznis nebūtų tu* 
rėjęs tokio nepaprasto pasi
sekimo pereitaisiais metais. 
Skundėjai įsivaizdino, kad 
jien^s, kaipo šėrininkams da
roma skriauda, bet ėjimas į 
teismą skriaudos juk nepa
taiso, o dar padidina ją. Vie
nok ištiesų šėrininkams nė
ra padaryta jokios skriau
dos iš B-vės viršininkų pu

sės. Priešingai; ačiū geram 
biznio stoviui, “Naujienų” 
šėrų vertė šiandie yra dides
nė, negu buvo kada-nors.

“Naujienų” skaitytojai ir 
rėmėjai yra kviečiami pri
imti žinią apie šituos nema
lonumus kiek galint ramiau. 
Skundėjų prašomasai “in
junetion” B-vės bizniui, nors 
ir kenkia, bet negrumoja jo
kiu pavojum. Skundėjai pra
šo sustabdyt augščiaus pa
minėtųjų Bendrovės viršinin 
kų menamus nusidėjimus, 
bet kadangi tie “nusidėji
mai” yra prasimanyti, tai ir 
jų “sustabdymas” negali pa
liesti biznio bėgio.

Pasekmingu biznio vedi
mu “Naujienų” viršininkai 
parodė, kad jie sugeba atlik
ti uždėtąsias ant jų parei
gas; todėl nėra jokio pama
to nepasitikėti jais.

zius, kaip kad dabar yra, ga
li tik pilnas permainymas eko
nominės sistemos.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

ČECHO-SLOV AKIJA.
Komunistų sukilimas 

užgniaužtas.
PRAGA..— Komunistų suki

limas prieš valdžia Čecho-Slo- 
vakijoje tapo užgniaužtas. 700 
darbininkų tapo čia areštuota. 
Dirbtuves uždarytos. Komunis
tiniai laikraščiai tapo sustab
dyti, o spaustuves liko užda
rytos.

Kladno angliakasiai buvo 
paskelbę generalinį streiką, kad 
žandarai gaudo žmones kaip 
kad darydavo kazokai. Komu
nistai ragina paskelbti genera
linį streiką, kad paėmus savo 
kontrolėm industriją.

NAUJOJI ZELANDIJA.
Mėsos skandalas.

AUCKLAND, N. Z. — čia 
iškjlo mėsos skandalas, pana
šus į tą, kokį aprašė Ūpton 
Sinclair savo “Raiste”. II. E. 
Ilolland, darinėtis narys atsto
vų buto padavė kaltinimą, kad 
nesenai iš Naujosios Zelandi
jos išplaukė į Angliją laivas 
su mėsa, kurios trįs bertainiai 
buvo užkrėsti ligomis, taipjau 
joje buvo žiurkės susisukę net 
sau lizdu.

Holland varde Naujosios Ze
landijos Darbo partijos parei
kalavo, kad butų paskirta ko
misija viso dalyko ištyrimui 
ir taipjau patirtų ar teisingas 
yra kabinimas, kad sergančių 
džiova gyvulių mėsa yra nau
dojama dėjimui mėsos į blo
kines.

ANGLIJA. 
1,000,000 bedarbių.

LONDONAS. — Bedarbių 
sąrašuose užregistruota 544,000 
vardai bedarbių, bet tai yra tik 
dalis viso skaičiaus bedarbių. 
Darbo partija apskaito, kad 
dabar Anglijoj yra viso ma
žiausia 1,000,000 bedarbių vy
rų ir moterų.

Darbo partijos kalbėtojai 
sako, kad valdžios pienai page
rinimui bedarbių padėties ne
turi jokios vertės. Galbūt ge
riausiu nuosprendžiu yra duo
ti bedarbiams pašalpą, nerei
kalaujant 4 savaičių išdirbimo 
apdraustame amate. Tai pa
liečia tik tuos darbininkus, ku
rie yra užregistruoti. Valdžia 
toliau mano suteikti 3,000,000 
st. svarų sumą — trečdalį to, 
kiek kainuoja karinis laivas, 
pagelbėjimui miestams praves
ti viešųjų darbų sumanymus.

Darbiečiai gi reikalauja aš- 
IroKiiitj pi-iciiioiiių : tižiu ilty tno 
kiekvieno bedarbio ir aušelpi- 

ino jo šeimynos; naujos užru- 
bežinės politikos, kuri tikrai 
bandytų atsteigli Europą ir 
atgaivinti pirklybą ir taiką; 
perorganizavimą industrijos 
tokiu badu, kad kada darbai 
sumažėja, darbininkams nerei
kėtų kentėti.

Darbininkų vadovai tečiaus 
nurodo, kad tai gal ir butų 
galima įvykinti prie kapitaliz
mo, bet panaikinti tokius kri-

VOKIETIJA.
Pašto darbininkai vienijasi.
BERLINAS. (paštu). — Na

riai dviejų pašto ir telegrafo 
darbininkų unijų komitetų su
sirinko čia gr. 23 d. ir nutarė 
abi unijas suvienyti į vieną 
Nacionalinę Pašto ir Telegra
fo Darbininkų Uniją. Komite
tas tapo išrinktas, kuris bandys 
suvienyti ir visas kitas pašto 
darbininkų savistovias unijas. 
Bendra unija dabar turės 200,* 
000 narių.

Socialistų valdžia Saksonijoje.
BERLINAS.— Saksonijos di

džiumos ir nepriklausomiems 
socialistams pasisekė sudaryti 
valdžią. Saksonijos Komunis
tų partija nutarė nedalyvauti, 
bet karti! prižadėjo remti so
cialistų valdžią.

Kraštutinių atgaleivlų laik
raščiai reikalauja Berlino 'val
džios įsimaišymo, nes, girdi 
“socialistų valdžia su komu
nistų parama yra tik įžanga į 
tą padėtį, kokios puikų pa
veikslų* duoda Rusijos sovietą 
respublika’’.

JlTNGTINfiS VALSTIJOS.
Kam Jungt. Valstijos 

priklauso.
[18 Federuotosios Presos] 

WASIHNGTON. -- “Apie 
33 žmonės valdo arti 2 nuoš. 
viso Jungt. Valstijų šalies tur
to”. Taip pareiškė George P. 
Hamplon, direktorius naciona
linės ūkininkų tarybos, svars
tydamas apie uždėjimą mokes
čių ant turčių, kurie labiausiai 
ir pasinaudoja iš karo ir kurie 
todėl ir privalėtų užmokėti ka
ro išlaidas.

“1928 m.”, sakė Hampton, 
“22,(196 milionieriai valdė 27.2 
nuoš. viso šalies turto, arba 
virš $68.000.000.000, kuomet 
33 turtingiausių amerikiečių 
turtas siekė apie $4.837.000.- 
000, arba apie 2 nuoš. įviso ša
lies turto. 1918 m. šalies tur
tas sieke $250.000.000.000. Da
bar jis siekia $500.090.000.. 
000. Musų 23.000 milionierių 
galbūt yni verti dabar apie 
$136.000.000.000, o 33 turtin
giausi amerikiečiai apie $9.- 
675,000,000.”

rėj ir Rochestery nesitikima 
kad kova plėtosis. *

lįšrlnko socialistą mayorą.
HAVERIIILL, Muss. — Ha- 

verhill miestelio mayoru tapo 
išrinktas socialistas Parkman 
B. Flanders, nors prieš jį buvo 
susivieniję visos partijos, ku
rios išleido $10,000, kad tik 
j?s netaptų išrinktas antru kar
tu. Jis yra vienametis su Deb- 
su ir per 12 metų dirbo dirbtu
vėse. Jis taipjau pagelbėjo su
organizuoti čia pirmą uniją 
1881 m. Jis užėmė vietą sau
sio 1 d.

Pasitraukė iš Socialistų 
partijos.

DAVENPORT, la. -- Iškjlus 
nesutikimams tarp mayoro C. 
L. Barevvald ir vietos socialis
tų lokalo, kurio nariu jis bu
vo, jis pasitraukė iš Socialistų 
partijos. Tečiaus 
grieštai užginčija 
laikraščių žinioms,
nesutikimai kįlo todėl, kad ma
joras grasinęs naudoti riaušių 
uitis šautuvus, 
didžiuma miesto tarkoje 

atidarė i t1® socialistų aldermaiTOi prie- 
‘ šaiosi mayoro politikai.

socialistai 
kapitalistų 
kad buk

Tai ir visas legionas. 
Sąstafas gana malonus. 
Žmonės panski, bijo vėjo, 
Naktimis nevaikštinėja, 
O po vieną 
Bijo vaikščioti ir dieną. 
Taigi gedi ir žiopsai, — 
Lauki kol pradės jisai. 
Bet kai paima pagunda, 
Tai su juo striuka rokimda. 
Pamatę konfederatę, 
Leidžiam tik, kartu nustatę. 
Žiuri — šlėkta ir kaput 
Karas, mat, tai žūt ar bųt. 
Bet tiek to pakaks rašyti, 
Nebenoriu jus gaišyti 
Grokit durniais bukit ramus, 
Niekai visos telegramos. 
Kolei gyvi dar tebesam 
šlekią vieton mci padėsim. 
Gavo prūsas, gavo ruskis, 
Gaus pipirų ir Pilsudskis.
Bet sudiev! Girdėt komanda 
Reiškia legionas lenda, 
štai, ruoškite patronus!— 
Na tai... ponas... legijonas 
Gaus per šonus...

Kovos tik per uniją.
BERLINAS. — Vokietijos 

metalo darbininkai, kurios iki- 
šiol skaityta prielankiais III In
ternacionalui, nesenai savo 
konvencijoje priėmė rezoliuci
ją, kuri priešinasi organizavi
mui darbininkų tarybų už uni
jos ry'bų ir nutaria kovoti už 
darbininkų pasiliuosavimą tik
tai unijoms. Rezoliuciją įne
šė nepriklausomasis socialis
tą s Dissman.

Elektros darbininkų streikas.
BERLINAS (paštu). — Bėr

imas dabr pergyveno aštuonių 
dienų municipalinių elektros 
darbininkų streiką. Vedant al
gos tarybos ga t vakarių darbi- 
n "tikai paskelbė užuojautos 
streiką. Technikai, inžinieriai 
ir studentai pasisiūlė sulaužy
mui streiko. Streikas buvo 
nepopuliaris vidurinės klesos ir 
pas darbininkus, kurių * dirb
tuvės tm;ėjo sustoti. Streiką 
rėmė sindįkalistai ir komunis
tai.

NAUJOJI ZELANDIJA.
Nenori Armouro skerdyklų.
AUCKLAND, N. Z. — Kada 

trįs metai atgal Armour & Co. 
(Australijos) pradėjo čia eks
portavimo biznį, vielos gyvu
lių augintojai susirūpino, kad 
Amerikos mėsos trustas neuž
smaugtų mėsos industrijos šio
je šalyje.

Atsiliepdamas Į daugybę pro
testų, parlamento komitetas 
padarė tyrinėjimus ir surado, 
kad Armour & C. nėra tech
niškai dalimi Amerikos “di
džiųjų penkių”, bet Naujosios 
Zelandijos kompanija, įkurta 
su 20,000 st. svarų kapitalo 
1918 m. tas kaptalas tapo pa
keltas iki 100,000 st. svarų. 
Bet J. Ogden Armour turi Še
rų vertės 99,985 st. svarų. Tai
gi nėra abejonės, kad ji yra 
pagelbinė kompanija chicagiš- 
kės Armour & Co.

