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Turkai atsisako taikia 
tis su anglais
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Gresia naujas karas 
\ h-........ ...................... .

Kaune areštuoja bolševikus

Wilsonas nebenori puolimo ant Rusijos

Naujas karas gręsia 
Europai.

Turkijos nacionalistai atsisakė 
tartis su anglais. Gręsia karas, 
kuris gali įvalti visus talki, 

ninkus.

PARYŽIUS, sausio 23 (Rašo 
Universal Service korespon
dentas C. F. Bertelli). — Ka
dangi Anglija nori pasilaikyti 
kontrolę ant Dardenelių, pa
sauliui šiandie gręsia naujas 
karas. vZ

Tas faktas išėjo aikštėn šiary^ 
die, kada iš diplomatinių šalti
nių tapo patirta, kad Anglijos 
cenzu ra ant kabelio iš Konstan
tinopolio užgniaužė didelės 
svarbos žinias.

Nors Europos presai neleisti
na nė žodžiu pranešti apie tai, 
aš patyriau iš labai patikėtino 
šaltinio, kad Turkijos naciona- 
Istų vadas Mustapha Kernai 
Paša aplaikė • nuolatinius lai- 
niėjhhus, įskaitant jo pergales 
netik ant graikų, bet . ir prieš 
reguliacines Turkijos spėkas, 
kuriomis dabar vadovauja an
glų oficieriai.

Trumpai sakant, padėtis 
šiandie yra tokia, kad Musta
pha Kernai kontroliuoj’a visų 
Turkiją, išėmus mažą juostą, 
apsupančią Konstantihopolį ir 
keleto mylių apie Smyrną, kur 
graikai traukiasi betvarkėj.

Anglai tokia padėtimi taip 
susirūpino, kad jie bandė pra
dėti neoficialines tarybas su 
Kernai Paša, pasiųsdami parti
ją iš augštų štabo oficierių- į 
Angorą, kur yra Kernai Pašos 
buveinė. Bet Turkijos nacio
nalistų vadovas griežtai atsi
sakė tartis, kol jis nebus “ofi- 
cialiniai pripažintas kai]K) gal
va Turkijos de facto valdžios.” 
Jis sugrąžino delegaciją po 
ginkluota sargyba.

Daugiau to, matomai, užpy
kintas Anglijos griežtu nusis
tatymu neatiduoti geruoju už
imtos Dardanelių juostos, Ke
rnai prigrąsino pradėti didelį 
puolimą “bendrai su Rusijos 
sovietų armijomis” sekamą ko
vo m. Tas puolimas galėsiąs 
užsibaigti tik tada, kada visi 
talkininkų kareiviai bus suva
ryti į Marmoro juąr.

Jis pridūrė, kad Turkija 
“bendrai su Rusujos sovietų 
imperija” padarytų Leniną ga
lingiausiu žmogum pasaulyje.

Toks žingsnis, suprantama, 
reikštų talkininkų paskelbimą 
karo Rusijai; į tą karą galbūt 
butų įtrauktos ir Jungt. Vals- 
t jos, delei prezidento Wilsono 
įsipinimo į Armėnijos proble
mą.

Kad tas yra teisingu apibu
dinimu padėties artimuose ry
tuose, tapo neužginčijamai pri-

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Num. 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 31, 82 
ir 33. Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise.

rodyta šiandie, kada tapo pa
tirta, kad Anglija, per lordą 
Hardinge pranešė Francijai, 
jog ji priims Francijos pasiū
lymą atidėti penkiems metams 
nustatymą sumos, kokią Vokie
tija turės mokėti atlyginimo, 
jei Frakcija be jokių susilaiky
mų pripažins Bosforą ir Dar
danelus esant “Anglijos įtek
mių sferuose.”

Bešališki diplomatai nesvy
ruodami sako, kad Anglija tuo 
budu įgyjo naują didelę diplo
matinę pergalę už labai mažą 
kainą, kadangi Anglijai atlygi
nimo dalykas neapeina, jei 
bent kada jį galima panaudoti!, 
kaipo prigrąsinimas Francijai.

Atmetant graikų gandus apie 
skįlimą kemalistų eilėse, oficia- 
liniai tapo pasakyta, kad Iz- 
zet Bey, nacianalistų genero
las, kuris apleido Kemalį, at
metė anglų kvietimą sugrįžti į 
Konstantinopolį, “iki talkinin
kai nepradės diplomatinių ry
šių su tikruoju Turkijos vaįdo- 
nu, kuriuo yra Kernai Paša.”

Atėjo ir kita reikšminga ži
nia, būtent, kad Anglija mano 
atšaukti lordą Granville, amba 
sadorių Athenuose, tuoj aus 
paskirdama naują ambasado
rių, kuris, suprantama, turės 
priduoti mandatą karaliui Kon
stantinui, kas reikštų Anglijos 
pripažinimą sugrįžusio kara
liaus.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 24, 1921 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

Daug bolševikų areš
tuota Kaune.

Darė suokalbius išsprogdinti 
viešus triobėsius ir išžudyti 

valdininkus.

COPENHAGEN, sausio 23.— 
Lietuvos sostinėje Kaune daug 
bolševikų tapo areštuota su
sekus suokalbį išsprogdinti vie
šuosius triobėsius ir užmušti 
valdžios narius.

(Šitą žinią patvirtina ir bos- 
toniškio “Darbininko” gauto
ji iš Kauno sekama kalblegra- 
ma: “Buvo surengtas milžiniš
kas raudonųjų sukilimas. Lie
tuvos valdžia jį pasmaugė pa
čioje pradžioje.”)

56 žmonės žuvo subma- 
rinoje.

LONDONAS, sausio 22. — 
Admiraltija šiandie paskelbė, 
kad prie įėjimo į Anglijos ka
nalą ketverge paskendo didelė 
anglų submarina K-5 ir kad 
su ja žuvo visi ant jos buvę 
žmonės. Kiek žuvo žmonių, ad
miraltija nepaduoda, bet tos 
rūšies submarinos paprastai 
yra aptarnaujamos 56 jurinin
kų.

Grasina užgriebti dirbtuves.
PARYŽIUS, sausio 22. — 

Lyons šilko audinyčių darbi
ninkai oficialiniai paskelbė, 
kad jie užims dirbtuves, jei 
nebus pakelta jų alga ir nebus 
pagerinta bedarbės padėtis.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 24, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Wilsonas atsižada už
puolimo ant Rusijos.

Reikalauja užtikrinimo, kad ir 
kitos valstybės nedarys užpuo
limo, kad tuo “išbandžius”

Rusijos valdžią.

\VASHINGTON, sausio 22.— 
Per laidų lygą prezidentas Wil- 
sonas pasiūlė didžiomsioms 
valstybėms, kad jos padarytų 
“viešą ir iškilmingą sutartį,” 
gvarantuojančą, ’ kad nebus 
daroma užpuolimo ant Rusi
jos. Tas užtikrhiimas fiiri 
būti duotas tikslu išbandyti so
vietų valdžios tvirtinimą, “kad 
ji bijosi demobilizuotis, kadan- 

I gi bijosi nau jų atakų.”
Prezidento Wilsono pasiūly

mas yra pasekmė Anglijos 
premiero Lloyd George suma
nymo, kad prezidentas įsaky
tu Amerikos ' komisionieriui 
Konstantinopoly] pradėti veikti 
su talkininkų komisionieriais 
dalyke Armėnijos, “kuri esan
ti po kontrole sovietų Rusijos.”

Atsisakydamas priimti su- 
manynfh, prezidentas svarsto 
padėti palei sovietų Rusiljos ru- 
bežtus budus, kokie galėtų 
pagerinti padėtį. Jiš mano, 
kad veltus dalykas butų vykin
ti taiką Kaukaze ir laikosi tuos 
nuomonės, kad baisi Armėni
jos padėtis yra “tik viena iš 
smulkmenų šios didelės Rusi
jos problemos.” Tad preziden
tas siūlo imti visą problemą 
abelnai, o ne paskiriui. Tik pil
nas ir didelis kooperavimas di- 
dž\ijų valstybių gali suteikti 
taiką ir nepriklausomybę Ar
mėnijai.

Šis prezidento atsakymas bu
vo pasiųstas sausio 18 d. ir tik 
dabar valstybės departamentas 
jį paskelbė. Jis yra formoje 
veikiančiojo valstybės sekreto
riaus Davils telegramos tautų 
lygos prezidentui Hymans, per 
kurį atėjo Lloyd George pą- 
siulymas.

Nesitiki nuveikti ginklais.
Prezidentas Wilsonas vie

noj vietoj sako:
“Yra didelis neužsitilkėjimas 

ir baimė palei visą Rusijos ru- 
bežių. Išrodo tad, kad veltui 
butų bandžius vykinti taiką 
Kaukaze, jei tik pasekme to 
bus paliuosavimas ien esančilų 
spėkų naujai kampanijai kito
se dalyse to didelio fronto.

Toliau prezidentas sako:
“Neramumas ir nestovimais 

palei rubežių yra gimdomas di
deliu ir bendru neužsiltikėjimu. 
Kovojančios naujos tautybės, 
kurios pirma buvo dalimi Ru
sijos imperijos, bijosi nusi
ginkluoti ir sugrįsti pirite taikos 
darbo, kadangi jos aepasitiki 
bolševikais ir bijosi naujų už
puolimų. Sovietai tvirtina, kad 
jie bijosi demobilizuotis, ka
dangi jie bijosi naujų atakų.”

Apie bolševikus Wilsonas 
sako:1

“Prezidento nusistatymu lin
kui tų,kurie dabar valdo Ru
siją, buvo tankiai ir aiškiai 
išreikštas. Jis skaito bolševi
kus, kaipo prievartingą ir ty- 
ronišką mažumą, jokiu budu 
neatstovaujančią tikruosius pa
geidavimus ir tikslus Rusijos 
žmonių. Bet jis niekad netikė
jo, kad iškeltąją tuo pervers
mu problemą galima išrišt kari 
niu veikimu iš lauko. JBs da
bar tikisi, kad neseni tragiški 
įvykiai Lenkijos fronte ir Kry
me pertikrino visą pasaulį, 
kad ginkluotas įsiveržimas nė
ra tikrąja įmone suteikimui 
taikos Rusijos žmonėms.

“Greitai besikeičiantįs įvy
kiai pastarųjų menesių, tik

Tie besarmačiai.

—Ko tie paroduotojai šūkauja?
—Jie sako, kad jie neturi darbo ir neturi ko valgyti.
—Tie besarmačiai. Ir kodėl policija nenusika jiems 

sprandų?

susliprino jo įsitikinimą, kad 
Rusijos revoliucija, naudinga 
savo vyriausiais tikslais, gali 
būti privesta prie sėkmingos 
užbaigos tik pačių rusų. Pa- 
gelba gali būti įniks nuo lai
ko duota iš lauko ir liuosu no
ru priimta, bet bandymai ka
rinės prievartos negali kito 
duoti, kaip nepalaimą.”