Naudojamiej i Amerikos mė
sos trusto metodai su kompc- 
ticija yra pripažinti netinka
mais šioje šalyje. Todėl atsa
kydamas į 107 gyvulių augin
tojų peticiją, kad butų Ar
mour & Co. išduotas ekspor
tavimo leidimas, Naujosios 
Zelandijos valdžios agrikultū
ros ir ganyklų komitetas sako:

“Komitetas negali rekomen- 
<1 noti prnSynuj pet leioiiieriij. 
kadangi komiteto nuomone, ji 

yra pagelbinč kompanija 
Jungt. Valstijų Armour & Co., 
kur, kaip buvo parodyta, ji 
kartu su kitomis kompanijo
mis, atlikinėjo dalykus, kurie 
yra pražūtingi interesams kaip 
gamintojų, taip ir vartotojų.”

Sakoma, kad Armour & Co. 
labiausiai priešinasi vietos mė
sos eksportuotojai, kurie bl- 
jasi didėjančio dižiojo biznio 
kom peticijos.

Išnarins streiko laiką.
NEW YORK. — Rubsiimą 

unija pereitų savaitę i........ .
sankrovas ir mokyklas dėl lo
kauto išmestų iš darbo narių. 
Rubsiuvių unija 
doti šį bedarbės 
pralavinus savo 
supažindinus juos 
siais 
niais klausimais 
padarius juos 
ir i n tol i gen t išk esniais 
unijos ir draugijos. Tuo tiks
lu unijos name, 207 E. lOth 
St. bus atidaryta Darbininkų 
Kolegija ir knygynas. Kolegi
ją ves New Yorko amaigamei- 
tų švietimo direktorius David 
Saposs ir “Advance” redakto
rius Salon De Leon. Kolegijoj 
bus mokinama civilizacijos is
torijos, viešo /kalbėjimo ekono
mijos ir apie darbininkų klesos 
judėjimus.

šešios sankrovos, kurios iš 
dalins reikmenis streikieriains, 
jau atidarytos; neužilgo bus 
atidarytos dar 4 sankrovos. Vi
sose jose bus naudojami lik 
unijos išleisti p nigai.

Pi.kietuotojams buvo parū
pinti karštus pietai nužymė
tose valgyklose. Bet ir pati 
unija gal atidarys savas val
gyklas, jei bus reikalas.

Unija duos ir savo nariams 
ir medikalinę pagelbą. Tuo 
tikslu įvairiose miesto dalyse 
bus nužymėti gydytojai, kurie 
lankys sergančius rubsiuvius, 
ar pri minės ligonius pas save.

Prezidentas Sidney Hilhnan

Redakcijos Atsakymai

Socialistai turi
ir

Kenoshor darbininkui.
Korespondencijos negalime su
vartoti.

Pažįstančiam Slaviną.— Pa
kaks to, kas jau buvo rašyta.

K. Binkis.

Kareivio gromata
Kazimieras Gugbsnori išnau- 

laiką, kad 
narius, kad 
su svarbiau-

ckonorniniais ir sociali- 
ir kad tuo 

naudingesniais 
nariais

mano, kad išėmus New Yor- 
ką ir Bostoną, kitų miestų fab
rikantai nedarys puolimo ant 
unijos. Chicago ir Philadclphi- 
jos fabrikantai prižadėjo tai
kintis su unija, o ir Baltimo-

Dėdes, dėdinos, tetulės!
Apkasuose atsigulęs, 
Laišką trumpą jums rašau 
Ir labai žemai prašau 
Nelaikyti tai už blogą. 
Žinot juk, kaip nepatogu 
Parašyt ką nors gulom. 
Pasakysiu patylom, 
Kad čia nėr taip, kaip jus manot, 
Jus ne taip, kaip mes gyvenat. 
Jus ten po savo kaimus 
Rankai scimukus ir.seimus, 
Kcikiat valdžią, pletkavojat, 
Vakarais sau durniais grojat 
Ir, užkąsdami agurko, t 
Maukia! gardžią samokurką. 
Na, o čia visai kas kita! 
čia, brač, viskas nustatyta. 
Čia, ne tai kad saniokurkcs, 
Nevisuomct ir makorkos 
Musų bred j tebekaštojo. 
Bet n? tas čia mums galvojo. 
Kaip ten butų mums gerai, vis 
Mat kareivis, lai kareivis... 
Mes politiką palikom, 
Laiko nėr tokiem dalykam. 
Seimavot mums nusibodo 
C) čia politika vienoda: 
Buki tvirtas, narsus buki, 
Lenda priešas duok per snukį, 
()t ir pabaigtas maršrutas: 
Čia mandresnis tas, kas drūtis. 
Sėdi, lauki ir žiopsai 
Apkasai ir apkasai. 
Mos čionai, o ton jisai... 
Jis vadinas legionas. 
Ten ir musų dvaro ponas, 
Ir daugiau šiokių tokių, 
Dar keli šimtai mozūrų, 
O dar šlėktos pora purų.

viroktar reikatut, kaip krtminaliikaota 
taip ir clvilitkuott teiimaott. Darę, 

tftooMnt doknmtntut ir popitrati

Namų OfteMt
mi I. NalttMl tt

Ant trečių lubų
T«L Drorei 1110

Minto OfteMl I
Irti i. tartaro tl. I 

1111-11 Baily BMf. > 
TaL CanUal 44111

European Amerkan Bureau
Fabionas ir Mickiewiczi vedėjai 

Buvusis
A. Petratis ir S. L. Fabionas.

Siuntimas pinigų, laivakortės, 
pu sportai ir tt. 
NOTARU ŪSAS

REAL ĖST ATE, PASKOLOS, 
INSURINAI IR TT.

809 W. 35th St., Kanų). Halsted St. 
Tek: Boulevard 611.

Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak 

Ned.: iki 3 po pietų.

DR. A. M0NTV1D
- CHICAGO

Lietuvis Gydytojau ir Chirurgas
25 East Washingtoa St. 

Mhrshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

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

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedėlionris pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted StM Chicago, III.

Phone Yards 5248
A. M. KAITIENĖ

AKUŠERE 
Daug metų praktikoj 

3014 Emerald Aven Chicago, III.

Pirm negu siusit pinigus, paklauskite iiusų kurso, nes tas bus 
Jums ant naudosūr geriau galėsite spręsti per kur siusti. Pristato
me pinigus i 30 dienu ir parodome kvitą su parašu priėmėjo.

Purendavo j ame

Safety Boxes

$2.5Q metams
.1

Padarome viso-

kius Notariš-

kus raštus

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
Fabionas, Mickevičo & Co., vedėjai

Buvusi A. Peti’atis ir S. L. Fabionas

809 W. 35th St., Kampas Halsted St., Chicago.

Važiuojantiems į Lietuvą parūpiname pašportus kainuodami $1 už savo darbą. 
Parduodame cash markes ir Hraftus. Parduodame laivakortes į Hamburgą, 
Bremeną ir Liepoją — vienu laivu bepersedimo.

Patarimai dykai.
Vai.: Kasdieną-—9 ryto iki 6 v. po pietą Vakarais:—Utar. Ketv. ir Subat.

iki 9 v. v. Nedelioj iki 3 vai. po pietą.
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Apsauga Tamstos 
Taupymo

Širdingai užkviečiame tamistą pradėt
taupyt šiame tvirtame valstijiniame banke,

kaipo “saugumo ir draugiško patarnavimo“.

Per šešiolika metų bankieriavimo, užsi

tarnavo pasitikėjimo 25,000 depozitorių. Mu-

sų turtas siekia virš $12,000,000.00 ir auga 

kasdieną — faktai verti atminties, kuomet

nori pradėt taupymų.
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i9a-AVlst SideSIBank
Bank ofSafcty and Friendly Scniaf \

ĮRooscvdt Road ai Halsted Stexl~ ChicĄio

Parankios valandos: Sub. 9 ryto iki 8 vak. Utar.

vak. 6 iki 8 vak. Kitoms dienoms 9 ryto iki 4 po piet.

Sveikatai ir Linksmumui I
Gerk

South Side Beverage Co’s.
“MALT TONIC”

Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.

Pardavoja,
FREDERICK BROS, 

3700-10 S. Halsted St. 
Tek: Boulevard 2538.

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšies paveikslus, su- 

lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai padarytus tegul 
kreipiasi į manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.
3130 SO. HALSTED STREET

Drover 6369.

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

teriopai grįžta. Dėlto geriausią kultūrinę dovaną saviškiams Lietu
voje suteiktumėt, išrašę jiems

“SIETYNĄ”
dviHavaitinį koperacijos, savivaldybes, ūkio, kultūros ir profesinio 
gyveninio žurnalu, Šiaulių Srities Vartot. B-ves ir Lietuvos savival
dybių organą, kuris sklaido musų kaimo tamsos ukus, žiebia jo kul
tūros ugnį, stiprina jo ūkio jėgą ir visuomenės organizuotą.

Tas šviesos spindulys jums apsieitų tik 3 doleriai — “Sietyno” 
metinė prenumerata, — kurie reikia pasiųsti adresu:
Šiauliai, Dvaro g-ve, 24. “Sietynui” — Lithuania.

r
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, apio 
inusų 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.

Carier’s Little Liver Pilis
Per šešesdešimts 
metų šis geriau- 
sis pasaulyje 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio. ? ’

ARTERS 
ITTLE IVER

DEL GALVOS SO 
PĖJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO, 

DEL ABELNOS

CAHTEOT1ĮRON pilės

Amerikos Lietuvių Dar-j 
bai Lietuvos Gynimo 

Reikalu.

NAUJIENOS, Chicago, I1L
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Chicago
WEST SIDE. — Aušros Var

tų Dr. šv. P. M. Moterų ir 
Merginų auka Lietuvos gynimo 
reikalams. Aukojo S. Sauno
ms $15; A. Mikodaitione $10; 
J. Dobrovolskis $5; IMT. Palio
nienė ir O. Bručiene po $3; E. 
Daunorienė $2.75; po $2: M. 
Yesnauskienė, E. Šaulienė, F. 
Alogericnė, A. Cibulskis, M. 
Savicką, O. Gaidaitė, K. Gulbis, 
M. Yesnauskis, P. Kavarskie- 
nė; $1.25 M. Krnševičienė; po 
$1: S. Benešunas, A. Lackevicz, 
G. šlapelis, J. Petrulaitis, P. 
Grigaliūnas, V. Šukienė, K. 
Masu kieno, j. Pinties, A. Ra- 
mušauskienėl V. Griciene, A. 
Kiranaite, J. Kidbiėne, K. Prie- 
dienė, K. Paliliunienė, M. Pi-

cius, J. Rrnžis, J. Sederavicz, 
A. Malikanskos, J. Juzenis, S. 
Griciūtė, E. Pakelis, L. Gri- 
cintė, D. Gasparkicne, A. Šve
dienė, C. Pilipavičiutė, kun. 
Bučus, kun. Kudirka, J. Žil
vitis, A. Lukauskis, K. Zehiis, 
J. Kuodis, A. Kazanauskicnė, 
M. Joravicz, S. Šaltrukas, O. 
Makunienė, J. Stačkunienė, 
Mrs. Šukienė, P. Pavelionis, 
Mrs. Paukštienė; 50c Mrs. Bal- 
čunienė; smulkių $4.50; viso 
$101.00. t Vnkarienėsl pelnas 
$146.00, kartu $250.00. Drau-

už $50.00. Pinigai pasiųsti 
Lietuvos Misijai.—

BRIDGEPORTAS. — Jauny 
Lietuvių Amerikoje Tautiškas 
Kliubas laike savo metinį susi-

paaukoti iš kasos $100.00 Lie
tuvai nuo lenkų užpuolikų gin
tis. Pinigai ant rytojaus tapo 
pasiųsti Lietuvos Misijai per 
F. Šatkauskų ir J. Maskaliu- 
na. —S. Kunevičius, Rašt.

Kitur.

EUREKA, Utah. — čia ne.

nusų esame, visi norime savo 
skatiku padėt Lietuvai gintis 
nuo plėšikų lenkų. Ta gi tani 
reikalui aukojom visi Euro
pos lietuviai, neišsimesdami 
nei vienas, vyrai ir moterys. 
Aukojo po 5 dolerius: Wm. 
Juškevičia, Win. Juškevičienė,
I. Banevičia, J. Banevičienė,
J. Zemblis, J. Zem'bliene, J. 
Šileikis, M. Šileikis, Y. Bevai- 
nis, J. Razevičia. Viso $50.00, 
kuriuos siunčiame per Naujie
nas Lietuvos Misijai. ($50 ga
vome ir pasiųsime kaip nuro
dyta. — N-nų Adm.).

—V. Juškevičia.

HAMTRAMCK, Mich. — Mes 
susirinkę keli draugai nutarėm 
paaukoti koletų dolerių Lietu
vos šauliams. Aukojo šie 
draugai: Jurgis Palcjkavičia 
$3; Bronis Gudinąs* Jonas Vi- 
š nskas, Antanas Sadauskas, 
Maikis Maželis po $2; Jonas

ir Jurgis Rimeika po $1. Viso 
labo $14.00.

—Jurgis Palekavičia.
($14 gavome, bus pasiųsta

Lietuvos Atstovybei.— N-nų
Adm.). —

Klaidą pataisymas

Žinioj iš St. Louis, Mo„ 
Naujienų 10 nuin. pasakyta, 
kad Šv. Kazimiero draugijos 
valdybų renkant, nutarimų raš
tininku išrinkta K. Dirse, o tu
rėjo būt J. Kantautas. Dirsė 
išrinkta finansų raštininku.

Aukų paskelbime pasakyta: 
smulkesniais $5.87, o turėjo 
būt $1.37, sykiu $22,12.

A. Tvaranavičia.

Victor Cigar Store 
Wholesaleriai ir Ketaileriai 

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

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

Turto Tvarkymo 
IšPARDAV MAS

Didelis Stekas Drabužiu ir Reikmenų Vaikinams ir Vyrams
SIŪLOMA

Iš priežasties mirties Pono J. J. Stonkaus, musą dalininko biznyje Theodore Werner & 
Co., mus priverčia padaryti šį pasiulijimą. Didžiausios vertės drabužiai siūlomi už pusę kai
nos, nes mums pinigas yra būtinai reikalingas, kad atmokėti įdėtuosius Pono Stonkaus pini
gus ir todėl mes turime griebtis šių priemonių.

Nežiūrint kainos nei uždarbio visos kainos ant drabužių bus perkirstos pusiau, tas reiškia kad dabar ga
lėsi nusipirkti du drabužius vietoj vieno. Tokios vertės drabužiai nėra visur gaunami, nes jie yra geriausių 
išdirbysčių kaip tai

“SOCIETY BRAND” “KUPPENHEIMERS”
ir kitų gėry išdirbysčių geriausios vertės drabužiai, kurių kainos sekančios —

$40 Siutas ar Overkotas parsiduos už $20.00
$50 Siutas ar Overkotas parsiduos už $25.00
$75 Siutas ar Overkotas parsiduos už $37.50 

arba už pusę senosios kainos kaip parodyta ant prisegto tikieto

čionai jus galite rasti sau tinkamų stylių, gerų materijolą ir gražią spalvą siutų ir overkotų — ir gale- • 
si išsirinkti iš daugybės drabužių, kurie musų krautuvėj randasi. Pati vertė kalba už savę. Kuomet užsivilk- g 
si vieną iš jų, tuomet tik galėsite spręsti. ®

50% NUOLAIDOS ANT VISŲ ŠIŲ DALYKU. ■

SWEATER KOTAI
APATINIAI

PANčIAKOS
PAJAMAS

VISKAS CASH

ŠILKINIAI MARŠKINIAI
IR KITOKIOS
RŲŠIES MARŠKINIAI
NAKTINIAI MARŠKINIAI
DARBINIAI MARŠKINIAI

KEPURĖS
SKRYBĖLĖS

PIRŠTINĖS
KAKLARYŠIAI

Didelis Stock’as Keliniu. Viskas už pusę kainos.
Išpardavimas tęsis iki Vasario 26 Kasdieną

KREDITO NEBUS . ATEIKITE ANKSTI

Tom HoekstraTheodore Werner

Theodore Werner&Co.l
11140-42 Michigan Avenue Roseland B

Salutaro Biterį 
Salutaro Trajanka, 
Kraujo Valytoją, 
Salutaro Arbatą

K-U-R-?
Visose gerose 

Aptiekose visoj Amerikoj

K-A-D-A-?

Cfl

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS 

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgcon

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

SALOTARAS CHEPL co

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

iki 5-tą lubų., Chicago, III.
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI 

PRAKTIŠKO PATYRIMO.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
ninkai ir Ketvergaia nuo 10 ryto iki 4 vaan- 
dai po piet.

Tik nueik ir parnešk arba, 
tiesiog iš musu užsiorde- 
liuok, o mes prisiusime

1707 S. Halsted St. Phone Canal 6417 Chicago, III."
T»l. Moįroe 3804

DR. W. F. KALISZ
SiMdalamu: Moterį Ilgo. lt CMrircl).

1140 MILWAUKEE AVU. CHICAGO.NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRASIAI IR PIGIAI
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Nuošimtis bus Mokama
nuo Sausio 1-os

Krislai.
Kiek ankščiau aš padariau 

spėjimą, kad Laisves popieros 
fondas galėjo būt išsisėmęs... 
Pasirodo, jog neklydau. Laisvė 
jau kaulina draugijas ir kliu- 
bus rengti jos naudai visokių 
pramogų, nes pinigučių rei
kia.. .

SCHIFF & CO.
STATE BANK

P

728W.12»’St.
Arti Halsted

Kodėl Tūkstančiai žmoniij Ir
Vaiky Miršta kas meta nuo

Plaučių Uždegimo.

Ne ant kampo
Mes mokėsime nuošimtį nuo Sausio 1-mos dienos, kurie pasidės 

savo pinigus iki Sausio 25 dienai į savo

Pirmutinį, didžiausią lietuvių Valstijinį Bankų

Metropolitan State Bank
2201 West 22nd & Leavitt Sts.

Kapitalas ir Perviršis
S245.000.oo

Turtas Siekia Du Miliūnu Doleriu
Kviečiame, draugijas, administracijas ir pavienes ypatas padėti 

savo pinigus ant nuošimčio savame banke! Chicago miestgs ir Cook 
pavietas laiko pinigus šiame banke.

Pinigus galite atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo.
Banko valandos: Kasdieną nuo 9 ryto iki 4 po pietų. Utaminkais 

ir subatomis iki 8:30 vai. vakaro.

Apsauga Padėtiems Pinigams
Security Bank

Požeminės “Kovos” No. 10 
liepsnętais žodžiais pranašau
jama visa eilė revoliucijų Eu
ropoj, kurios įvyks pirmiems 
vyturiukams sugiedojus... Tas 
revoliucijas ž noma sukels ko
munistai. Bet ar jie įstengs? 
Tam pačiam straipsny štai kas: 
sakoma apie komunistus: 
“Mums tenka patirti, kad dau
gelis komunistų apleidžia Ko
munistų Partijų, o kai kur net 
čielos kuopos pakrinka. Ta 
baisi tragedija, tai nedovanoti
nas prasižengimas prieš darbi
ninkų klesą...”

Taigi pirmiems pavasario vy
turiukams užgiedojus, komu
nistams gal prisieis galvoti ne 
apie revoliucijas, bet apie savo 
griūvančios partijos likimą. 

* ♦
Tas pats lapas skelbia štai 

kokį dalyką: “Naujienų redak
torius p. Grigaitis tiesiog šau
kia Amerikos lietuvių darbi
ninkus prie pogromų ,prie žu
dymo tų, kurie vadina jį, 
Mechelsoną ir Co. ir Lietuvos 
socialdemokratus social-išdavi- 
kais.”

Aš kaip gyvas Naujienose 
panašių dalykų nemačiau^. Bet 
kad komunistai jau yra darę 
užpuolimų ant nepatinkamų 
jiems kalbėtojų, kad dar ir 
dabar grasina jiems, tai to 
niekas šiandie užginčyti negali.

—P. K—as.

p“?8 LietDion i Latvijon
Per Savo Locną Atstovybę

Turintieji gimines arba draugus Lietuvoj arba Latvijoj bus užinteresuoti patirti Schiff ir Kompanijos 
Valstijinio Banko apie atstovybę Europoje, kuri išmoka pinigus Lietuvoj ir Latvijoj, po savo ypatiška prie
žiūra.

Mes turime savo locną kabelio systemą, per kurią galime suteikt geriausią patarnavimą.

Pinigus išmoka į 5 dienas
Tik-ką apteikėme sekančias kvitas su priėmėjų parašais iš Europos atstovybės..

Ar yra pažymėta Tusu miestas čion?

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

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

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

THE KAMPHROL CO, 
2633 WcHt 47th SU Cbiearo. TU.

I II ■ ■■I.R.t.l I ....................... .. ... ............... ...

Kvitos iš Lietuvos

MilwAukee Avė. cor. Carpenter St» 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

Pakumpė O. M. .. 
Ukmergė ...... ......
Baleniško ............
Wilkmergė .........
Plokščiai...............
Balberiškis .........
Salantai ...............
Naujas Aleksand, 
Joniškėlis........ .....
Kelmė ............. .....
Vizbarai ..............
Setą .... '.................
Žagarė ................
Raseinai...............
Panevėžys ...........
Tauragė ...............
Gi stėnai ..............
Kelminės .............
Sadzionis .............
Ragava ................
Taraginiai ..........
Stakiai ...............
Kivikla ................
Krakinovas .........
Utenas ................
Pilviškiai .............
Eimontai ............
Remigala.............
Ežerėnai ..............
Sarapiniškiai.......
Liolai ..................
Kražiai ................
Zvvingiai ..............

. 1500 

. 1509 
. 1500 
. 1000 
12,090 
. 3500 
15000 

. 1109 
.. 1000 
. 6500 
. 2000 
. 3500 
. 1000 
.... 500 
. 7000 
.. 2200 
. 5000 
. 8000 
.. 2000 
... 400

1300 
... 500 
.. 1300 
. 1300

80'00 
. 1700 
.. 500 
. 1500 

. 1000 

.... 500 
. 4000 
.. 3000 
... G90

Pašatune .......
Igliauka ........
Lazdijai ..... ...
Čekiškis .........
Kavarskas ....
Raguva .........
Marijampolė . 
Prienai ...........
Gringiškis .....
Jonavas .........
Pušalotas ......
Srednikai ......
Šoikunai ........
Veliuona, .......
Akmenė .........
Kamščiai .......
Skuodas ........
Šiauliai .........
Telšiai ...........
Vigava ...........
Varniai .........
Šeduva ...........
Alytus ...........
Linkuva ........
Kalvarija ......
Bogusluviškiai 
Kuikliai ........
Vilkaviškis .... 
Kamajai .......
Ušpalis .........
Nausodas .......
Upinai ...........
A Įsėdai ..........

500 
2400 
1009 

. 700 
2000 
2200 
1500 
1300 

. 700 

. 500 
2700

800 
3400 
4400 
29-00 
1300 
2305 
1750

500 
2509 
2270 
1500 
1025 
1025 
7500 
1000 
3000 
2000 
1509 
1500 
2000 
5000 
1000

Kašedarai 
Joniškis ... 
Plungė .....
Židikai .....
Kcidainiai 
Jurbarkas 
Kaunas ....
Zukovčizna
Skaudvilė .. 
Luokė .......
Papylė .....
Janava ....
Onikščiai . 
Bariūnai ... 
Rokiškis ... 
Nekija .....
Šakiai ......

1000 
woo 
1200 
2500 
2009 
2000 
2000 
2200 

. 2000
1000 
2400 

12000 
2300 
2000 

14000
1200 
2000

Darsūniškis 
Traskunai . 
Lazdijai ....
Liškava ....
Ilaikiai .....
Trakinai .... 
Žagarė ......
I/eipalingis 
Miroslavas 
Kupiškis...
Šilalė ........
Luknikai ... 
Ušpoliai ....
Veisėjai ....
Liguma ....
Alsėdžiai ...