Giolitti džiaugiasi.
Italijos premieras yra paten

kintas skilimu Socialistų 
-partijos.

RYMAS, sausio 22. — Leni
no pastangos suskaldyti Itali
jos Socialistų partijos buvo 
sėkmingos, bet kad pasekus 
savo vadovo paliepimus, patįs 
komunistai turėjo išsinešdinti 
iš partijos, o ne išvyti iš jos 
oponentus. Tik apie trešdalis 
narių prisidės prie komunistų. 
Komunistai griežtai^ reikalavo 
pašalinimo visų senųjų socia
listų darbuotoju, kurie prieši
nasi pr»eva»Jai. Tš 200,000 par
tijos narių suvažiavime buvo 
atstovaujama 170,000. Už Le
nino pasiūlymą balsavo tik 
60,000. Socialistai remia Rusi
jos revoliuciją, bet jie patįs 
nori vesti savo reikalus Italijo
je, nediktuojami Lenino.

Leghorno suvažiavime daly
vavo ir Lenino pasiuntiniu 
bulgaras Kabačev, kuris per
skaitė Trečiojo Internacionalo 
atsišaukimą, bet ir tas nieko 
negelbėjo.

Po to komunistai pasitraukė 
ir įkūrė savo atskirą partiją.

Turbūt labiausiai yra paten
kintas tuo socialistų skilimu 
premjeras Giolitti. Jis norėjo 
to skililmo ir rūpinosi kad jis 
įvyktų ir dabar mokės iš to pa
sinaudoti, kad pravedus savo 
menkutes reformas.

Socialistų vadas Turą t i sako, 
kad neužilgo komunistai nebe
turės sekėjų ir kad per atei
nančius 10 metų Italijos socia
lizmas bus evoliucinis, o ne re
voliucinis. Komunistai gi vis 
dar svajoja apie revoliucijas.

Bilius jau prirengtas.

RYMAS, sausio 22. — Pre
mieras Giolitti jau prirengė 
bilių parlamentui apie darbi

ninku dalyvavimą vedime dirb
tuvių. Bilius paremtas yra ra
portu bendros darbininkų ir 
samdytojų komisijos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Jan. 24, 1921 

į as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
Suokalbis prieš Leniną.

COPENHAGEN, sausio 22.— 
Pasak čia gautos iš Helsing- 
forso? žinios, Rusijos premie
ras Nikolai Lenin serga ir jam 
įsakyta , pasiimti ilgą poilsį. 
Gandai, kad Leninas serga jau 
jau vaigšto nuo tūlo laiko.

Berlingske Tidende išspaus
dino kitą žinią iš Helsingforso, 
kad Maskvoje buk sreštuota 
150 žmonių sąryšy j su bombų 
suokalbiu prieš Leniną.

4,400 saužudyščiy 
Vengrijoje.

BUDAPAŠTAS, sausio 22.— 
Policijos raportas už 1920 m. 
parodo, kad Vengrijoje tais 
metais nusižudė 3,200 mote
rų r 1,200 vyrų. Be to buvo 
10,000 nesėkmingų pasikėsini
mų nusižudyti.

Prieš karą buvo apie 50 ar 
OOsaužudyščių į, metus. Delei 
padidėjimo sanžudyščių kalti
nama pasunkėjusias gyvenimo 
aplinkybes ir karo įtaką, kuri Į 
padarė gyvastį labai pigiu da
lyku.

5 vaikai žuvo panikoje.
BERLINAS, sausio 23. — 

Penki vaikai liko užmušti 
Brešlail mokykloje, kada laike 
paskaitos apie laumes ištilfo 
panika. 12 kitų vaikų liko su
minta bėgant iš namo ir ne
manoma, kad jie gyventų.

Vaikų mirtingumas padidėjo 
40 nuoš.

VIENNA, sausio 23. — Ame-' 
rikos Raudonojo Kryžiaus dar
buotojai Viennoje apskaito, 
kad mirtingumas kūdikių Vie-' 
nnos sostinėje, nesulaukusių 
vienų metų amžiaus, padidėjo ( 
40 nuoš. Taiųi sausio 1 ir lie- 
pos 30, 1920 buvo 16,681 gi
mimų ir 20,129 mirimai!. Be
veik 25 nuoš. mirė nuo džio-

Martens jau apleido 
Ameriką.

Kartu su juo išvežta 60 depor
tuojamųjų ir 40 Martenso 

štabo narių.

NEW YORK, sausio 22. — 
Sovietų Rusijos atstovas Lud- 
wig C. K. A. Martens su visu 
savo štabu, viso 45 žmonėmis, 
apleido šiandie šią šalį laivu 
Stockholm, lydimi šimtų žmo
nių.

Tuo pačiu laivu kartu tapo 
išgabenta ir 60 deportuojamų 

jį Rusiją žmonių. Ikišiol juos 
| laikyta ant Ellis salos. Ret kaip 
sako kapitalistų laikraščiai, 
tuos dvi grupės nesimaišė. 
Esą deportuojamieji užėmė 
trečią k lesa, o Martens su sa
vo štabu nuėjo j puošnią pir
mą klesą.

Martens ir deportuojamieji 
plauks į* Gothenberg, Švedijoj, 
o iš ten j Liepojų, iš kur jau 
geležinkeliu važiuos į Rusiją.

Prieš pat apleidimą Ameri
ką, Martens išreiškė viltį, kad 
Amerikos valdžia greitai at
naujins pirklybinius ryšius su 
Rusija ilr kad Rusija neužilgo 
atsiųs ' savo Aauję atstovą, bet 
tik sutinkant ir kviečiant pa
čiai Amerikai.

Apkaltino 46 žmones.
Apkaltinti kontraktoriaL lentų 
pjovyklų savininkai ir1 unijų 

viršininkai už trukdymą
budavojimo.

CHICAGO. — Sukatoje pri- 
saikihtųjų teismas apkaltino 
46 kontraktorius, tartokų savi
ninkus ir unijų Tfršininkus už 
suokalbį trukdyti namų būda
vo j imu i ir boikotuoti visas bu
davojimo medžiagas, išdirba
mas už Chicagos rybų. A^al- 
t nti yra 16 unijų viršininkai, 
6 kontraktoriai ir 24 tartokai. 
Apkaltinimas remiasi Shenna- 
no anti-trustiniais įstatymais.

Senatas už mažą 
armiją.

---------- f--------
Bet prezidentas turbut vetuos 

rmijos bilių.

WASHINGT()N, sausio 22.
Kabu balius, sumažinti armiją 
iki 175,000 kareivių, kurį se
nai priėmė atstovų butas, da
bar tapo priimtas senato be 
jokio balsavimo. Bilius dabar 
eina prezidento pasirašymui. 
Pranašaujama, kad preziden
tas tą bilių vietuos.

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuvą

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas, jo sky- 
? tiiipgi 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- 
gelbą suteikus suvargusiems Lietuvos žmonėms.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
Lietuvon Pinigus per Lietuvos Prekybos ir Pra- 

x monėš Bankų, kurs yra didžiausiu Lietuvos ban
ku. Pinigai yra siunčiami trejopu budu: perlai- 
domis, čekiais ir kablegramomis.

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

Siuvėjų kova
Streikieriai rengia didelį kon
certą. Fabrikantams nesiseka.

{Telegrama Naujienoms]
NEW YORK, sausio 22. — 

Rubsiuvių unija nusisamdę Ma- 
dison Scpiare Garden salę mil
žiniškam koncertui, kuris bus 
ketverge, sausio 27 d. po piet. 
Koncerte? dalyvaus žymiausi 
dainininką?, muzikai ir kalbė
tojai. Be kitų dalyvaus pas
kubęs žydų dainininkas Jos. 
Rosenblatt; jis dainuos penkio
se kalbose. Kalbės unijos pre
zidentas Hilhnan ir sekreto- 
rius Schlossberg. Koncertas 
rengiamas pažymėjimui nema- 
žėjasč'o rubsiuvių solidarumo.

Kitų miestų sankrovininkai 
pranešė fabrikantams, kad jie 
nebegali ilgiau pakęsti fabri
kantų elgimosi, kokis buvo 
laike karo ir kokis yra daabr 
laike kovos su darbiminkais. 
Nusiminę fabrikantai deda 
laikraščiuose didžiausius skel
bimus, maldaudami sankrovi- 
ninkų pasitikėti jais.

10 užmušta mušyj su
komunistais.

MILANAS, sausio 21. — 
10 žmonių liko užmušta ir 50 
sužeista susirėmilme su ko

munistais Castellamare di Sta- 
bia, netoli Neapolio, Italijoj. 
Komunistai užėmė miesto salę 
ir iškėlė raudoną vėliavą. Mi
nios užpuolė tada salę ir išti
ko susirėmimas, kuriame ko
munistai, kad atlaikius salę, 
naudojo ir rankines granatas. 
Tapo pašaukti kareiviai, kurie 
ir įvykino miestelyj tvarką.

Gal deportuos nekurius 
svetimšalius.

WASHINGTON, sausio 23.~ 
Valstybės departamentas rim
tai svarsto apie deportavimų 
visų nesenai atvykusių svetim
šalių, kurie neturi pasportų. 
Tam progą davė nutarimas de
portuoti slapta atvykusį Airi
jos miesto Cork lordą mayorą 
Donai O’Callaghan.

Duos maisto bedarbiams.*

‘MONTREAL, sausio 23. — 
Miestas šiandie pranešė be
darbiams, kad nemokamas val
gis bus duodamas jiems dieną 
ir naktį, bet betvarkė turi ap
sistoti. Tas paskelbimas išleis
tas po to, kaip buvusieji ka
riškiai užpuolė valgyklas ir pa
reikalavo valgyti.
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NAUJIENOS a^omybč už taf puola ant 
Mv.. 'Maskvos diktatorių, kurie

neva vardan revoliucijos ar
do visose šalyse proletariatb 
vienybę. “Trečiojo” Inter
nacionalo vadai lošia rolę 
tikrų socialistų internacio
nalo duobkasių.

Vienok darbininkai jau 
pradeda teisingai įkainuot 
jų veikimą. Didelė Italijos 
socialistų didžiuma atsisakė 
dėtis prie Maskvos. Pir- 
miaus tokio pat pralaimėji
mo Maskva susilaukė Švei
carijoje. Iš to galima nu
manyt, kad nebetoli tas lai
kas, kuomet viso pasaulio 
proletariatas nusistatys 
prieš- komunistų diktato
rius.