1300 
. 500 
.. 600 
.. 800 
. 600
1709 
4000 
8500 

. 500 
... 500 
.. 750

1600 
.. 500

6.50.9 
1500

.. 200

Kvitos iš Latvijos
Hoppenhof Rubinischki
Rczitza Windau
I)winsk Polangen
Balawsk Zabcln
Goldingen Lutzin
Neu-Schwanwenburg Hosenport
Uzwaldy VVenden
Riga Windau
Sabile Alt Autz
Dągda Bauske
Libau Kreslawa
K ręutzburg Sassmacker
Jakobschtadt Walk
Jurjevv Preli

R. URBONAS, , 
LIETUVYS FOTOGRAFAS 

1721 W. 47th St., Chicago, III.
Phone Drover 3473

OI 
la-
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BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00

THE ROSELAND STATE SAVINGS BANK 
114-th Place ir Michigan Avė.

VIRŠININKAI: 
WALTER E. SCHMIDT, Prpsident 

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

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

Atidarą Seredos Vakarais

Marcus A. Aurelius 
Emil G. Scip 
VValter E. Schmidt 
Hermau Teninga 
Domenico Basso 
William H. Webėr

EKSTRA!
šaukiamos prakalbos

The Co-oparative Society 
America (grosernių) rengia 
bai įdomias prakalbas

Ketverge, Sausio 27 d., 1921
Pradžia 7:80 vai. vak.

Visų šventų parapijos svetainėje 
108th St., ir Wabash Avė.

Roseland, III.
Draugai ir draugės, nepralei

skite progos be skirtumo, kurie 
priklausote ar ne priklausote 
b-vės, o žingeidaujate ko- 
operatyviniu darbu, ateikite ant 
šių prakalbų. Bus aiškinama 
kokių naudų neša žmonių gero
vei. kooperacijos, kaip pasiliuo- 
suoti nuo brangaus pragyvenimo 
ir dalinties tarp savęs pačių pa
gamintą naudą. Įžymus kalbė
tojai bus anglai ir lietuviai, mu
sų pačių draugai, kurie priklau
so prie kooperativi.nės bendro
vės ir permato jos naudingumą. 
Geresnį gyvenimą galėsime at
siekti tiktai, būdami kooperati- 
viais. Įžanga liuosa. Kviečia 
šio distrikto lietuviai šėrininkai.

Siunčiame pinigus i kiekviena miestą Lietuvoj arba Latvijoj. Kabeliai 
siunčiama kasdieną. ./ <

rrANooTĄTr 
JT ĖO.u I n I L
Perviršis Virš $5,000,000.00

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių

TOgįl Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

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

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

• DR R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra chroniš

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

1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Avė.

Phone Drover 9660

728 W. 12=th Street, Arti Halsted St
Atdara Utar. ir Sub. vakare iki 8 vai.

PINIGAI

Amerikos siunčiami 'pini- 
greičiausiai pa-

E Reumatizmas Sausge'e

fciTIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

Sankrova Įvairumų
Aprėdalų, laikrodžių-laikrodėlių, 

žiedų ir auksinių daiktų; gramofonų, 
rekordų visose kalbose; armonikų ir 
kitokių muzikaliu instrumentų; britvų, 
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

Čia sutaisoma viskas, kas reikia, o ypač muzika
liai instrumentai.

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

I Risiikos ir Turkiškos Vinot
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

8514-16 W. 12th St
CHICAGO, ILL.

.1 vii '^-<4
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BIJO RIAUŠIŲ.
' Jeigu jus nenorit kad mu
sų aptieka butų sunaikinta 
per galimas kilti riaušes 
tai kogreičiausia prisiųskit 
daugiau savo Kalendorių 
per orlaivį, jei galima. Musų 
Karčiojo Vyno kostumeriai 
jų reikalauja.” Šis praneši
mas, gautas iš Gary, Ind. ke
lios dienos atgal, parodo, 
kaip didelis skaičius yra tų, 
kurie jau žino, kad Trinerio 
Kartusis Vynas tai yra ge
riausia gyduolė pataisymui 
prasto apetito, taip pat nuo 
viourių nemalimo ir galvos 
skaudėjimo. Svarbiausia jo 
sudėtinė dalis — kvepiančio
ji medžio žievė, apie kurią 
štai kas rašoma Enciklope
dijoj Britanikoj: “Tai yra 
svarbiausia iš visų sudėtinių 
dalių gyduolių, ji netik išva
lo pilvą, bet vartojama pavi
dale toniko dėl žarnų, kad 
apsaugojus nuo nemalimo”. 
Išbandykit ir kitas Trinerio 
gyduolės, kaip tai: Trinerio 
Angelica Kartųjį Toniką, 
Trinerio Sedativą nuo Kosu- 
Jo, Trinerio Linimentą ir tt. 
Jūsų aptiekorius arba gy
duolių pardavėjas jas turi 
ką tik partraukęs. — Joseph 
Triner Cpmpany, 1333-45 S. 
Ashland Avė., Chicago, III.

Iš
gai į Lietuvą;
siekia adresantus Lietuvos kai
muose, kada yra pasiųsti per

Federalę Paskolų Bendrovę
666 W. 18th St., Chicago, 

kuri turi sąskaitiškus ryšius su 
Lietuvos Bankoms.

Pinigai yra siunčiamą paš- 
toms ir telegramais, ir išduoda 
savo čekius (draftus) ant Lie
tuvos bankų.

Keliaujantiems į Lietuvą yra 
sargiausiai ir patogiausiai vež
tis pinigus Federalės Paskolų 
Bendrovės Draftų formoj, iš
duotus ant Lietuvos bankų; tie 
bankai išmoka pinigus draftą 
savininkui be jokių nutraukų.
Parduoda laivakortes ant dvie- 

jų tiesiausių į Lietuvą linijų, 
ant kurių nereikia persėsti. Iš 
Montreal į Eydkunus (netoli 
prie Kauno), kaina $107.15.

Iš New York į Liepojų, kai
na $145. Taip-pat ir iš Lietuvos 
į Ameriką.

Skolina pinigus ant Ameri
kos ir Lietuvos namų, žemių ir 
ūkių.

Ofisas atdaras iki 9 vai. vak.

fRENCH LINr 
I Compągnie Generale 

Transatlantiųue Li
Tiesiai

New York į Hamburgą 
Dubeltavais šriubais laivo 

NIAGARA 
Išplauks Utarninke, Kovo 1 d.

Kabineto ir trečios klesos kainos 
.anai prieinamos.

Atsišaukite prie arčiausio vietinio 
French Line agento.

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

cialis gydymo būdas išgydė jau dauf 
žmonių nuo kaspinines kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti

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

Kirmėlės ženklai
žmonės serganti taja biauria liga pa

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

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

tarp Marshficld ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak.
Nedaliomis nuo

Nesikankykite savęs skaus
mais. Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų 'Gėlimu, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka^, 
voriės pasveikę. Prekė 50c per 
pačtą 55c arba dvi už $1.05/

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais /JęyHyties, 
kaina 50 centų.

Justin Kilis
M 3259 So. Halsted SI. Chicago, III.

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza

10 iki 12 dieną.

Į IR Iš LIETUVOS
du ir daugiau išplaukimų kas savaitė 
tiesioginiais laivais į ir iš ANTWER- 
PO, KARVE ir ANGLIJOS, turi 
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais 
LIETUVOS MIESTAIS.

Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles 
kambaryj.

Atsikvieskit savo gimines bei drau
gus musų dideliais, greitais laivais.

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC
OCEAN SERVICES, LIMITED.
40 N. Dearborn St., Chicago, III.

PIRTIS.
Turkiška elektrikinč maudynė
Kotelis su 100 kambariu

Lankant musų pirtį, galima apsi
saugo! nuo sekančių ligų: Reumatiz- 
•ino, violetiniai spinduliai, nerviškumo, 
šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus, 
inkstų ir kitokių elektra gydymų.

Naujausiais musų įtaisymais, gva- 
rantuojame geriausią gydymą.

Moterų dienos tik Utaminkais 
dieną ir naktį.

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

A. F. CZESNA,
1657 West 45-ta gatvė, Chicago, III.

Telef. Boulevard 4552

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

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

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

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

J. P. VVAITCHES 
LAWYER 

Lietuvis Advokatas 
Vakarais: 4509 S. Ashland Av.

Phone Yards 1058 
Dienomis: Room 518 — 155 

N. Clark St., 
Tel. Randolph 8507.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St.. kampa 
Ijeavitt St. Phone Canal 6222. Va 
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo 81 v 
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988.
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“M A TT T T I? NT A Q’»

Ruatta & Serenelli
817 Blue Island Avė.

Telephon© Boulevard 2160
Dr. W. Kaplan

DENTISTAS
Specialistas DANTŲ ir burnos ligų 

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

Chicago, 111.
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COUPONAS

V ardas

Antrašas

1917
1919
1920
1921

BANKINES VALANDOS:
Kasdiena apart švent. nuo 9 vai. 

iš ryto iki 4 v. po pietų. Utarnin- 
kais Vakare nuo 6 iki 8:30 ir Su- 
butoinis visa diena iki 8:30 v. vak.

A. T. Mclntosh Cu.
1404 W. IHth St. i

Godotinas Tamsta: — Ne statydami manęs į priedermę, prisiųskit man 
pilną paaiškinimą apie Užmiestinius Namams Plotus ir Mažus Ukcs (far- 
mas) prie Burlington Gelžkelio.

te 
I 
y r 
kr

Kapitalas ir 
surplus

$250,000.00

PERKELK PADĖK ŠIANDIE
GAUSI PILNĄ NUOŠIMTI.

Priduokite savo Bankinę knygutę BILE KURIO CHICAGOS ARBA 
KITO MIESTO BANKO, KURIS Jus neužganėdina arba NĖRA JUMS 
PARANKUS, — mes patįs iškolektuosime ir perkelsime visus pinigus 
su nuošimčiais į šį

UNIVERSAL STATE BANK
(Under State Government Supervision)

DIDŽIAUSIAS IR STIPRIAUSIAS LIETUVIŲ 
VALSTIJ1NIS BANKAS AMERIKOJE.

Čia, kada tik Jums prireiks, ant pirmo pareikalavimo gausite savo 
pinigus su nuošimčiais.

CHICAGOS MIESTO IR SUV. VALST. VALDŽIOS YRA 
MUSŲ DEPOZITORIAIS.

MUSŲ TURTAS VIRŠ $2,850,000.00.
Pirma Milžiniška Finansinė Įstaiga Lietuvių Istorijoje. 

Žiūrėkite depozitų augimą:
m. Kovo 3 d. (Dienoje atidarymo) .............................. $16,745.95
m. Sausio 1 ........................       941,689.40
m. Sausio 1 ................................................................... 1,625,997.43
m. Sausio 10 ..........................................   $2,451,626.02

SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON 
IR PIRKITE LAIVAKORTES

— Pristatome pinigus į 4 savaites. PARDUODAME DRAFTUS IR 
“CASH” LIETUVOS PINIGUS—MARKES PAGAL DIENOS KURSĄ 

Iš KITŲ MIESTŲ SIŲSKITE MUMS DOLERIAIS, 
o mes išsiųsime auksinais.

BANKO VALDYBA:
Joseph J. Elias, President,
Wm. M. Antonisen, Vice-Pres

& Cashier
Jos. J. Krasowski, Vice-Pres.
Stasys V. Valanchauskas Ass’t.

Cashier

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

Kampas 33-čios gatvės
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Penki šimtai

į vienus metus neišvystytuose neužtikrintuose bizniuose. Tai nėra spėji
mas. šita skaitlinė yra paimta iš Valdžios statistikos, paskelbtos laike sek- 
retoriavimo iždininko sekretoriaus McĄdoo’s. $500,000,009 dingo! Kiek jū
sų pinigų pateku tan didelin puodan?