Italijos socialistų nepri
tarimas Maskvai yra tuo la
binus įdomus dalykas, kad 
jie buvo pirmutiniai tarpe 
viso pasaulio socialistų, ku
rie prisidėjo prie “trečiojo” 
Internacionalo įsteigimo. 
Netekti tokių draugų Mas
kvai turi būt ypatingai 
skaudu.
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Ragina boikotuot 
biznierius.
• Waterburyje, Conn., buvo 
susirinkę tie lietuviai, kurie 
yra pirkę Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonus. Susirinki
mas priėmė ilgoką rezoliuci
ją, kurioje tarp kitko skai
tome:

kompanijos

kompanijos 
gavome te-

“Pageidaujama, kad vi
si lietuviai apsilenktų to
kių pramonininkų, kurie 
buvv) priešingi ar nepirko 
L. bonų.”
Po ta rezoliucija pasirašo 

Jonas Tareila, pirmininkas, 
ir Vincas J. Stankevičius.

Su rezoliucijos autoriais 
galima sutikti kad pirkti 
Laisvės Paskolos bonus yra 
pirmiausia pasiturinčiųjų 
žmonių pareiga. Bet labai 
abejotinos vertės dalykas 
yra-grūmoti boikotu tiems 
biznieriams, kurie nepirko 
bonų.

Paskola? yra laisvos valios 
dalykas. Vartojamas prie 
vartos jos gavimui visai pra
silenkia su jos tikslu. Prie
varta neįkvėpsi žmonėms 
patriotizmo.

Paskutiniame “Naujienų” 
numeryj straipsnyje “Mes 
esame apskųsti”, kur apra
šyta byla, kurią pradėjo 
prieš Naujienų Bendrovę K. 
Jamontas ir S. Dargužis, bu
vo pažymėta, jog Dargužis 
yra “Salutaro” 
manadžeris.

Iš “Salutaro” 
savininkų mes
čiaus asmenišką pareiški
mą, jog S. Dargužis visai 
nesąs “Salutaro” kompani
jos manadžeriu, bet tiktai 
esąs paprastu darbininku, 
“Salutaro” išdirbystės vais
tų pardavėju, o kad patįs 
“Salutaro” savininkai esą 
“Naujienų” Bendrovės šėri- 
ninkai ir visai nesą priešingi 
“Naujienoms” ir jų vedė
jams.

Apžvalgi
“VIEN. LIET.” EIS TANKIAU.

Italijos socialistų 
skilimas.

Brooklyno “Vienybė Letuv- 
ninkų” paneša, kad nuo vasa
rio 1 d. ji eisianti du kartu sa
vaitėje, utarninkais r pėtny- 
čiomis. “Vienybė” jau senai 
rengiasi pavirsti dienraščiu.

Tankesnis t o laikraščio ėji
mas, be 'abejonės, atsilieps ant 
“Laisves,” kuri tuo tarpu, ka> 
po vienintelis lietuvių dienraš
tis rytinėse valstijose, turi pro
gos daryti didesnės į taikos į 
skaitančiųjų visuomenę.

Dar vienoje šalyje sociali
stų partija suskilo. Ir vis 

.dėl to paties dalyko: delei 
ginčų apie dėj imąsi prie va
dinamojo “trečiojo Interna
cionalo”.

Šis paskutinis skilimas 
įvyko Italijos socialistų par
tijoje. Josios konvencijoje, 
Reghorno mieste, pasirodė, 
kad komunistinio Internaci
onalo šalininkų yra du kar
tu mažiau negu priešų. Kra- 
štutinysis partijos sparnas, 
matydamas, kad jisai yra 
pergalėtas, pasitraukė iš 
konvencijos salės ir susirin
ko kitoje vietoje.

I Italijos socialistų skili
mas yra, žinoma, labai skau-1 
dus smūgis tos šalies darbi
ninkų judėjimui. Partijai 
ims daug laiko, kol ji atsi
gaus po šitos nelaimės. Bet| kalba. Jeigu jisai žinotų, kas

KAPITALIZMAS IR SOCIA
LIZMAS.

ko-Pittsburgiškis B. rašo 
munistų laikraštyje, kad “Nau
jienos” garbinančios kapitaliz
mų. Tų savo pasakų jisai remia 
sekama ištrauka iš vieno 
“Naujienų” straipsnio:

“Kapitalizmas davė žmoni
jai daug labai gerų dalykų... 
Jisai sutvėrė milžiniškas in
dustrijas ir sujungė Jiiilio- 
nais ekonominių ryšių visas 
pasaulio^ šalis; jisai neapsa
komai ištobulino technikų ir 
padidino darbo našumų; ji
sai suliejo žmones į dideles 
tautas... Visa tai yra geri

Šitie “Naujienų” žodžiai, pa
sak B., rodo, kad “Naujienos” 
esančios kapitalizmo užtarėjos.

Tas kritikas, matyt, neturi 
jokios nuovokos apie socializ
mo mokslų, jeigu jisai šitaip

yra parašyta Markso ir Engel
so “Komunistų Manifeste,” tai 
jisai tokių nesąmoniškų prie
kaištų “Naujienoms’’ nedarytų. 
^Manifeste” yra pašvęsta dve
jetas puslapių aprašymui bur
žuazijos ir štai kokiais žodžiais 
baigiasi lasai aprašymas:

“Mažiaus kaip per šimtj 
metų savo klesinio viešpa
tavimo buržuazija sutvėrė 
skaillingesnes ir ųiilžiniškes- 
nes gamybos jiegas, negu vi
sos pereitosios gcntkarles, 
sudėtos į daiktų. Gamtos jie- 
gų pajungimas, mašinerija, 
chemijos pritaikymas indus- 
Jrijoje ir žemės ūkyje, gar
laiviai, geležinkeliai, elektri- 
kinjs telegrafas, išarimas iš
tisų žemes dalių, laivų plau
kiojimas upėmis, tarytum iš 
žemės išdygusius gyventojų 
eibės — kuris pinnesniųjų 
šimtmečių sapnavo, kad ši
tokios gamybos jiegos sle
piasi visuomeninio darbo yš- 
čiose.”
Ar matote, kaip Marksas 

“garbina” buržuazijų! Josios 
klesinio viešpatavimo gadynę 
jisai piešia, kaipo -milžiniško 
žmonjjos progreso gadynę. O 
kas vra buržuazine tvarka? 
Šiandie ji yra tas pat, kas ka
pitalizmas.

“Komunistų Manifesto” ra
šymo laiku buržtiazija buvo 
dar menkai teišsiplėtojusi pa
lyginant su tuo, kas ji yra da- 

luomet 
darbus, 
Markso 
žmogus

buržuazijos

dėdavo veikti, kaip tuoj atei
davo iš Marteno žinia, kad dar 
niekas galutinai nėra parinktas 
ginčijamai vietai. Toks pat 
svyravimas apsireiškė ir iš- 
me linkui tautų lygos. Kadan
gi priešai ir draugai tautų ly
gos vienas už kito lankėsi Ma
rtene, taip ir prezidentas pa- 

| eilini mainė savo nusistatymų 
: linkui lygos.

Nors tas prezidento nuola
tinis svyravimas visuose gin
čijamuose klausimuose sukėlė 
pažangiųjų žmonių pasipiktini
mų, tuo teeiaus yra labai pa
tenkinti reakcionieriški partijos 
vadai. Jie mato Ilardingo abe
jojime ir susimaišyme tai, kad 
jis pasiduos stipriausiai ran
kai, kuri pasiims jį vesti, 
reakcionieriai 
ranka bus stiiiriaiųsia.

Reakcionieriai sako, kųd ka
da jį pasigriebs “atsakantįs 
žmones”, jo nuomonės bus nu-* 
statytos. O tais atsakančiais 
žmonėmis yra tie, kurie žino 
ko jie nori ir yra pasiryžę sa
vo pasiekti. Tas parodo, kad 
per ateinančius metus Jungt. 
Valstijose viešpataus kraštuti
niai atgalciviai fabrikantai ir 
kapitalistai.

O
mano, kad jų

jo buvo dedami tik lietuviai 
ir rusai.

Pagalios italų streiko lyde
ris Scolmano viename vietos 
anglų dienraštyj paskelbė at
virų laiškų į streiko komiteto 
pirm. J. Josį, reikalaudamas, 
kad streikas butų atšauktas dė
lei didelio darbininkų skurdo, 
nes streikų laimeli nesu jokios 
vilties. Žinoma, už šitokį pa
skelbimų strei'kicriai apšaukė 
Scolmanų judošiuni, išdaviku, 
ir t.lp. ir išmetė iš N. E. W. 
Ass’n unijos. Bet po to jau vi
si skaitė streikų užbaigtų ir 
pralaimėtų ir grįžo dirbti, iš
skiriant streiko komitetų ir 
kelias dešimtis lietuvių ir ru
sų (kurie buvo artimesni strei
ko komitetui arba kuriems ne
davė flarbo),. Jie susirinkę nu
taria streikuoti “iki! laimėji
mo”. Ir “streikavo”. Jie bu
tų gal kažin kolei streikavę, 
jeigu ne Liet. Progr. Dr-jų Są
ryšis, kuris savo konferencijoj 
nutarė per laikraščius užpro
testuoti prieš minėtus “strei- 
kierius” už tokį nederamų vi
suomenės apgaudinėjimų. Ta
da musų “streikieriai” pasi
skubino savo “streikų” atšaukti 
pirma negu minėto Sų ryšio
protestas laikraščiuose palilpo. keikti

Del simpatijos misingio dar- džiausiais kapitalistų priešais, 
bininkų streikui, buvo išėję į Į tokią įgijo streikierių didžiau- 
streika ir mašinistai po kon
trole Am. Fed. of Machinists, 
liet jie pora savaičių vėliau 
sustreikavo ir apie mėnesį lai
ko ankščiau sugrįžo darban.

Ką darbininkai laimėjo šiuo 
streiku?

W. Ass’n Lietuvių Skyrius 
persitikrino, kad iš po ranka 
esančių šaltinų aiškios atskai
tos padaryti nebus galima, nes 
streikierių šelpimo ! komisijos 
knygose pasirodė didelė betvar-1 
kė’\ " \

Kad išsipainiojus kaip nors 
iš to skandališko padėjimo, pa^. 
kvietė draugijų atstovus, kad 
perroKuolų knygas; bet kiek 
patiria iš minėtų atstovų, tai 
vistiek randa trumpa apie ke
liolika šimtų dolerių, bet tos 
išlaidų bilos esu labai abejoti
nos vertės.

Toks pasielgimas yra labai 
blogas pats per save, nes nu- 
puldo viešuomenės užsitikėji- 
inų kad ir dar taip svarbiam 
reikale. Bet kas tų darbų at
liko? O-gi tie, kur mėgsta 
save rcklemuotis “tikraisiais 
darbininkų reikalų ginėjais” 
r-rjrevoliucionicriais’V kurie 
visokiais vardais socialistus 
plusta — “Laisvės” auklėti
niai.