“Genaus būti saugiam, negu gailėtis”. Nusipirk geros žemės arti Chi
cagos. Pirk dabar prie Chicago, Burlington & Quincy Gelžkelio ir patėmy- 
si, kad tuoj, kaip Burlington traukiniai pradės eiti į didžiąją, naują $65,- 
000,000 Union Stotį, tavo savastis pakils vertėje.

Pirk musų naujame, dideliame 1,000-akerių besiplėtojime, viename iš 
gražiausių, taupiausių užmiesčio sekcijų, prie Burlingtono, arti Chicagos; 
Pirk didelį, užmiestini, namui lotą, arba mažą farmą (ūkę); pasiekiamą į 
45 miliutas iš vidurmiesčio; stotis pačiame centre savasties; 60 traukinių 
kasdien; tikietas tik apie 12 centų.

Dideli Derlingi Plotai
didumo kaip 8 miesto lotai.5459.00

$65 cash; Likusius po $7 j mėnesį.
Ką tas reiškia jums.

Šičia rasit geriausią vietą apsigyvenimui. Nėra dailesnės vietos niekur 
Chicagos upielinkėj, ir nepamirškit! Kada didelė, nauja $65,000/900 Union 
Stotis' prie Chicagos bus pabaigta, ten atsiras daug Real Estate’ų darančių 
biznį, visose užmiesčio sekcijose, pagal Burlington Gelžkelį, kas parodys, 
kad tas įsteigimas reiškia šaunią transportaciją ir greitą susinešimą, su vi
somis dalimis miesto.

1,000 akerių geriausios žemės. Žemė yra juoda ir turtinga — vieta yra 
augšta ir sausa. Auklės! savo paukščius, auginsi daržą, turėsi visokių vai
sių ir daržovių, kokios tik patinka; ne mokėsi rundos, taigi turi sumažinti 
savo gyvenimo išlaidas 75-iais nuošimčiais.

Jūsų pati ir visa šeimyna pamėgs šitą vietą, nes turėsi visus ūkės pa- 
rankumus tuo pačiu laiku būdamas arti miesto. Gali gyventi čionais ir 
lengvai važinėti į darbą ir namo greitu Burlington traukiniu.

Pirk dabar prie Burlington; pirk musų didelėm 1,000 akerių plote; 
pirk pakol abelnus išpardavimus dar neprasidėjo; mes pa gelbėsi m pasibu- 
davot.

Patirk viską tuojaus. Vartok kuponą. Pasiųsk mums savo pilną vardą 
ir pavardę ir antrašą šiandien. Atmink, kad tos vietos pirkti nėra tau už 
priedermę. \

A. T. McINTOSH CO.
1404 W. 18th St., Chicago, III.

Lietuviu Rateliuose
Svarbiu reikalu

šiandie, sausio 22 dieną, 
kaip 9 vai. vakaro įvyks Šer
no draugų ir visų tų, kurie jo 
padėčiai užjaučia, susirinki
mas p. J. Kuilio aptiekoj, So. 
Halsted, prie 33čios gves. La
bai svarbus reikalas, deltogi 
meldžiame draugus ir drauges 
būtinai atvykti.

šerno Dr. Būrelio Valdyba.

Dramos Kursai.

Prieš tūlą laiką chicagiečiai 
artistai-megėjai įkūrė Dramos 
kursus, kurių tikslas yra kiek 
galima geriau lankančius tuos 
kursus supažindinti su scenos 
menu ir patobulinti jų vaidini
mą, kad tuo pakėlus patį Chi-

Kursais vadovauja 
p-le Unė Babickai te, 
Petrogrado augštuosius teat
ro kursus. Į šiuos kursus susis
pietė visi gabiausi Chicagos 
artistai-megėjai, kurių vaidini
mu chicagiečiai gėrisi jau nuo 
desetko metų. Čia susirinko 

į geriausios spėkos ir p-le Unė 
deda visas savo pajiegas, kad 
juos dar daugiau pralavinus, 
o ir patįs kursistai ir kursis- 
tčs irgi rūpinasi, kad iš tų kur
sų kiek galimu daugiausia nau
dos pasėmus. Ir tame dalyke 
nė Unė, ne kursistai su kursis- 
fėmis nesigaili nė laiko, nė 
trJuso.

Po kelių menesių stropaus 
lavinimus Dramos kursistai ir 
kursistčs pirmu kartu pasiro
dys scenoje visoje pilnumoje, 
ryto, sausio 23 d. Dalyvaujant 
račiai mokytojai artistei Unei 
Babickaitei bus vaidinama vie
no veiksmo drama “Vyresny
sis Angliakasis” ir komedija 
“Sudaužytas veidrodis.” Bus 
ir cliicagiečiams nematyta nau
jienėlė — baletas.

Vakarus bus Meldažio sve
tainėj

Kursistai savo šiame pirma
me vakare ketina parodyti vi
są geriausią ir kiek jie toli 
pažengė po gabiu vadovavimu 
Unės.

Pabaigoje bus šokiai.

artiste 
baigusi

RRipGEPORT
Auka Lietuvos gynimui.

Ketvirto Wardo Lietuvių 
Politikos Kliubas surinko savo 
sus?rinkime ir koncerte $116.35 
tie pinigai tapo pasiųsti Lietu- 
Lictuvos gynimui. Sausio 20 d. 
vos Misijai. Visiems aukoto
jams. tariame nuoširdų ačiū. 
Aukotojų vardai 'bus paskelbti 
vėliau. —M. M. Yuodis, prez.

ROSELAND
ROSELAND.

Rengia peticiją Hardingui.
Vietos L. L. Paskolos stotis 

matydama reikalą kreiptis į 
Amerikos valdžią ir reikalau
ti pripažinti Lietuvos neprik
lausomybę, nutarė tuo tikslu 
kreiptis prie išrinktojo prezi
dento Hardingo ir prisiminti 
jam, kati kada jis užims pre- 
zindento vietų, neužmįrštų, 
kad yra dar Lietuva, kuri taip
jau nori nepriklausomybes, bet 
dar nėra pripažinta. Kad tokis 
reikalavimas ijš Hardingo pri
pažinti Lietuvą turėtų didesnės 
svarbos, tapo nutarta rinkti 
parašus po peticija, kuri vė
liaus bus persiųsta Hardingui. 
Rinkimas parašų jau prasidėjo, 
bet rinkėjai misiskundžila, kad 
daugelis lietuvių nesirašo po 
ja ir net iškolioję išvaro juos 
iš namų. Tad meldžiame visų 
lietuvių nesibijoti rašytis po 
peticija, nes nebus blogumo, 
jei Amerika pripažintų Lietu
vos nepriklausomybę.

L. L.-P. stoties, komitetas 
taipjau ėjo ir dar tebevaigšto 
po stubas rinkdamas aukas 
Gynimo Komitetui. Aukos dar 
tebėra tiek pat reikalingos, 
kaip ir pirmiau, nes ir dabar 
gauname laiškų, kuriuose ka
reiviai nusiskundžia, kad jų

(Seka ant 8-to puslp.)
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GALUTINIS' KAINOMS NUMAŽIN
TOMS IŠPARDAVIMAS.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Liet u vys Dentistaa 
10801 S. Michigan A v., Roseland 

Valandos: 9 iki vakaro
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Lengvi Išmokesčiai

Susirinkimas‘Bozak — Bus ir Kompa-

Visuotinas susirinkimas Lietuviškų Tautiškų

Kapinių globėjų, lotų savininkų ir Draugijų, atstovų

įvyks nedėlioję, kaip 12:00 Aušros svetainėje.

S

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. Strikol’is

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1616 W. 47 St., Tel. Boul. 168 
Valandos: 1 ilri 8 po pietą.

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto 
Res. 2914 W. 4!frd Street 

Nūn ryto iki piet 
Telcphone McKinley 263

Tel. AusŲn 737

DR. MARTA 
DOWIATT-SASS.

Kątik sugrįžo iš Californijos ir 
vėltęs savo praktikavimą po Ne. 

5208 W. Harrtoon St.
Valandos: G—-13 kasdieną ir 8—9 
vakare išskiriant nedėl< denius.

$9.95 seklyčion 
supamojikedė, Si 

ringsų sėdynė, iš
mušta ispaniška
imperialoda; golden oak baigimo;šiame iš 

pardavime .......  i $4.97
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EXTRA! PALIKTA MUSU SANKROVOJ EXTRA! Dr. A. R. Blumontbal 1

kyj 
va ’

Sankrovos 
kaina tik

Štai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rųšies GVARAN- 
TUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00 tik už $35.00, priedų vel
tui 26 rekordų, 300 adatų ir DEIMANTO ADATĄ, šios NAUJOS 
PUIKIOS VTCTRPLOS palikta musų SANKROVOJE didžiulių 
muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiekviena MAŠINA tu
ri DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES GVARANCIJOS. Kam tai 
pirkti iš antrų rankų mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAU
JĄ GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00, tiM už $85.00 
su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų SANKROVOS.

Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krautuvės nei san
krovos lygios musų sankrovai palyginant nupiginimu.

Mes žinome, kad apsimokės tamistai atvažiuoti, nepaisant kur 
gyvenat. Taipgi mes turime keletą augštos rųšies TIKROS ODOS 
IR VELOURO SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
mą pasiūlymą. Mums reikia vietos.

Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir priemiesčiuo
se. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBERTY BONDSAI PRIIMAMI:
Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 4 p. p.

NATIONAL STORAME COMPANY 0
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris

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

STUDENTAI? 
Ir 

DIEVO VERŠIAI, AVI
NAI IR OŽIAI.

Toj Temoj 
Sakys Pamokslą

KUN. M. X. MOCKUS 
Nedelioje, Sausio-Jan. 23 d., 1921 
Mildos svet., 3138 So. Halsted St.

Pradžia 10:30 iš ryto.
Padengimui lešij įžanga 25c.

šitas pamokslas kun. Mockaus bus 
gana svarbus — pertai pribukit visi 
kas tik gyvas ir turit kojas!

Kviečia 1 kp. L. L. F. Komitetas.

Siunčiame pinigus Lie
tuvon, prisiunSmas užtik
rintas.

Inšuruojame nuo ugnies, 
namus, rakandus ir auto
mobilius.

Parduodame namus, sko
liname pinigus.

Evaldas & Pupauskas, 
840 W. 33rd St., 

Yards 2790
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PRANEŠIMAS.

Šiuomi pranešame lietuvių vi
suomenei, kad Lietuvių Tautos 
Katalikų Bažnyčia, kuri randa
si prie 85-os gatv. ir Union Av., 
Chicagoje, Nedėlioj atsibus pa
maldos, Mišios šv. 11 :Q0 vai. ry
te, lietuvių kalboj, o mišparai 
6:30 vai. vakare. Taipgi bus kal
bama apie sušaukimą “antrojo 
synodo” Lietuvių Tautos Kata
likų Bažnyčios, kad sutvarkius 
bažnyčios stovį ir priparodžius 
lietuvių visuomenei teršikus. ar
ba patentuotus “Kunigus”, ku
rie nusipirkę už porą ar trejatą 
šimtų dolerių patentus, bemok
sliai kunigauja ir išnaudoja 
žmones vien tik savo naudai: 
dauguma Iš jų pasiėmę turi net 
pft kelias pavardes, kaip tai: 
Krikščiūnas — Buzow — Bozin- 
ski - 
nija.

Su tokiais gaivalais, Lietuvių 
Tautos Katalikų Bažnyčia nieko 
bendro neturi ir už “kunigus” 
nepripažįsta. Taipgi pranešame, 
kad bus prakalbos, rengiamos 
Liet. Tautos Bažnyčia, Sausip 
26 d. (seredoj) Meldažio sve
tainėje, 2242 W. 23rd PI. Pra
džia 7:00 vai. vak. Kviečiame 
ant virš minėtų prakalbų, nes 
kalbės Jo Mylista Kun. Vysku
pas S. B. Mickevičius, DD., Liet. 
Tautos K. Bažnyčios įsteigejęs 
ir kiti tos bažnyčios kunigai. 
Tarpe prakalbų bus koncertas 
duodamas gerb. Ceucra ir mo
nologai, atliks Čeponį.