Dabar kįla klausimas, kodėl 
toki gaivalai užėmė streiko ly
derių vietas? Mat streiko lai
ke buvo darbininkuose labai 
“revoliucingas” ūpas, ir tas, 
kas mokėjo gerai kapitalistus 

o save persislalyt di-

z

v

bar. Vienok jau ir 
Marksas aprašė jos 
kaip kokį stebuklų, 
tečiauš joks protingas 
nevad’ns delei lo

P-nas B., kuris mėgina krį- 
tikuoli mus, nesupranta pačios 
pamatinės minties. Jisai neži
no, kad tas mokslas skelbia, 
jogei socializmas turės ateiti, 
kaipo visuomenės plėtojimosi 
rezultatas: socializmas ateis 
dėlto, kad kapitalizmo tvarko
je visuomene žengia pirmyn. 
Kapitalizmas tveria daug 
rų dalykų, kurie pasiliks ir 
cializmo tvarkoje. Be tų 
Jyku socializmas negalėtų

Kovos iki pastaros.
CHICAGO. — Atsakydamas 
Jcvvell kaltinimus prieš ge

ležinkelių darbo tarybų, kad 
geležinkeliai eikvoja bendruo
menės pinigus ir viską daro, 
kad suardžius darbininkų uni
jas, geležinkelių vedėjų atsto
vas E. T. Whiter iš savo pusės 
kaltina unijas, kad jos bando 
paimli kontrolėn gclžinkclius. 
‘š jo atsakymo aiškiai matyt, 
kad geležinkeliai kovos su uni
jomis iki pastaros.

J

Jemchanov vieton Krasino

įvykti.

(TQ- 
so- 
da- 
sė

STOCKHOLM. — Praneši
mas iš Maskvos sako, kad, 
Jemchanov tapo sovietų val- 
dižos paskirtas pramones ir 
lransĮ)orlacijos komisaru, 
ton Leonido Krasino, 
gas buvimas Londone 
jam eiti pareigas 
.'emehanov buvo prie
ležinkelių inspektorių, pradėda
mas dirbti paprastu darbininku 
geležinkelio dirbtuvėse Perme.ra kapitalizme, anaiptol nereiš

kia atmesti socializmų. Kaip' 
tik priešingai: tiktai tada, 1 
mes žinome, kad kapitalizmo 
sistemoje gema ir auga tie da
lykai, kurie yra reikalingi so
cializmo įsteigimui, tiktai ta
da mes įgijame įsitikinimų, 
kad socializmas tikrai ateis. 
Socializmas bus aukštesnė tvar
ka, negu kapitalizmas.

O p-n ui B. rodosi, kad esu 
gera visa, kas tik priešinga 
kapitalizmui. Pagal šitokį sup
ratimų baudžiavų arba vergi
jos laikai turėtų būt geresni, 
negu šių dienų visuomenės 
tvarka. Žmonės, kurie šitaip 
protauja, yra atžagareiviai.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Musų naujasis prezidentas.
\VASU1NGTON. — Nuo 

Ilardingo išrinkimo prezidentu, 
sekami jo vieši skelbimai pa
rodo kaip jis nuolatos svyruo
ja, kur vėjas kurių dienų pu
čia:

Amerikos nestos į tautų IV- 
gų ar asociacijų, Amerika įstos 
į tautų lygų ar asociacijų. Hug
hes gali būti valstybės sekreto
rių nežiūrint nesutaikomųjų 
(niekurių griišlų tautų lygos 
priešininkų senatorių). Hughes 
nebus valstybės sekretorių, ka
dangi nesutaikomieji jo nc- 

Washingtone bus di
delės inauguracijos iškilmes. 
Jokių inauguracijos iškilmių 
nebus.

Jau vaigšto Washingtone pa
skalai, kad Ilardingo nuomonė 
yra nuomonė paskutinio stip
resnio žmogaus, 
josi su juo. 
senato kulisų 
nių”, kad tas 
galutinai tapo
k i tat vietai kabinete.
lik to parinklinio priešai pra-

kuris kalbė- 
Kelis sykius už 
buvo ‘tikrų ži- 

ar kilus žmogus 
parinktas tai ar 

Bėt kaip

vie- 
kurio il- 
neleidžia 
Rusijoje, 
caro ge-

Istorija didžiojo Water
buiio streiko.

Kadangi 1919 m. «misingio 
fabrikų darbininkams į antrų 
dienų po išėjimo į streikų fab
rikantai pakėlė mokestį, tai 
didžiuma darbininkų įgijo nuo
monę, kad bile kada išėjus į 
streikų galima laimėti. Taip 
sakant, apsirgo streilko liga. 
Ir sulaukus sekančiųZ1920 me
lų, balandžio mėnesyje vėl iš
ėjo streikuoti vadovaujant 
New Engianti Workers* Ass’n 
unijai. Žinoma, ne visi pritarė 
streikui. Buvo' žmonių, kurie 
aiškiai permatė aplinkybes, 

į streikų nebus galima 
bet tokių ybuvo ma

žuma ir jie turėjo pasiduoti 
didžiumos norui.

Žmonės, kuriems buvo lem
ta tapti vadovais, rodos irgi 
tinrėjo permatyti streiko nepa
sisekimų; bet jie žaidė ant ne
susipratusių darbininkų jaus
mų.

Išstrcikavus mėnesį kitų ir 
nesulaukus iš fabrikantų jo
kio pašildymo taikytis įsitik- 
rino visi, kad streikas bus pra
laimėtas. Bet vieni sake kad 
jau išėjom į streikų, tai reikia 
laikytis iki galo; kiti matyda
mi streikų nepavykus, grįžo 
dirbti, ypač tie, kur turėjo ge
resnius darbus. Buvo tokių, 
kurie gyvenimo sąlygų verčia
mi grižo. Kad sulaikius nuo grj 
žimo į darbu, streiko komite
tas (lietuvių ir rusų skyriai) 
įvedė, streiklaužių lislų, bet 
-kadangi ant lo streiklaužių lis- 
to daug nekaltų žmonių padė
jo — vienus per neatsųrgumų, 
kilus tyčiomis, kad sau nepa
tinkamus asmenis pašmeižus, 

tai tas listas nustojo savo
vertės ir į jį niekas neatkreipė skelbėjas minėtų įplaukų “Y” 
domės. Dar ir tuo tas listas Vabalas išsireiškė prisipažino, 
nuptildc savo vertę, kad ant kad “pd kelių bandymų N. E.

laimėti;

AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO muzikos kon

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

Antanas S. Pocius, 
Vedėjas

3259 So. Halfltcd Str.
Tol.: Boulevard 9244

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyji 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St. * 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą. 
Panedėliais iki 8 vakar*. 

Nedaliomis ofisas uždaryta*.

V. W. Rutkauskas
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 324 
Tel. Central 6390

Vak.: 812 W. 38rd St. Chicago
Tel. Yards 4681.

Victor Cigar Store 
Wholesaleriai ir Ketaileriai 

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

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

• tokiom 
tik musų 
barstyti, 
vadovais 

aklų vedė

šio užsi tikėjimo. O 
tuščiom frazėm kaip 
frainiečiai ir moka 
todėl j te ir streiko 
tapo. Užtat “aklas ;
ir abu į duobę supRblė.” Todėl 
šilas streikas turėtu būti dar
bininkams pamoka ateityje 
streikams iškilus.—Streikieris.

AkuŠerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimu* mo
terims ir merginoms. Antrai** i 
3333 So. .Halsted St, Ckicago, I1L.

Phone: Boalerard 4121.

Išstrcikavus tris iflenesius 
darbininkai ,kurie per daugelį 
metų buh) susitaupę keletu cen 
tų juodai dienai, pravalgė ir 
liko pliki kaip po ugnelės; ku
rie neturėjo susitaupę, iš pir- 
rniaus, tie kentėjo daug vargo. 
Kai kurie kalba, kad iš šio 
streiko darbininkai daug ko 
pasimokinę. Tiesa, galėjo 
daug ko pasimokinti, jeigu 
butų buvę kam pamokinti, 
nes tik streiko I 
prie visų darbininkų 
bent gyvu žodžiu.
v- . i i • ♦ , FI darls lengvu ir naturalhkąkvepsvinią ir
S1O Streiko Ivdcriai patys lietu- apserges nuo plėtimo ligų. Dvie mietas,

_. .. . > . , . . . I” 35 ir 60 centai,rejo supratimo apie darbininkų h 

klcsos reikalus; neturėjo nė to f 
supratimo, kad darbininkams 
reikalinga kas nors daugiau 
žinoti apart streiko. Streiko 
naudų jie malė tame, kad ga
lima sukelti ^riaušes tarp strei
kierių ir policijos, iš riaušių 
išsivystysianti revoliucija, o 
paskui... paskui įvyks proleta
ro diktatūra... 
vedė. Riaušės 
streikierių, 16 
žuvo, kiti keli 
ir, žinoma, keli 
apšaudyti. Bet nė revoliucijos, 
ne proletaro diktatūros neįvy
ko, tik policija, pasinaudoda
ma riaušėmis, uždraudė strei- 
kieriam susirinkimus laikyti, 
kas irgi prisidėjo jirie užsmau
gi ino streiko.
Skandalas, buk 3 tūkstančiai 

streiko pinigų prapuolę. -
Kiek laiko po streikui N. E. 

W. Ass’n Lietuvių Skyriaus
pirmininkas Skučas susipyko
su tos pat unijos iždininku Ma
celiu, ir viename unijos susi
rinkime 
davinėti, 
padėti į bankų $175.00 streiko 
pinigų, točiaus “perddaidų” lin
dėjęs tik 117.00. Pas kasierių 
irgi buvę užsilikę “per klai
dų” kelios dešimtys dolerių, 
kuriuos žadėjo atiduoti tada, 
kai Skučas ir visi kili atiduo- 
SiQ’

Del tos priežasties unija iš
rinko komisija knygoms per
žiūrėti, kuri savo raporte pa
skelbė, kad įplaukų rasta $8,- 
000, o išlaidų, skaitant su li
kusiais kartu viso lik $5,000. 
Taigi $3,000 trumpa. Kad ten

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

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

CHICAGO.
Valandos! 9:80 ryto iki 12 dienų 

nuo 1 po pietų iki 9 vakar*

Ira išduotas. Gaukite viena sava aptia- 
oi. Yra dundamaa dykai. Jeigu negau- 
tumlte aptiekei, rašykite pas mus ir 

Įdekite 2c pa&toe ženklu. I
Apsaugokite Vaikus

nuo tuo vargingo žiemos kosulį, per užlal- wį 
kymo narnose visada

SEVERA’S £

Telephone Boulevard 2160
Dr. W. Kaplan

DENTISTAS 
Specialistas DANTŲ ir burnos ligą 

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

.» Chicago, III.

laiku galima | CoUgfc Balsam *3 
nkų prieiti, n ° ‘

■ (pirmiau žinomo kaipo Severas Bahamas SI H £8 įį
1. liet Uejn, jU Plaučiams). Jis atneS greitą pašalpą, pa- >d ® m, M ■. n M. . . . . . . . . Vaukegano

Paprastas šaltis ŽSJfi'Ž 
sutelkti svarbos ligas, bot ant

SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLETS 
(Severas Dyskele! nuo Šalčio Ir Oripos) 
tallrua pasitikėti Jok palengvins Saldą i 
trumpo laiko ir per tai apšautos nuo svar
biu Ilgu, praialinant Gripą arba Influon- 
zą. Paidavlnoti kožnoi aptiokoi. Kainos 
30 centu.

M

N

Ir jie prie to 
įvyko. Vienas 

metų italukas, 
tapo apšaudyti 
polieistai tapo

W > ‘.f VERA CO 
cr.DAR RAPIDS, IOWA

Kazimieras Guges

Veda visokius reikalas, kaip krimiiiatiikuoM 
taip ir civiliškuose teismuose. Daru 

visokius dokumentus ir popieras >

Sparną Ofisas ž
9929 S. Halsted Si

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miestu Ofisą*' i
127 K. Beirtam 

1111-13 Unity
fe). Central 4411

g b te »ueiuvsai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus apiieką:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1095 Marion Street, 
VVaukegan, UI.

vienas kitų elne iš
būk Skučas turėjęs

European American Bureau
Fabionas ir Mickiewicz> vedėjai 

Buvusia
A. Petrulis ir S. L. Fabionas.

Siuntimas pinigų, laivakortes, 
pašportai ir tt. 
NOTARUUŠAS

REAL ESTATE, PASKOLOS, 
INSt'RINAl IR TT.

809 W. 35th St., Kamp. Halsted St. 
tel.: Boulevard 611.

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

Ned.: iki 3 po pietų.

DK. A. MONTVID 
CHICAGO 

Lietuvis Gydytoj, ir Chirurgą*
25 East Washington St.

Marshall Field Annex 
18th fi. Ruimą* 1827

Telephone Central 3362
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

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

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon

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

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

iš to, viena, kad nesiskubino 
su apyskaitų išdavimu ant 
draugijų pareikalavimo, o ant
ra, vieloj pilnos apyskaitos pa
skelbė per “Laisvę” (mini. 
261) lik įplaukas. Pats pa-

Telej2j»6no Drover 5052 |

Dr. A. Juozaitis 1 
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka* I 
re. Nedaliomis pagal sutarimo, i 
3261 S'o. Halsted St., Chicago, III. I

Phone Yards 5248
A. M. KAITIENĖ 

AKUŠERE 
Daug metų praktikoj

3014 Eiuerald Avė., Chicago, III.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

SJMauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III.

Skaitykite ir Platinkite 
“M A TT T T 1? NT n Q>»



Panedelis, Sausio 24 d., 192

PAŽINK SAVO KAIMYNUS
Ten gerai kur musų nėra, sako sena žmonių pa

tarlė. Ji tinka viskam, bet gal būt, geriausiai tai 
šiai apielinkėj, Town of Lake. Ar jus žinote, kad 
savo kaimynystėje jus turite vieną iš didžiausių, sau
giausių ir moderniškiausių bankų? Taigi ateikite 
ir susipažinkite, ir bus ten gerai, kur mes esame.

Jeigu jus nekalbate nė žodžio angliškai, jus 
jaučiatės kaip namie atėję į

PEŪPLES s BANK
KODĖL. ?

Dėlto, kad čia yra kalbama Lietuviškai.
Jūsų pinigai yra apsaugoti po priežiūra Valsti

jos Valdžios.
Jus galite atsiimti savo pinigus kada tik norite.

LAUKTI NEREIKĖS
AR GAU KUR BŪTI GERESNIS BANKAS

Bankas ant Kampo
47os ir Ashland Ar. 

Chicago, lllinos

Keliaujantiems Lietuvon 
ši Pavasarį

Kovo 1 d., 1921 iBplauks ant Laivo Savonia 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 kėblumų, 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.

„BANGA
llsfuihj Sociailsly Sąjungos Leidžiamos Laikraštis.

savo CHRON1KOJE peržvelgs netik politinius
• • BANGA" nuotikiug visame paaaulije, bet da ypatingi) dūmą at- I 

kreips j uuotikius, įvykstančius darbininkų gyveninio.
saro POLEMIKOJE atmuš reakcijos užpuolimui 

"BANGA" socialistų ir sklaidys darbininkų vienybės ardytojų I 
klaidinimus.
savo REDAKCINIUOSE straipsniuose duos aiškių 

iiDAMOll* apžvalgą gyvenimo iš socialistinio persitikrinimo 
uANbA žvilgsnio ir tais, kur reikia, drąsų žodį savo plates

niuose straipsniuose.
savo STRAIPSNIŲ skyriuje talpine straipsniu?, 

įiniUAAM liečiančius dienos klausimus, ir struipsnins, plačiai 
uAlbA aprašančius didesnės svarbos nuotikiue darbininkų 

gyvenime. c
savo TEORETINIAl-MOKSLINfcJE dalyje rnptrs- 

HDiUDi** ■B'9 teikti savo skaitytojams straipsnius, populiariai 
DRUJA gvildenančius socialistinę taktiką, socializmo ir kitų 

mokslų teorijas.
liDlUp A1^’a' ° BELETRISTIKOS ipaltose talpins apysakas, 

DARDA eiles ir paįvairįs pašaipa (satyra) ir juokais (humoru).
savo KORESPONDENCIJOSE talpins aprašymus 
nuotikių musų kolonijose Amerikoje. ' 

BENDRADARBIAIS turi netik įžymiausias 
musų sočiui isttj litoraj incri spėkaa Auaerikojo, bet ir 
mu»ij įžymių^ raščjua Liet Aivoje.

ji pradžios eis sykį į mėnesį, vėliaus—du sykiu į 
mėnesį, o paskiau, prie pirmos progos, — kas sąvai- 
tė. “Bangos” prenumerata yra: $1. •— ui 12 numerių; 
$2. — už 21 numerius; $3. — ūž 36 uuinerius; $4.— 
už 48 numerius.
užsiprenumeruokite sau ir savo draugams. Pinigus 

DAhuĄ siųskite adresu:
C. A. HERMAN, \r

644 West 204 Str., New York. N. Y.

“BAH6A”

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”
dvisavaitinį koperacijos, savivaldybės, ūkio, kultūros ir profesinio 
gyvenimo žurnalą, Šiaulių Srities Vartot. B-vės ir Lietuvos savival
dybių organą, kuris sklaido musų kaimo tamsos ukus, žiebia jo kul
tūros ugnį, stiprina jo ūkio jėgą ir visuomenės organizuotę.

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

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

“BANGA"

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pr<«.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892.

Tek Moaroe 2804

DR. W. F. KALISZ 
Specialioms: Moterą ligos ir Chirarglja

1145 MILVVAOKEE AV& x CHICAGO.

Ką žmonės rašo.
Iš laiškų iš Lietuvos.

Dr. A. R. Blumenthal

Lietuviai gaudo lenkų 
slapukus.

N. Černius iš Butėnų kaimo, 
Šimonių vai., Panevėžio apskr. 
rašo savo broliui Domininkui, 
Chicagoje (lapkr. 26 <l.)

“Esame visi sveiki ir sotus, 
tik tas prakeiktas lenkpalaikis 
mums daug neramumo daro, 
lenda kaip kiaule per snukį mu
šama. Bet šio menesio pra
džioje teko lenkpalaikiui geras 
smūgis nuo lietuvių. 300 be- 
l iisvių, 4 armotas, 150 arklių, 
20 kulkasvaidžių, 9 mihasvai- 
džiai,. 7 kuchnios, 40 brikų, 
daugiau kaip 250 šautuvų, 2 
automobiliai pateko lietuviams. 
Grodno pulkininkas nušautas. 
O kad dar butų ankščiau mu
sų kareiviai suskubę pult Šir- 
vintus, butų ir patį piktąjį 
Lietuvos šunį, Želigovskį, su
čiupę; tas pėsčias paspruko, 
automobilį palikęs. Antru kar
tu lenkai gavo per nosį lapkr. 
20 d.; lictujviai tada paėmė apie 
50 belaisvių ir daug kitokios 
karo medžiagos. »

Nemažai yra atskirtų nuo 
pulko lenkelių; jie yra gaudo
mi musų karei viii ir partiza
nų. Iš tokių slapukų paėmė 

sel no, kuriuo jie turėjo gele
žiu kelių tiltus sprogdinti. Tad 
šiandie Lietuvoj siaučia dide-> 
lė ablava ant lenkelių, kurid., 
negali pasprukti Lenkijon, o 
tik čia, Lietuvoj, po dvarus ir 
miskus slapstos. Jie yra rai

veiverių ir kulkasvaidžių. Bet 
vistįek jie turės, kad ir ne vi
si, papulti į Lietuvos žmonių 
rankds, nes daugumas vjtu ir 
bernelių, apsiginklavusii] kas 
ką turėdami, juos gaudo, o 
per frontų jie tikrai nepa
spruks. Žinoma, pribus į ab- 
lava ir kareiviu su kulkasvai- 
džiais.

Apie 50 tokių lenkų buvo at- 
į Troškūnus nuo Kovars- 

mus
JOję

Iko ir Anykščių; gal ir pas 
butų atėję.

Nors lenkų penkiolika 
tų yra daugiau, bet jie 
daug pralošę, o lietuvių

kar- 
yra 

men
ka saujalę tvirtai laikosi ir len
kai šiandie rauda, o daugumas 
norėtų viską pametę bėgti į 
Li ikijų. GaJ Dievas duos, kad 
leųkai netrukus gailėsis ir raus 
sau plaukus iš galvos, kad to
kią karę pradėjo su lietuviais, 
su kuriais priderėjo broliškai 
apseiti. O gal taip ant jų pra
žūties ir reikia daryti, nes len-» 
kai, kaip nužiūri mokytas svie- 

turės nngščSiavi m- -vėliau 
žlugti iv gal netrukus sulauksi
me, kad franeuzas už skolas 
juos pasijungs savaft plugan. 

Loiikel ia i-žel igo vs'k i n i nkč 1 iai 
Vilnių dar tebeturi, bet ne
galim sakyt, kad ilgai turės, 
nes lietuviai pradėjo nebeklau- 

džių, kuriais jau nekartą mus 
apgavo ir didelen bėdon intrau- 
kč. O gal lenkai vėl susilauks 
sau ant sprando bolŠevikelius; 
tada franeuzų miliardai pateks 
į bolševikų nagelius, 
lietuviams duos bent 
lio atsiėmimui savo 
vagišių lenkų.—

o niunis 
kiek ke- 
žemes iš

4 W B? H W » Hi H n *s M UJ Bfl » B M »
~ T.Pullumn 5481

kS AKUŠERKA
A. SHUSHO

ra
Turiu patyrimą 

motorą ilgose; rū
pestingai prižiu
rtu ligonę ir budi* 
k) laike ligos.

li Rudi

10929 S. Stalo Str. 
Uklcagu, III.

ars w w ra «uw m m ia m m i* ra m ■ v »

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS 

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

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

į Ofiso Tel. McKinley 76
DR. L H. GINDICH

DENTISTAS
Mea savo darbą gvaraatiojame

Kalbama visas Europiškas kalba*.
3804 So. Kedzie AveM Chicago, III.