Taipgi atsidaro Lietuvių Tau
tos Kat. B. dvasiška seminari
ja. Norintieji informacijų, kreip
kitės į Vyskupo* ofisą.

640 W. 35th*St.
Tel.: Yards 6492.

sankrovos
kaina tik

AKIŲ 8PECIALISTAB 
Akto Eguiliioji Dykai 

Gyvenimai yra 
tuščias, kada pra
nyksta ragijimaa.

Mm ▼artojam 
pagerintą Oph- 
thalmomatar. Y- 
patinga dom> at- 

u , kreipiama | vai- 
*TUS- VaL: nuo 9 ryto iki 9 rak. 
Nerišliomis, nuo 9 iki 12 diena 
4649 S. Ashland Are. kaina. 47 St 

Telephone Yardi 4317 
Boulevard 6487

Dvigubos stampos Utarninke
įrengiame kambarius.

Pilnai, pradedant nuo kuk- 
nios iki seklyčiai įrengiame 
rakandais patikėtinai geros 
kokybės, už žemiausią kainą.
-.......   J

$35,000 pirkta puikiausiu rakandu, ■ 
dabar1 ant išpardavimo.

Parinkti šmotai geriausių rakandų išdirbejų veik už pusę kainos, 
idžiausias rakandų išpardavimas, kokio nebuvo į daugelį metų. Nau- 
rakandai visokios rųšies ir išdirbimo už didelį sutaupymą. Pasisku- 

inkit pasinaudoti šią taupymo proga.

$175 trijų šmotų seklyčiai setai Colonial mados; 
stambiais rėmais; aržuolo, mahogany arba walnut 
baigimo. Išklota tikra oda; už .. $87.50

Lengvi Išmokesčiai
$5.95 pasisupi-mui kėdė; pa
daryta iš kiet-medžio; lygia 
sėdyne; goldenbaigimo; par
siduoda $2.98

$39.50 misinginė lova; 2 colių storio rė
mai, ’Vlfbalai, aukštais galais;, pil
nos mierosj šiame 4 “7
išpardavime 4J B f

7 šmotų Colonial valgomąjin kambarin se
tas. Aržuoliniu viršų stalas ir 6 slip-seat 
kėdės tinkančios, už............... $36.60

Lengvi Išmokesčiai

3 šmotų, miHinginės lovos 
prirengimas; 2 colių storio 
rėmai misinginės lovos, sto
ri virbalai, lenciuginio išdir
bimo springsai ir vata viršus 
klotas matrasas. Viskas už

$28.65
Lengvi Išmokesčiai

Pleyerola Pirkinis
Mes pirkome labai pigiai augštos rųšies 

pleyerola. Pirk dabar, o gausi geriausią už 
žemiausią kainą. ‘

Šis $130 Pleyerola priskyrimas susideda 
iš 46 colių šėputė, aržuolo arba mahoga- 
ny, groja visokio išdirbimo rekordus, turi 
rekordams lentynėles su 10 pasirinkimo 
rekordų (5 abi pušiai rekordai) paties pa
sirinkime ir 500 adatų; CCQ
viskas .... ................................. 4>ww

3001 So. Halsted St.
škutas.

DR. M. HERZMAN
U RUSIJOS

Gerai lietuviam! žinomai per 22 
ka.ipoJ,axtyr.«® gydytojas, chi

rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas liras 

vyrų, moterų ir raiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

ir Labar*torija: 1825 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

(. Dienomis: CanaI 
Telephonali J 3U0 arba 8$7

| Naktimis i Drecrel
V 950 - Drover 4186 

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted 8t.

Telephone Yards 5082 

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

ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone Yards 1532

■ DR. J. KULIS
LIETUVIS

< GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
•J Gydo visokias ligas motery, vai-
■ kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas it paslaptin
gas vyry ligas.

< 3259 So. Halsted St., Chicago. ■ 
Fu Mb ■ W » K K M M ai k. a rt M M N u ■ 5

Tek Boulevard 2160
DrXJ.KARALIUS 
.Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street, 
Chicago, I1L

Dr. C. Z. Veželis
p Lietuvis Denttotas 

4712 So. Ashland Ava, 
M 47-tos gatvė* 

Drover 7042

cl. CanaI 65
VIS DAKTARAS

l Sarpalius
So. Halsted St,

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

venimo Tel. Yards 5098.

Rca$I189 Independence Blvd. Chicago
Telephone Van Buren 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visą chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicage
Telephone Dr>ver 9693 *■ 

Valandos: 10—11 ry j; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlioms 10—-12 dieną

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

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

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

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St

PRANEŠU
Aš Antanas Dovidaitis, kad Šiame 
laike, ęąu Ųhicagoje., Gimines ir pa
žįstami * malonėk ite atsišaukti šiuu 
antrašu:

231 So. Bucine Avė,



Trokas susirėmė su karu.

NAUJIENOS, Chicago, III
■k Subata, Sausio 22 d., 1921

CHICAGOS Pilnas žmonių pasažierinis 
trokas vakar susirėmė su 
Broachvay* gatvekarių ant She- 
ridan Road. Troko išbyrėjo vi- 

: si langai, taip kad apipjaustė 
daugeliui troke buvusių žmo
nių rankas. Troko motorma- 
nas tapo sunkiai sužeistas 

yra blogas ir kad >viena moteris, Mrs. A.
y Kloess, 820 Lakeside place,

ŽINIOS
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

drabužis 
nėra užtektinai šautuvų. Tųd 
padėkite Lietuvos kareiviams 
apginti Lietuvą nuo užpuolikų 
lenkų dvariininkų.

Dabar stotis ir kelios drau
gijos rengia vakarą ir balių 
nedėlios vakare, sausio 23 d., 
Strumilų svet. Visas pelnas 
eis Lietuvos gynimui. Visi lie-

ta
po labai stiklais nupjaustyta — 
veidas ir rankos.

Pranešimai

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU vyro Jono Vaznonio. 
Lapkr. 14 d. p. m. apleido mano su 3 
mažais kūdikiais. Pasigailėk savo kū
dikių ir grįžk tuojaus, o jei ne, tai 
priversta busiu ątiduoti miesto prie
žiūrai ir su tavim imsiu atsiskyrimą. 
Žinanti, malonėkite pranešti.

V. VAZNONIENfi, 
715 W. 16th St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-ŽEMĖ
VYRŲ

REIKIA paprastų darbi
ninkų į geležies atmatų kie
mą. 45c į valandą.

Atsišaukite:
PRICE IRON & STEEL CO 

67th St. ir 48th Avė.

dalyvauti šiame vakare; prašo
mos yra dalyvauti ir dar ne- 
prisidvjtįsis draugijos.

—Roselandietis.

“The Mary Garden Forum
“Are labor unions un-american a 
debate at 3 p. m. Jos. Miller, Brother- 
hood Railway Clerks, No. Thos. Cart- 
wrlKht, III. Manuf. Ass’n, Yes. "The 
one hundred percenters program. The 
opcn shop will be tho subject for a 
leeture by Robt. M. Buck, <xlitor New 
Majority, at 8 p. m., Colonial Hali, 20 
W. Randolph St. Ladies and discus- 
sion invited.

Miegamoji liga.

Po pasirodymui mieste mie
gamosios Ligos, šiuo kartu Mrs. 
Leonard Gentile. motina aš- 
tuonių kūdikių, 805 Loomis st., 
yra pirma jos auka. Po aštuo- 
nių dienų miego, vakar ji pa
simirė. žingeidžiausiu dalyku 
šio įvykio yra tas, anot d-ro 
GallavatJ, kad Mrs. Gentile 
prieš pat jos mirtį su užmerk
tomis akimis ir su suparali- 
žiuotu visu jos kimu, ji galė
jo darištarti šiuos žodžius: 
‘‘Aš manau, kad jau turėsiu 
apleistil** Per visas aštuonias 
dienas savb ligos, ji negalėjo 
ištarti nei vieno Žodžio, negi 
ji atrodė, kad ji galėtų ką nors 
jausti. Šiuo tarpu mieste jau 
“miega“ dvidešimtis ligonių.

Cicero. — Bijūnėlio, vaikų draugi
jėlės lavinimąsi* įvyks nedėlioję, sau
sio 23, kaip 9:30 vai. iš ryto, Jono 
Shalčio svetainėje, 4837 W. 14th St. 
Visi seni įr nauji prašomi dalyvauti.

— Vedėjas.

PARSIDUODA saliunas 
geroj vietoj, lietuvių ir ki
tų tautų apgyventa. Turi 
būti parduota greitu laiku.
626 W. 18th St., Chicago.

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO PARSIDUODA medinis bizniaus na 
mas, ant kampo Jefferson ir 20th St. 
Parsideda pigiai iš priežasties—savi
ninkas važiuoja tėvynėn.

SAMUEL KRč 
2003 Jefferson Str.

Stebuklinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visu? 
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 kurj 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.

ir

2Z) Indiana Avė

JIEšKO KAMBARIU

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

MOTERŲ

VYRŲ

Atsišaukite
4935 *So. Loomis St 

Chicago, III.

PARSIDUODA Bučernė ir Grosernė 
su 6 kambarių pagyvenimu. Parduo
du pigiai — išvažiuoju į kitą mies
tą. Atsišaukite

REIKIA.
Agentų ir kolektorių prie svei

katos ir atsitikimų Insurance. 
Galima padaryt nuo $6 iki $12 į 
dieną ir daugiau, jei norėsi 

Jei esi Kabus, iitsišiiuk 

j musą ofisą. Agentūros supe
rintendentas paaiškins, taipgi 
nurodys, kaip padaryti pinigų.

CHICAGO MUTUAL 
CASUALTY CO., 

431 So. Dearborn St. 
Rooms 911 — 912.

PIGUS NAMAI.

PARSIDUODA bučernė 
ir grosernė. Pardavimo prie
žastis — važiuoju į Lietuvą. 
Atsišaukite į Naujienas pa
žymėdami No. 202.

Ant Bridgeporto: 2-jų augštų mū
rinis su visu saliuno bizniu; geroj 
vietoj ir darantis gerą pragyvenimą; 
priverstas parduoti pigiai. Kas nu
pirks nesigailės.

NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA saliunas labai 

pigiai ir gražioj vietoj visokių 
tautų apgyventa. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

5301 So. Halsted St.
PARSIDUODA pilnai pri

rengta elektrų, čeverykų 
taisymui įrankiai.

Atsišaukite:
1825 Oanalport Avė., 

Chicago.

DIDELIS BARGENAS.

ParsiAuoda puikus namas, 9 pagy
venimu. Kaina $6000.00. Atneša į 
metus £> SijntviH <lolerivj randos. TSTe- 
praleisk šito bangeno. Ateik arba 
tolofonuok dėl aiškesnių žinių.

PAUL P. BAUBLY, 
1404 West 18th St., 
Phone Canal 6296 

Chicago, III.

Mūrinis namas, Storas su 6 kam
bariais užpakalyj; gasas, vana; na
mas labai geram stovyje. Priverstas 
parduoti už pasiūlytą kainą. Pasisku
binkite.

Mūrinis 2 augštų namas su grose- 
rio bizniu, darantis labai gerą biznį; 
parduosiu pigiai; arba mainysiu ant 
namo be biznio arba loto.

Naujas muro namas ant South Si- 
dės; Storas su 4 kambariais, 6 kam
bariai viršus; visai naujos mados 
intaisymai; parduosiu pigiai; nepra
leiskite progos.