I Arti 88-th Street

■■■

a

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

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

Mes žinomo, kad apsimokės tamista! 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.

EXTRA! PALIKTA MUSU SANKROVOJ EXTRA!

K NATIONAL STORAME COMPANT
V Į J R Į Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris

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

Sankrovos 
kaina tik

sankrovos
kaina tik

Šaukiamos prakalbos
The Uo-oparative Society 

America (grosernių) rengia 
bai įdomias prakalbas

Ketverge, Sausio 27 d., 1921

Pradžia 7:30 vai. vak.
Visų Šventų parapijos svetainėje 

108th St., ir Wabash AVe.
Roseland, III.

Draugai ir draugės, nepralei
skite progos be skirtumo, kurie 
priklausote ar ne priklausote 
b-ves, o žingeidaujate 

of

Plaučly Uždegimo.
Todėl kad jie sutinka šias 

kaip: šaltį, influenzą, kosulius, 
rą, Bronchites, Tonsulites, lL.

na, iš kurių plaučių uždegimas atsi
randa. Jeigu jus kokius skausmus 
arba viršuj minėtus kentėjimus jau
čiate, tuojaus eikite į vaistinę ir nu
sipirkite dėžutę KAMPHROL. Bet 
bukit atsargus, kad gautum tikrą, su 

' baltu-raudonu kryžium ant kiekvieno 
1<O- pakelio. Tas vaistas tuojaus sustab- 

'operatyvinių darbu, ateikite ant dys kosulį.
' — — • KAMPHROL yra sudėtinis iš bal-

samiškų aliejų, šaltmėčių, kumparo, 
ir kitokių naudingų dalių; kurios ra
mina visus skausmus, kaip galvos 
skaudėjimą, nugaros, nariuose ir reu- Į 
mntiškus skausmus..

Daugybę gydytojų ir ligonių var
toja ir rekomenduoja KAMPHROL. 
Pirkit dėžutę šiandien ir laikyk pa- 
rankumoj; kaina: 50 4r 85 centai.

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

šių prakalbi/. Bus aiškinama 
kokių naudų-neša žmonių gero
vei kooperacijos, kaip pasiliuo- 
suoti nuo brangaus pragyvenimo 
ir dalinties tarp savęs pačių pa
gaminta naudą. Įžymus kalbė
to.) ai bus anglai ir lietuviai, mu
sų pačių draugai, kurie priklau
so prie kooperativipės bendro
vės ir permato jos' naudingumą. 
Goresnį gyvenimą galėsime at
sukti tiktai, būdami kooperati- 
viais. Įžanga liuosa. Kviečia 
šio distrikto lietuviai šerininkai.

PINIGAI

Iš Amerikos siunčiami pini
gai į Lietuvą; greičiausiai pa
siekia adresantus Lietuvos kai-j 
muose, kada yra pasiųsti per

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

kuri turi sąskaitiškus ryšius su 
Lietuvos Bankoms.

Pinigai yra siunčiami pas
toms ir telegramais, ir išduoda 
savo čekius (draftus) ant Lie
tuvos bankų.

Keliaujantiems į Lietuvą yra 
sargiausiai ir patogiausiai vež
tis pinigus Federalės Paskolų i 
Bendrovės Lraftų formoj, iš-, 
duotus ant Lietuvos bankų; tie 
bankai išmoka pinigus drafttj 

savininkui be jokių nutraukų.
Parduoda laivakortes ant dvie

jų tiesiausių į Lietuvą linijų, 
ant kurių neteikia persėsti. Iš 
iVJontreal 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.

SUSTABDYK TĄ 
SUNKŲ KOSULĮ.

Sunkiausia kosulys apsisėda gerklė
je ir traukia priešingus ir kenksmin
gus skreplius, ypatingai kūdikiams. 
Galite sustabdyt kosulį ir prašalint 
Lenkiančias priežastis g-ydantis su 
Glessco.

Per keturiasdešimta metų Glesco 
naudoja milionai amerikoniškų nanm 
gydymui nuo krupių ir kosulio. Jis; 
prašalins šaltį į penkioliką minutų be j 
vėmimo. Jis sulaikys labiau sunkiau
si kosulį, iščystys glitumus iš visos 
kūno sistemos.

Apsaugi motina visuomet užlaiko 
Glessco savo namuose. Tamistos vais
tininkas pasakys kiek tamstos kaimy
nų naudoju Glessco.

Parsiduoda 50c už bonką — kuri 
verta dešimts syk daugiau reikalin
game laike.

ADr.Drake’-aDI*. prakers
uT.am ■ ^’es» Kitavai padaryti — likę neat-

MU L;/ imtais siutai ir oVęrkotai, kurie. par-

Tel. Pullman 842
DR. I. E. MAKARAS 

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgai 
10900 Michigan Avė., Roselanda.

Vai. 10 iki 12, 2 iki .4 ir .6:8(1 
iki 8:80 vak.

Vaiky Miršta kas meta nuo

ligas 
kata- 

*7 . — » skaudžia
gerklę, skausmus krutinėjo, ir nebu-

Jcigu jus kokius skausmus

Kaip Jūsų Akįs
Ar esi nervuotu, kenti galvos 

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

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

JOHN J. SMETANA
AKIU SPECIALISTAS

1801 So Ashland Avė., Chicago, 
kertė 18-tos gatves; 3-čios lubos 

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S Aptieko* 

Tėinykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedėliorais nuo 9 ryto Iki 12 dien.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

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

Ofisas 1553 VV. 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

Telephone Yards 5834

Dr. P. (i. Wiegner 
(Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vakj 
8325 So. Halsted St., Chicago/

GALUTINIS KAINOMS NUMAŽIN
TOMS IŠPARDAVIMAS.

Viskaš turi būt parduota, nepai- 
sanUuždarbio, ar kiek kainavo. $20,- 
000 vertės stako, vyrams ir vaiki
nams, vėliausios ir parankiausios rų- 

sidavojo nuo $15 net iki $65. Dabar 
$8.50, $15, $20, $25, $30 ir $87.50. 
Vyrams kelines $4.50 ir augščiau.

Vaikams siutai ir overkotai $5 ir 
augščiau. Vyrams čys.to vilnono mo
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.

Mrs. A. Michniewicz
_ AKUŠERKA 

Baigusi Aku- 
Serijos kblegf- 
J*? įlKai Prak" 
tikavusi l’enu- 
silvanijos hos- 
pitalėsa. Pa-

Pa” 
tarnauja pria

I gimdymo. Duo 
M 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.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

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

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyrišką. 
Taipgi Chroniškų Ligą. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8 
vakare. Nedaliomis nuo 9—2 

po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEG AL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisą*
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas Drexel 2880

2

I? DR. YUžKA
S 1900 & Halsted St 
m M

B
ILMUBBO'ttSnKHKMaflUn Irt Bilą

Tai. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki h 

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

Tel. Prospeet 84L66
, ___ ___  . ................ . . __ ____ , .., . 18'

Tol.: Yards 666d 
Drover 8448

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

Akušeres
8203 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8 
v. v. Nadėliomi* 10-12 ryto.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 pa 
piet 6 iki 9 vakar*

Nadlliomi* nuo 9 iki ,12 ryta, I 
1821 S. Halsted St, 

Kampas 18 ir Halsted St

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

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

- Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas

1637 W. 51 it. kamfj. Marshfield av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Tai. Prospeet 1157

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

AKIŲ SPECIALISTAS 
Aki* Egaaatiaaoja Dykai

Gyvenimą* yra
- tulžia*, kada pra-

jff š : nyksta ragijima*.
''fffftfMrųlf *> Ma* vartojam 
▼HBU pagerintą Oph- 

thalmomatar. Y- 
patinga doma at- 
kreipiama i val

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki & vak. 
Nedaliomis, nuo 9 Iki 12 diena 
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St.

Telephone Yard* 4817 
Boulevard 6487

DR. M. HERZMAN
Ii RUSIJOS

Gerai lietuviams žinoma* per 22 
metu kaipo patyręs gydytoja*, chi
rurgas ir akušeris. k

Gydo aitrias ir chroniška* Hga*, 
vyrų, moterų ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai IMU W. 
18th St, netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pieta, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarai*.

f Dienomis: Canal
Tel.pHon.lt J __ 8>Į° ,«*»*«

) Naktimis: Drevei
k 950 - Drover 4186 

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St. 
VAL.: 9—10 ryto, ir 8->—9 vaL vak.V------------------------------ - —/

Telephone Yard* 5082

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

ir nuo 5 iki 8 vakarai

L1 !!■■■■«■■■■■■■■■■■

S

r:
H

M

Telephone Yard* 1532

DR. J. KULIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterą» ▼41“ 
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų liga*.

3259 $o. Halsted St., Chica

fln«wwBW9iiiia%in

ITeL Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

J VALANDOS: 9—12 ryte 
2—9 vakaro.

į 3303 So. Morgan Street, 
Chicago, I1L

Dr. C.Z. Veželis
Lietuvi* Dentiata*

4712 So. Ashland Ava.
♦ arti 47-tos gatvi*

Telefonas: Drovar 7048

u
17

Tel. Canal 65

LIETUVIS DAKTARAS
Dr. J. Sarpalius

1424 So. Halsted St
Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8.

Nedėlioms 10 — 12. 
Gyvenimo Tel. Yards 5098.

Rez. 1189 Indapendance Blvd. Chicago 
Telephone Vau Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Dr įver 9693

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

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. Strikol’is

Lietuvy* Gydytojas ir Chirurgą*
Perkelia ofisą į People Teatrą

1616 W. 47 St., Tel. Boal. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietą.

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryt*
Res. 2914 W. 43rd Streeš 

Nuo ryto iki piet 
Telephone McKinley 268

I
^el. Austin 737

DR. MARYA
D0WIATT—SASS.

į Kątik sugrįžo iš Californijo* ir

I
" vėl tęs savo praktikavimą po N*. 

5208 W. Harriaon St

I
 Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedėldianiu*.
.......... ........—..... .. ■■ ■<>

Telefonas Pullman Š56
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistaa
10801 S. Michigan Av., Roseland

Valandos: 9 iki vakaro

Tel.pHon.lt


NAUJIENOS, Chicago, UI.  Panedelis, Sausio 24 d., 192
nu   u    ,,, i. ■,»■ ——

Lietuviu Rateliuose maloni zeceriška klaida, Ten 
pasakyta, kad aukų surinkta 
$116.35; turi gi būti $160.35.