Atsišaukite tuojaus pas
VILIJA FARM AGENCY,

3357 So. Halsted Street. Chicago, 
Phone Blvd. 5009

III.
PARSIDUODA bučernė ir groser

nė, apielinkė apgyventa visokių tau
tų. Priežastis — išvažiuoju į Lietu
vą. Nepraleiskite progos, pigiai par
siduoda.

J. W. 
1949 Canalport Avė

. PARSIDUODA saliunas, ge
roj vietoj, apgyventoj lietuvių 
įr kitų tautų. Pardavimo prie
žastis - 
Chicagą
4458 So. Ashland Avė., Chicago.

PARENDAVOJŲ kambarį mote
riai arba merginai, kuri galėtų ap- 
skalpti vienos ypatos baltinius. Išduo
siu visai pigiai kambarį. Elektros 
šviesa, gasas, garu šildomas, šiltas 
ir šaltas vanduo. Skiepe.

J. K.,
1448 So. Milard Avė., Chicago, 111.

Pirkite Dabar
PARSIDUODA

Naujiena!
Dramatiškas Ratelis perleido 

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

Po programo šokiai.
Kursų Administracija.

Pranešu, kad mano moteris Elzbie
ta Jančinskienė po tėvais Neveraus- 
kaitė, Suvalkų rėd., Garlevos par., 
Gimikij kaimo prasišalino gruod. 23, 
pagilindama 5 metų vaiką. Ji yra 30 
metų senumo, gelsvų plaukų, rusvų 
akių, 5 pėdų augščio.

Su ją išvažiavo ir vyras, Petras 
Baltramaitis, 40 metų amžiaus 3 pė
dų ir 3 colių augščio, tamsių plaukų, 
mėlynų akių, Kauno rėd., Radviliškio 
valsč., Benulių kaimo.

Kas duos žinot apie tokius pabė
gėlius, tam duosiu $25 dolerius dova
nų.

g

ERIKAI, INGAS geras darHtus 
žmogus norintis išmokt už flat jani- 
torių. Darbas užtikrintas, tik išprad- 
žių mažai mokama. Atsišaukit pas 
janitorių:

735 W. 73rd Street, 
iš užpakalio beismęnte

PARDAVIMUI

Chicago. 5 akerių farma.
žeme išdirbta gerai, galima

savininkas apleidžia

Visa _ . .
nupirkti su $300,. kita suma duoda
ma ant lengvų išmokėjimų. Arti 
Chicagos, į 45 minutas galima nu
važiuoti iš pat vidurmiesčio Burling
ton 
nių

Moteris apiplėšė moterį. *
P-le Ruth Jean O’Shea, Chik 

cagos Un įversi te mokinė, Ho- 
tei Somerset, vakar Nežinoda
ma namo kare susipažino su 
kokia pirmiau jai niekad ne
matyta motere. Nepažįstamoji 
moteris ją užkalbino ir pradė
jo pasakoti jai apie įvairaus 
turinio brangius perfumus.

kartės, p-lė O’Shea išli- 
gatvekario; išlipo su ja 
ir toji moteris ir čia tuo- 
ji pasiūlė p-lel O’Shea

Kada gatvekaris privažiavo 
prie Kenmore avė. ir Shcridan 
road 
po iš 
kartu 
jaus
pauostyti perfumų sušla-ikytą 
nosinę. Ji pauosčius tuojau ir 
sukrito ant šaligatvio. idn 
‘'bemiegančią” Mrs. 
Roschlein, 5128 Shcridan 
ir nugabeno Somem^t hote 
kuriame ji gyveno. J 
kurioje, sako, buvot$80, 
ir brangios špilkoj

100 rusų Chicagos
C Iii cagos u niversi 

denių laikraštis, Thi 
sako, kad šiais 
universitetan į:
šimtai šešiasdešimts tr 
thnŠaliai studentai, at 
jantis keturiasdešimts s 
gų šalių. Vienų tik rusų

n- 
yra 

visas šimtas. Tai esąs didžiau
sias skaičius universiteto istori
joj. <

Tai dėlto, kad

Stenografė reikalauja $10.000.
P-lė Catherine Springer, ste

nografė, 418 Arlington place, 
apskundė James Murphy, pir
klį, 141 W. Jackson boulevard, 
kurio ofise ji dirbo, ir reika
lauja iš jo dešimties tūkstan
čių dolerių.
Murphy’s sužeidęs jos tiesėsės 
rankos tretįjį pirštą. P-lė 
Springer apskričio teisme aiš
kino dalyką taip, kas spalio 28 
dieną ji užtiko Murphy bu
čiuojantis su viena mergina 
tamsioje premenėje, ir ji tuo- 
jaus atsukus šviesą ant jų. 
Užtai Murphy perpykęs šoko 
ją mušti ir sužeidęs jos pirštą

EXTRA!
Pranešimas

Matę demonstracijoj išstatyta au
tomatišką malevojimui šepetį, ir no
rintieji prisidėt korporacijon, malo
nės atsilankyt nedėlios rytą (Sausio 
23) 9 vai. pas adv. K. Gugi, 3323 So. 
Halsted St.

įdomaujanti ir norinti pamatyt au
tomatiško šepečio veikmę, gali atsi-
lankyt 2 vai. po pietų pas: 

ST. GASPARAITĮ, 
2313 Canton St.

Imkite karus Westem Avė.
Fullertoii Are. ;

iki

Bridgeportas. — Nedėlioj, Sausio 
23, 7:30 vai. vakare Raymond Cha- 
pclėj, 816 W. 31 St. bus prakalbos 
ir krutami paveikslai. Lietuviškai 
kalbės A. Bijūnas. Kviečiame visus 
atsilankyti. — Komitetas.

Erighton Park. — LSS. 174 kuopos 
susirinkimas jvyks nedėlioj, sausio 
23 d., 10 vai. ryto, Pociaus salėj, 
Kedzie Avė. i» 38th Place. Visi su
sirinkite laiku. Ypač turi atvykt vi
sos komisijos. — Valdyba.

Bridgeportas. — Bazaras ir Kon
certas, kuriame dalyvaus Jaunosios 
Birutės Choras vedamas p-lės S. Sta- 
niuiiutės bus Subatoj, sausio 22 die
ną, Raymond Chapelčj, 816 W. 31-mą 
gatv. Pradžia 7 vai. vakaro. Kviečia 
visus kuoskaitlingiausia atsilankyti.

— Komitetas.

North Side. — L. D. L. D. 86-tos 
kp. susirinkimas įvyks Subatoj, Sau
sio 22, 7:30 vai. vakare, Liuosybčs 
svet., 1822 Wabansia Avė. Visi na- 

i ir norintieji tapt nariais malo- 
it susirinkti. Yra daug svarbių 

kalų 
ygas

aptarimui, taipjau gausite 
UŽ 1920 m.

— 4* P- Vilią, sekr.

S. L. A. 208ta Moterų Kuopa ren
gia draugišką vakarėlį nedėlioj, sau
sio 23 d., Mildos salėj, 3140 S. Hals- 
sted. Pradžia 7 vai. vak. Taipjau 
bus pardavinėjami gražus rankų dar
beliai. Visas pelnas skiriamas Lietu
vos Raudonajam Kryžiui. Užj’abčia- 
nčius šiam tikslui kviečiame atsilan
kyti. — Komitetas.

Town o f Lake. — Lietuviško Teat
rališko Kliubo “Lietuva” šeimyniškas 
vakarėlis bus subatoje, Sausio 22 d. 
Skinderio svet., 4523 So. Wood gat. 
Visi nariai kviečiami atsilankyti.

Valdyba.

Roseland. — L. S. S. 137 kp. ren
giamo vakaro sausio 30 d., Strumilo 
svetainėje, repeticija veikalo “Kerš
tas” įvyks.šiandien, 7:80 vai. Strumi
lo svet. visi lošėjai malonėkite su- 
sirifikti laiku. — Komitetas.

North Side. — Draugiškas vakaras 
su programų bus nedėlioj, Sausio 23 
d., 6 v. v., Viešo Knygyno svetainėj, 
1822 Wabansia Avė.^ Rengia North 
Sidės Draugijų Sąryšis palaikymui 
Knygyno. Draugai Northsidicčiai, 
kurie prijaučiate knygynui, malonė
kit atsilankyt. — Komitetas.

Ateities Žiedo Vaikų Draugijėlės 
susirinkimas įvyks nedėlioj, Sausio 23, 
tuoj po dainų repeticijos, Raymond 
Chapelėį, 816 W. 31st St. Visi nariai 
malonėkit atvykti, nes bus renkama 
valdyba. —•• Komitetas.

18tos Apielinkė. — Susivienijimo 
Amerikos Lietuvių Kareivių ekstra 
susirinkimas įvyks subatoj, saušio 
22, 7:30 v. vak. RaŠinskio salėj, 731 
W. 18ta gvė. Visi Antros Kuopos ka
reiviai susirinkite, nes turime svar
bų reikalų. — J. Gotautis, rašt.

Kensington. — Lietuvių Bendrovė 
rengia šaunu vakarą su įvairiu pro
gramų, Nedėlioj, Sausio 23 d., 5:30 
v. vak., John Stančiko svetainėj, 205 
E. 115 St. Kviečiame visus atsilanky
ti. — Direkcija.

North Sidės Draugijų Sąryšio drau
giškas vakaras bus nedalioj, sausio 
23 d., 6:30 v. vak. Liuosybės svet., 
1822 Wabansia Avė. Kviečiame visus 
dalyvauti. Komitetas.

BRONIUS JANČINSKAS, 
3620 So. Parnell Avė., 

Chicago, III.

PAJIEŠKAU tetos Macijona Gru
šaitė, po vyru Ražutienės, prieš karę 
gyveno New Yorkc. Kauno rėd., Kre
tingos apskr., Andrijavo valsč., Ive
lėnų kaimo. Labai svarbus reikalas 
iš Lietuvos.
PAULINA ATMINAITfi-NORKIENE 

4045 So. Richmond St., 
Chicago, III.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė ir du namai. Geroje 
vietoje, lietuvių apgyventoj vie
toj. Norinti^ gali pirkti arba 
vien biznį arba vien namus. 
Parsiduoda pigiai.

Atsišaukite šiuo antrašu: 
4327 So. Wood St.

PARSIDUODA saliunas labai ge
roj, visokių tautų apgyventoj vietoj. 
Pardavimo priežastis — išvažiuoju 
kitan miestan. Labai gerai biznis ei
na, o parsiduoda pigiai.

1123 So. Clinton, 
Kampas Bunker Sts.

R. R. — gelžkeliu. Del aiškes- 
žinių ateik arba telfonuo. • ’ 

PAUL P. BAULY, 
1404 West 18th St.,
Phone Canal 6296 

Chicago, 111.

Illinois ir Ind. farmos, visokio 
durno; netoli nuo Chicagos; geros 
mes ir budinkai; su sodnais; upeliai 
ir tt. Kainos kiekvienam prieinamos.

Kreipkitės tuojaus.
VILIJA FARM AGENCY, 

3357 S. Halsted St. 
Phonc BĮvd. 5009

di- 
že-

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

PARSIDUODA savastis vertės $10,- 
000.00 už $8,500 iš priežasties ligos. 
Du mediniai piltu pamatu, groseris 
į priekį namo. % bloko nuo lietuvių 
bažnyčios. Atsišaukite pas 4619 So. 
Hermitage Avė., arba telephonuoki- 
te: Yards 5624.

PARSIDUODA labai pigiai, 
$500 įmokant ir likusią sumą (\ 
mėnesiais, kaip renda nupirks 3 
augštų mūrinį namą. Rendos ne
ša $44.00 į mėnesį, eoria Str., 
netoli 18-os. Rašykite arba at

 

sišaukite į Naujinu ofisą pažy
mint No. 205

3440 So. Morgan St.

PAJIEŠKAU pusbrolio Martyno 
Liekio, Skaudvilės par., Veluikių kai
mo. Amerikoje apie 15 motų. 1914 
m. gyveno Round Lake, Minn. Turiu, 
svarbią žinią nuo jo moters iš Lietu
vos. Jis pats arba kas jį žino, malo
nės pranešti ant antrašo:

MRS. BARBORA (LIEK AITE) 
PALEKIENfi,

2514 W. 45th St., Chicago, III.

PARSIDUODA saliunas la
bai geroj vietoj ir pigiai. Par
davimo priežastį patirsite ant 
vietos.