________ CICERO________
Cicero lietuviai daug veikia. 

Jie, kada lenkai užpuolė ant 
Lietuvos, aukojo kiek kuris tik 
galėjo, kad padėjus tėvynei at
siginti nuo priešų; draugijos 
gi rengė balius ir jų pelną irgi 
skirė Lietuvos gynimui.

Ciccriečiai turi ir daugybę 
draugijų, kurių bene svarbiau
sia bus Cicero Lietuvių Lais
vės Namo Bendrovė. Ši bend
rovė buvo pradėta kurti dar 
prieš karą, bet karui prasidė
jus viską atidėta ir tik po ka
rui šokta smarkiau ją organi
zuoti. Dabar bendrovė turi 
pardavusi serų (Šeras $25) ir 
jau turi lotus prie 14 gt. ir 
49 Ct., o ateinantį rudenį tiki
mės turėti ir nuosavą svetainę, 
kuriąja galės be jokių varžy
mų naudotis visos draugijos.

Kas norėtų pirkti bendrovės 
Šerų, jų galima gauti direkto
rių susirinkimuose, kas serc- 
dos vakarą J. Marazo svet., 
1500 S. 49-th Avė.

—A. Balchunas.

Teatras-Muzika

atidarė automobilių taisymo 
dirbtuvę prie 1626 Milvvaukee 
Avė. Abu yra patyrę mechani
kai ir tikisi pasisekimo. Jų 
dirbtuvė bus po firma Cosmo- 
politan Auto Repair Shop.

se vietose: Trafic headųuarters, 
Sunimerdale, Town Hali, Sha- 
kespear, Warren avė., Austin, 
Fillmore, S. Wabash avė., En- 
gelwood ir South Chicago po
licijos stotyse.

indžiokšinas suvaržo visas uni
jos narių teises ir samdytojai 
gali panaudoti visokius kovos 
bu<his prieš juos.

REIKIA DARBININKŲ NAMAI-žEMe

BRIDGEPORT
Klaidos pataisymas.

Subatos “Naujienose,” žinu
tėj apie 4 wardo Liet. Politikos 
ir Pašelpos Kliubo aukas Lie
tuvos gynimui įsiskverbė ne-

PRAŠALINSI SUNKŲ ŠALTĮ 
SU TURPO.

Jei neatbojai ant šalčio ir jis susi
metė į krutinę, tad yra pavojinga — 
gali išsivystyti į sunkią ligą kol visai 
neišsigydysi. Visokiais gerais gydy
mąsi ir kosulio mišrius, nepagelbės. 
Geras panaudojimas Turpo, nueis iki 
šaknų nesmagumo ir panaikins karštį 
tuojaus,

Turpo ne yra mėginimas, bet gy
duolė, kurie yra užtikrinti. 1,500,000 
puodelių parduodama kas metai. Mo
tinos su mažais kūdikiais yra sujungę 
savo likimą su juomi, pasijęydymui 
įvairių šalčio veiksmių. Padaryto iš 
gerai žinomų ir pasitikinčių gyduo
lių: išsunkto tarputyno, kamparo ir 
mėntolo ,moksliškai sudėta ir gabiai 
sutaisyta į mostį arba tepalą. Tur
po nesuteps drapanų, nei sutrauks 
pūslių. Jis pašvelnys ir pagydys sa
vo veikimu.

Gydytojai pataria, kaipo gera ir pa
sitikimą namų gyduolę. Jūsų vaisti
ninkas parduos užtikrinimu pinigus 
grąžint, jei nebūtumėt užsiganėdinę.

Parsiduoda baltuose apaliniuose 
puodeliuose su pomerančio ir juodu 
lėbeliu po 30c ir 60c.

Kubeliko Koncertas.
Šiuo tarpu Jungtinėse Valsti

jose lankosi pasaulio įžymiau
sias smuikininkas Jan Kube- 
lik. Jį čia pakvietė labdarystės 
tikslu Herbert Hoover, kad
su jo pagalbą surinkus dau
giau aukų Europos badaujan
tiems kūdikiams. Vakar po 
pietų jis griežė didžiajam Au
di toriume. Svetainė smuiko 
muzikos mylėtojai buvo it kū
ju prigrūsta. Apie trečią va
landą ji jau buvo pripildyta 
taip, kad keletas tūkstančių 
žmonių turėjo grįžti nuo durų. 
Programas prasidėjo. lygiai 
3:30. Jis susidėjo iš šešių įžy
mių muzikos gabalų: 1) Con- 
eert D. Minor, Wienia\vski; 2) 
Bomancc, Beethoven; 3) Prc- 
ludium, Bach; 4) Introduc-/ 
lion et Rondo Cappriccioso, 
Saint-Saens; 5) Spanish Dance 
No. 8, Sarasate ir smuikininkų 
“karalius” Poganini’o nemir
tinoji Campanella. Užbaigus 
s uos žavėjančius dalykėlius, 
publika nė kaip nenorėjo skir
tis su smuiko virtuozo, ir 
pagalinus ji privertė griežti da 
šešis gabalus, lik, suprantama, 
jau trumpesnius. Pirmas pui
kai atvaizdino Šimkaus “Či
gonus.” Jeigu kas lietuvių bu
vo šiame koncerte* mačiusių 
“Čigonus,” jiem čia dar kar
tą buvo gražiai nugrota Šim
kaus dainelė: “mes čigonėliai, 
girios paukšteliai...” Iki šiol 
aš buvau manęs, kad P. Šim
kus savo “.čigonų” veikalo 
pats buvo sutaisęs visas gra
žias melodijas, bet dalyvavi
mas Kubelik’o koncerte man 
davė progos patirti, kad p. Šim
kaus “Čigonai yra labai arti
mi kitų muzikų veikalams. 
Kaip per visą koncertą po 
kiekvienam gabalui, taip ir už
baigus paskučiausį, publika 
nulydėjo smuiko genijų su di
džiausiomis ovacijomis. Kar
tais iš šturmingų aplodismentų 
pasigirdo balsai: Humoreske! 
Oncc more! Humoreske!! Bet 
turbūt estrados užžiurėtojaus 
paliepimu uždanga nusileido ir 
publika turėjo išsiskirstyti.

—Ten Buvęs.

Moterų piliečių lyga.
The Illinois Lcague of Wo- 

men Voters šiandie atidarė pi- 
lietystės mokyklą Central Y. 
W. C. A. kambariuose. P-lė 
Jane Adams, pilietystės kursų 
vedėja, mokinėm pirmiausia 
pasakė ilgą ir karštą prakalbą 
temoje: “Nauja Pilietystė — 
jos spėka ir galimybė.” Užbais 
gusiom kursus mokinėm bus 
išduotos tam tikros diplomos.

Kunigas banditų vadas.
Praeitą subatą išėjo i aikštę 

paslaptis Mount Varnon pašto 
apiplėšimo. Pasirodė, kad plė
šikai yra apielinkės žymus pi
liečiai, kurių vyriausiu vadu 
buvo metodistų kunigas, Gny 
Kylu. Visą plėšimų paslaptį ati-

le pasamdė ekspresmaną, kad 
pervežtų iš jo rezidencijos du 
didelius ri sunkius baksus j jo 
naują garadžių. Už pervežimą 
ekspresmanas norėjo $1.50; gi 
kun. Kyle padavė jam $5 ir

manas atvežęs jo du' baksu 
garadžiun. pradėjo garadžiaus 
užveizdai, kuris buvo kun. Ky-

duosnumą. Garadžiuje gi bū
nantys žmonės girdėjo lai ir 
pradėjo mesti nuožiūrą ant ku
nigo ir jo pusininko. Kiek vė
liaus tas žmonių nepasitikėji
mas savo dūšių ganytojom pa
siekė net ir policiją su pašto 
viršininkais, kurie atėję minė- 
lan garadžiun atplėšė tuos du 
baksu ir rado $100,000 gata
vais popieriniais pinigais. Pas
kui padarė kratą ir kunigo re
zidencijoje; čia rado $85,000 
vertės nioney orderių, bonų, 
čekių, etc. Patį kunigą pašto 
viršininkai rado savo reziden
cijoje, ant viršaus bepakuojant 
dėžese įvairius vogtus daiktus. 
Nugabentas šaltojon, jis visai 
be mažiausio sujudimo prisi
pažino, kad jis buvo “smege
nimis” gerųjų vietos piliečių, 
ir čia tuoj jis nurodinėjo, kas 
yra tie “gerieji” piliečiai. Po
licija jau turi juos visus.

R PO
VISOKIO ŠALČIO IR 
SUSIMETIMŲ.

Taisys automobilius.
Lietuvis Petras Legus su Ig

nu Chvastu šiomis dienomis

altijos-Amerikos Linija
Vietoj Rusijos — Amerikos Linija.

TIESIAI BE PERSĖDIMU IŠ NEW YORKO Į: 
HAMBURGĄ. Kaina 3 klesos $125 — karės taksų $5. 
LIEPOJŲ. Kaina 3 klesos $145 — karės taksų $5. 

“ESTONIA” buvęs “CZAR” išplauks 1 Vas. 
“POLONIA” buvęs “KURSK” išplauks 15 Vas.

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba 
K. W. KEMPF, General Western Passenger Agentą

120 N. LaSalle Street, Chicago, III.

Banditai nušovė policistą.
Praeitos 

policistas 
Clark st. ; 
pasiųstas 
Shepard 
S herman 
benti iš 
tional banko pinigų, apmokėji
mui darbininkams savaitinės 
algos. Kada policistas su kler
ku sugrįžo iš banko su pini- 

juos pasitiko priešakyje 
ofiso penki jauni 

iškelti! ran-

subatos popietyj, 
Andrew Creagh iš 

policijos stoties, buvo 
pagelbėti Henry C.

kompanijos, 632 
st., klerkui parga-

Apiplėšė du namus.
Manoma, kad vienas ir tay 

pats plėšikas apiplėšė praeitą 
naktį Samuel Reitler namus, 
1217 S. Iloman avė., ir paskui 
įsilaužė antrose duryse Sa
muel Freemond namuose. Ir 
pirmam ir antram bute jis bu
vo įlindęs pro viralinės langą, 
ir kaip pirmam, taip ir ant
ram bute jis užchloroformavo 
miegančius žmones. Iš 
ler buto išsinešė $16, 
Freemond — $200.

Gasu užtroško moteris.
Praeitą naktį buvo atrasta 

gasu užtroškus! Mary Kobala, 
našlė ir jos trys vaikučiai, 1743 
W. 18-th place. Policija mano, 
kad ji buvo užsidegus gasą, 
kad prišitdžius savo kambarį, 
bet ugnis kokiu tai nežinomu 
budu užgesus ir gaso buvo pri
pusta pilnas kambaris. \

S. Beit 
o iš S

ofisą.
naktį įsi- 

A. Shcdd apd-

Apiplėšė apdraudos
Plėšikai praeitą 

lauže Ed\vard 
raudos ofisan, 1027 įlydė Park 
boulevard, ir atplėšę spintą iš
sinešė trijų tūkstančių dole
rių vertės vertingų popierių, 
grąžuos ir aštuonis šilinius do
lerių gatavais pinigais.