3404 Sd. Halsted St.

PARSIDUODA grosernė, dra-
bužių ir visokių smulkmenų. Par

siduoda labai pigiai. Savininką

pamatysit ant vietos.
t. • .

4314 So. Wood St.

BARGENAS.
$500 cash, likusi suma kaipo renda 

nupirks 8 kambarių plytų namą su 
garu apšildoma, vanoms, gazas ir 
elektra. Gera apielinkė, urnai parsi
duoda. Netoli parko.

J. McDONNELL SYSTEM, • 
3517 Archer Avė.

PARSIDUODA 80 akėtų geros že
mės netoli Baldwin, Mich. Mainysiu 
ant gero automobilio ir kitos nuosa
vybės. $20 už akerį. Atsišaukite:

FRANK SHIMKEWIČE, 
3238 S. Halsted St. 

Tel.: Blvd. 9820

PARSIDUODA mūrinis 2-jų aukštų 
namas su saliunu ir sale. Galima pirk
ti namą su bizniu arba be biznio. At- 
sišaukit pas:
• SAMUEL KRč

2093 Jefferson S'tr., Cliicago.

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos arba našlės kad ir su vaiku, nuo 
25 ’m. iki 40 m. Esu 40 metų našlys 
su 3 vaikais mažiausias 3 metų. 
Turto turiu ant pustrečio tūkstančio. 
Atsišaukite įdedamos paveikslą.

Harrisburg, 111.

PAJIEŠKAU kambario su val
giu arba be valgio, lietuviškoje 
šeimynoje. Atsišaukite į Nau
jienų Ofisą po no. 204.

PARSIDUODA saliunas netoli baž
nyčios 5 kambarių pagyvenimas iš už
pakalio ir 7 kambariai viršuje. Gera 
vieta ir gerai išdirbtas biznis geram 
žmogui.

936 Wcst 33r<l St., 
netoli Morgan St.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė lietuvių apgyventoj 
apielinkė.

2350 So. Leavitt St.

Chicago, III.

PARSIDUODA grosernė, bučernė 
ir pieno stotis (Milk Depot). Biznis 
išdirbtas gerai. Priežastis pardavimo 
— partnerių nesutikimas. i

150 E. Kensington Avė.
Chicago, III.

i

PARSIDUODA pigiai saliunas lie
tuvių apgyventoj apielinkej. 4 kam
barių pagyvenimas, elektros šviesa, 
ir vanos ($45.00 į mėn. renda). Biz
nis gerai išdirbtas. Priežastis parda
vimo važiuoju į Lietuvą.

4544 So. Califomia Avė.

5 akeriai žemės, $1,500, Va mylios 
nuo geležinkelio stoties, taipgi elek
tros karų linijos, ši yra puikiausia 
daržovėms, augšta ir sausa, tik 16 
mylių nuo vidurmiesčio, prie , Rock 
Island geležinkelio, puikiausiu apie- 
linkei patarnavimu. 54 traukiniai kas
dieną; 8 minutės ėjimo į gražų mie
stelį. Parduosiu ant išmokesčio įmo
kant $225 cash, o likusius po biskį 
kas mėnuo. Tikras bargenas. Jei žin- 
ireidauji, rašyk ar atsišauk:

M R. JERRY HE.TNA, 
Rezidencija* 4839 S. Ashland Avė. 
Ofisas: R. 40, 106 N. La Šalie St.

MOKYKLOS

MA5TER
SYSTEM

PAJIEŠKAU burdo Rosęlan- 
de netoli gatvekarių, pas lietu
viui ir kad padarytų valgyti na
mie. Atsišaukite laišku.

K. STASIS, 
2324 W. 35 PI. Chicago, 111.

PARSIDUODA saliunas geroj, vi
sokių tautų apgyventoj vietoj. Biz
nis gerai išdirbtas. 4 kambarių pa
gyvenimas, Priežastis —' užsidedu 
kitą biznį.

559 West 37th St., 
kampas Wallace St., 

Telephono Boulevard 8671

ANT PARDAVIMO grosernė; ge
roje vietoje, apgyventa visokių tau
tų; biznis yra cash; parduosiu už ge
rą pasiūlymą; turi parsiduoti į trum
pą laiką; priežastis pardavimo turiu 
du bizniu. Nedalioms atdara iki 12.

2901 S. Union Avė.

PARSIDUODA lotas 30x125 
pėdas prie 59-os^gt. ir Kral St. 
Cash perkant, gaus už $200.00.

MR. F. THURBER, 
1848 W. Madison St.

Tek: Seeley 5713.

Lietuviškas Kotelis.
Labai paranki vieta pakeleiviams 

ir šiaip apsigyvenimui. Geri kamba
riai su valgiu. Dviems tinkanti kam
bariai.

1606 So. Halsted St. 
Tel. Canal 5512

PARSIDUODA spaustuve — vie
natine visame mieste. Parsiduoda la
bai pigiai. v Nemokantį to amato iš
mokysiu, nes tik pavasari turėsiu 
išvažiuoti Lietuvon.

V. SHILEIKA,
4932 W. 14th Street, Cicero, III.

Tel. Cicero 541.

PARSIDUODA karčiama, 
labai geroj vietoj, visokių 
tautų apgyventa. Priežastis 
pardavimo, — savininkas 
apleidžia Chicago.

2535 So. Halsted St.

savininkas

BARGENAI
Parduodu nuosavybes nuo 22 nd St. 

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

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

Tel.: Lawndale 310.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu jus 
trumpu laiku išmoksite viso amato.

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

Patenas daromos sulig mioroa, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios 
madų knygos.

MASTER DESIGNING SC1IOOL, 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St., ant 4-tą lubų.

IŠSIRENDUOJA 5 kambarių Da
tas. šviesus iš visur. Elektra, gasas 
ir maudynė. Del laisvos šeimynos la
bai patogi buvainė. Renda tiktai 
$25.00.

2244 Charleston St. 
Netoli y, Oakley Avė.

"reikia darbininkų

PARSIDUODA saliunas 
labai pigiai ir labai geroj 
vietoj, lietuvių ir lenkų ap
gyventa.

4343 So. Wood St., 
Phone: Yards 4286

PARSIDUODA Šuo — Vižlas, me
džioklei ant paukščių. Tamsiai ru
do plauko, metų ir pusės senas. Del 
smulkesnių žinių kreipkitės

3564 So. Halsted St.

PARSIDUODA saliunas, gera vie
ta, lietuvių apgyventoj apielinkėj. 
Pardavimo priežastis — liga.

Atsišaukite
3465 So. Morgan St.

PARSIDUODA du namai ant 
vieno loto. Fronto namas visai 
naujas. Elektros šviesa, vanos 
ir kiti naujausi įtaisymai. Par
duoda labai pigiai. Priežastis 
patirsite ant vietos.

4344 So. Wood St.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 3. Halsted, 2407 W. Madison. 
1850 N. Well8 St.

137 Mokyklos Jangt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkl.

REIKIA merginos prie 
abelno namų darbo. 3 žmo
nės šeimynoj ; mokestis $12. 
Geras namas.

Tel.: Shaldrahe 1746
... ..... —.■■■■M■R|Į!J.ti"4.'_O. IIJ".

REIKIA DARBININKŲ

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė lietuvių ir kitų tautų 
tirštai apgyventa. Geras biznis, 
viskas cash. Priežastis pardavi
mo liga. Kreipkitės:

2958 Lowe Avė.

PARSIDUODA Elektrik grojiklis 
Seburg Co., dėl biznio pianas, Stile 
G. Jei turit stuboj grojiklį pianą, 
galiu mainyti. Pianas atneša nuo 
$45.0'0 iki $50.00 į mėnesį. Jei kam 
reikalingas, malonėsite atsišaukti po 
antrašu

5859 So. Morgan St.

REIKALINGAS antras naktinis 
virėjas ir veiterka su patyrimu. Ge
ra mokestis ir geras darbas,

Kreipkitės
KAUNO RESTAURANT 

2325 So. Leavitt St., 
Tel. Canal 568

PARSIDUODA gera ke
pykla su savasčia. Parsi
duoda pigiai.

4106 Archer Avė.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė lietuvių apgyventoje 
vietoje. Biznis išdirbtas per dau
gelį metų.

ANT PARDAVIMO 115 akerų že
mės ir biznis buvusis saliunas ir 
krautuvė; vienintelis biznis šitoj vie
toj — kito tokio nesiranda. Biznis 
išdirbtas nuo seniai, tarpe daugelio 
lietuvių. Reikia įnešti $4,0'00 cash, 
likusieji $3,500 ant mortgičiaus arba 
lengvų išmokesčių, kas mėnesis. že
mė visa lygi, tinkanti dėl visokių ja
vų, o labiausiai daržovėms. 6 kamba
riai pragyvenimui; 2 tvartai, ledau- 
nė ir garadžius. Priežastį pardavimo 
ir daugiau informacijų, klauskite per 
laišką.

M. A. SHARKA, 
Box 571. Rhinelander, Wis.

BARBERIŲ MOKYKLA.
Gera proga išmokti barbeno 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.

1315 S. 49th Ct., Cicero, Iii.

RAKANDAI

REIKIA patyrusių operatorių 
prie moteriškų drabužių, švie
si dirbtuvė.

Wm. D. REISS &’ CO., 
34 S. Wells St.

6-as floras.

PARSIDUODA garage business ge
roj vietoj. Biznis gerai išdirbtas. Pa- 
telpa 58 automobiliai. Renda pigi.

Atsišaukite greitai. Klauskite:
E. BAKSZEWICZ,

3301 S. Halsted St.

Rakandų Bargenas
Priversti parduoti trumpu laiku grą- 

žiausius rakandus už apskaitliuotą pa
siūlymą. Vėliausios mados seklyčios, 
valgomo ir miegkambario setus; kau
rus, davenportą ir tt. Taipgi, gro
jiklį pianą ir didėlę dubeltava spring- 
są phonographą grojantį visokius re
kordus. Parduosime atskirai. Nepra
leiskite šito Bargeno.

1926 So, Kedaie Avė,

PARSIDUODA 160 akeru, netoli 
dikto miesto. 3 geležinkeliai, elektri
ne dinija, 7 kambariai namas, tvariai 
jir tt. visa aptverta. $40 už akeią. At
sišaukite nedėlioj po pietų hz^usitar- 
sime apžiūrėt ūkę kitą sakaitę.

MRS. N. LYTTE, 
7051 Parnell Avė. 

Tel.: Stewart 7685.
PARSIDUODA 2 flatųTkiun- 

barių medinis namas, piltas skle 
pas;

AMERIKOS LIETUVIŲ

TOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirki y bos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi- 
kinis ekonomijos piUetystės, dailia- 
rašystis ir tt.

Mokinimo valandos] nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietą. Vakarais nuo fl 
iki 10 valandai. _

l 810G SO. HALSTED ST.
---------------------------- --

CHICAGO.

elektros šviesa, maudynė.
H. I. WEISBR0D, 

4440 So. Mozart St. 
Tel,: Rockwell 5863.

Leveskio Mokykla 
Prirengiamoji ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina Lietuvių 
ir Anglų kalbų; Grammar 
School, High School ir Preky
bos dalykų. Prirengia prie kvo
timų j visas augštesniasias mo
kyklas. Dienomis: nuo 9:00 r. 
iki 4:00 p. p. Vak.: 7:30iki9:30 
1747 S. Halsted St. arti 18 gat.