Masonai statys dievbutį.
Illinois valstijos Masonai 

laiko dviejų dienų konferenci
ją Observatory Hali svetainė
je. Vakar jie nutarė pastatyti 
Chicagoje Masonų dievnamį, 
kuris bus didžiausias pasaulyj. 
Vieta jam bus surasta kur 
nors “loop” apielinkeje tarp 
didžiųjų departamentinių krau
tuvių ir ofisų namų. Pastaty
mas jo kaštuosiąs apie 
uis miliomis dolerių.

VYRŲ
REIKIA.

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

CHICAGO MUTUAL 
CASUALTY CO., 

431 So. Dearborn St. 
Rooms 911 — 912.

DIDELIS BARGENAS.

Parsiduoda puikus namas, 9 pagy
venimų. Kaina $6000.00. Atneša į 
metus 9 šimtus dolerių randos. Ne
praleisk šito bangeno. Ateik arba 
telefonuok <lel aiškesnių žinių.

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

Chicago, III.

aštuo-

REIKIA lietuvių pardavėjų. Yra 
nuolatinė vieta tikram žmogui, kuris 
gali pasakyti tiesą pertikrinimo bu
de. Turi turėt pardavėjo sugabumus. 
Mano ypatiŠka pagelba, prives prie 
pasisekimo ir užtikrinimo tuojau. 
Nereikės laukti komišino. Bus ap
mokama pilnai kas savaitė. Tai ne 
yra Rcal Estate arba Insurance. At
sišaukite tarpe 9 ryto iki 4 po pietų.

18—22 E. Vart Buren St., 
3-as floras. Matykit 

M R R0WNY.

PARSIDUODA

5 akerių farma.
žemė išdirbta gerai, galimaVisa _ . _

nupirkti su $300, kita suma duoda
ma ant
Chicagos, į 45 minutas galima nu
važiuoti iš pat vidurmiesčio Burling- 

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

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

Chicago, III.

lengvų išmokėjimų. Arti

Leitenantas Norman Diet-

ton 
nių

Pas graborių rado munšaino.
Vakar prohibicijos agentas 

užklupo Jackson & Ilarris Co., 
negrų graborystės įstaigą, 3317 
S. State st., ir konfiskavo dc- 
šimtės tūkstančių vertes įvai
rių alkoholinių gėrimų. Svai
galai buvo sukavoti karstuose. 
Sainuel Ilarris areštuotas.

Atstatė policijos kapitoną.
Po trijų dienų tyrinėjimo, 

praeitą subatą Gi vii Service 
komisija visiškai atstatė, nuo 
tarnystes Engelwood policijos 
stoties kapitoną John J. Rayn, 
kurį policijos departamento 
viršininkas Charles C. Firtz- 
niorrsi buvo apskundęs už 
girtuokliavimą, melagingus ra
portus ir abelną nepildymą sa
vo pareigų. Labiausiai Rayn 
buvo smerkiamas Fitzmorriso 
už pavėlavimą atvažiuoti Ward 
Baking kompanijai į pagalbą, 

laipkričib 29 d. buvo 
plėšikai ir atėmę 

Plėšikai buvo užkhi-$15,000.
pę minėtą kompaniją apie 9 
valandą vakaro ir tuojaus plė
šikams apleidus jos ofisą, ji 
šaukėsi policijos pagalbos, o 
kap. Ryan su savo štabu atva
žiavo tiktai 11 valandą — 2 
valandom vėliau.

3939 
vakare

amžiaus,
vakar

užsirakino savo

ridi, 31 metų 
Kenneth avė., 
parėjęs namo, 
ktmibarypė ir paleido du su-
vhi sau į galvą. Kodėl jis nu
sižudė, dar nesužinota. Jo mo
lina malė jį pareinant narnoj 
jis buvo labai nubalęs ir klau
sė jo, kas su juo yra, bet jis 
nieko jai neatsakęs nuėjo tie
siais savo kambarin ir užsira
kino duris. Apie už poros mil- 
nučių pasigirdo du šūviai.
* wa!8 ■ ■■ w■gflgao

Pranešimai
I ---------------------

Lietuvos Piliečiu Sąjunga, Town 
of Lake skyrius, laikys susirinkimą 
utarninke, Sausio 25 d., 8 vai. vak. 
J. J. Elias svet., 4600 So. Wood gat. 
Visi nariai bei veikėjai esate kvie
čiami atsilankyti.

— J. P. Parkauskas, rašt.

Harvey. — Aukų Rinkimo Komite
tas šaukia visuomenes ir draugijų 
bendrą susirinkimą, kuris įvyks utar
ninke, sausio 25 d. Gonciarzo salėj, 
15709 So. Halsted gatvė. Pradžia 7 
vai. vak. Malonėkite skaitlingai su
sirinkti, kadangi komitetas išduos ra
portų apie surinktąsias aukas, apie 
balių, ir apie pasiuntimą pinigų į Lie
tuvą. Taipjau bus skaitytas laiškas 
iš Lietuvos nuo Liet. Raudonojo Kry
žiaus. — Komitetas.

Pa j ieškojimai

PARDAVIMUI

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

Atsišaukite šiuo antrašu:
4327\So. Wood St.

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 2 tlatų, 5 kam
barių medinis namas, piltas skle 
pas;

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

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

Tel. Cicero 541.

elektros šviesa, maudynė.
II. I. VVEISBROD, 

4440 So. Mozart St. 
Tek: RockvVell 5863.

III.

PARSIDUODA gera ke
pykla su savasčia. Parsi
duoda pigiai.

4106 Archer Avė.

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

4344 So. Wood Št.

■.... ........... -n
ĮDUODA garage business ge-
J. Biznis gerai išdirbtas. Pa-

PARSI 
roj vieto„ 
telpa 58 automobiliai. Renda pigi

Atsišaukite greitai. Klauskite:
E. BAKSZEWICZ,

3301 S. Halsted St.

STOCK’AI—žkROS
NEPAPRASTAI PIGIAI parsiduo

da Co-operative Society of America 
Šerai. Pardavimo priežastis — 'išva
žiuoju į Lietuvą. Norinti pirkti, ga
lit matyti mane vakarais, apie 8 vai.

FRANK MILIUS,
4543 Sd. Paulina St., Chicago, III.

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

cialis gydymo būdas išgydė jau daug I j /j®l 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie V 
buvo nebetekę vilties pasveikti ! i

Tūkstančiai žmonių nežįno, kad jie \ 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai I 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsi- L.’* 
gydo.

Kirmėlės ženklai I__
žmonės serganti taja biauria liga pa

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

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

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyrų taip ir motorų. Patarimai dykai. \

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

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

gaiš, 
kompanijos 
banditai ir liepė 
kas. Vietoje iškėlimo rankų, 
klerką su pinigais smuko į ofi
so priemenę, o polleistas tuoj 
pradėjo šaudyti į banditus. 
Banditai gi suvarė į poli’cistą 
aštuonis šūvius ir kada jis suk
rito ant šaligatvio, tai dar vie
nas banditų pribėgęs užvažiavo 
blekžekiu jam per galvą ir pa
bėgo.

Areštavo smuklininką.
Richard Osterreidcr, savinin

kas Edehveiss gardens smuk
lės, vakar tapo areštuotas. Jį 
areštavo federalės valdžios 
agentai už nusiikimą valdžiai 
apie septynių tūkstančių dole
rių karės taksomis. Sako* kad 
bėgyje ateinančių poros dienų 
bus dar ir daugiau smuklinin
kų areštuota už tokį pat nusi
žengimą.

Nekels dailydėm algų.
Atstovai trisdešimts dviejų 

unijų ir atstovai Chicagos Buil- 
ding Trades Council vakar 
Briggs Housc svetainėje laikė 
konferenciją, kurioje tapo pa
darytas kontraktas, kad da
bartinė dailydžių $1.25 į va
landą alga turės tęstis per atei
nančius tris metus; ji turi nei 
pulti nei kilti. Vienok samdy
tojai pasitiko sau teisę atleisti 
darbininkus nuo darbo, kurie 
bus nužiūrimi tinginiaujant. 
Samdytojų atstovas Michael J. 
Boyle pasakė, kad dabar kont- 
raktoriai jau išgauna 50% 
daugiau darbo iš darbininkų, 
negu kad jie išgaudavo iš jų 
karės metu. O tai dėlto, kad 
dabar samdytojai jau stovi 
tokioje pozicijoje, kad jie daug 
geriau ir su didesniu sunkumu 
gali užsėsti darbininkams ant 
sprando.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU pusbrolio Mykolo Lat

vio ir scresrs Ulijonos Latvaitės. 
Mykolas gyveno Chicagoj 1919, dabar 
norėčiau žinoti kur jis yra. Ulijona 
kur apie Minneapolis, Minn., norėčiau 
gauti nuo jos atsakymą. Kas juos 
žino malonėkit pranešti. Turiu la
bai svarbu reikalą.

JOHN LATVIS, 
1727 So. Union Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Jono Var
nelio, iš Kalnėnų kaimo, Gadvinavo 
para., Telšių apsk., Negirdėjau nuo 
jo per 10 metų. Malonėk atsišaukti 
pats, arba kas jį žino pranešti.

BARBORA VARNELAITĖ- 
ŽEBRAUSKIENĖ,

151 Kensington Avė., Chicago, 111.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario su val

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

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

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

MOKYKLOS

.MA5TER 
SYSTEM

PARSIDUODA saliunas, ge
roj vietoj, apgyventoj lietuvių 
įr kitų tautų, 
žastis — savininkas 
Chicagą.
4458 So. Ashland Avė., Chicago.

Pardavimo prie- 
apleidžia

PARSIDUODA saliunas, gera vie
ta, lietuvių apgyvento] apielinkej. 
Pardavimo priežastis — liga.

Atsišaukite
3465 So. Morgan St.

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

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

PARSIDUODA saliunas lietuvių ir 
svetimtaučių apgyventoje apielinkeje, 
Biznis išdirbtas gerai. Parsiduoda 
pigiai; priežastis — važiuoju į Letu- 
vą. Atsišaukite.

553 W. 13th St.

RAKANDAI___
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

SKAITYKIT IR PLATINKIT TĖVYNĖS
GYNĖJŲ LAIKRAŠTI “TRIMITĄ”.

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

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

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

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

Adresas: “Trimitas” KAUNAS, Laisvės Alėja 26.

Rado nužudytą kynietį.
Naktinis sargas Pa t riek 

Quinn, 606 Federal st., praei
tą naktį rado nužudytą Wil- 
liam Lee Tai, kynietį, savinin
ką The Orįental Inm 4012 
Lincoln avė. Policija sako, tai 
jau penktas kynietis misteriš
kai nužudytas bėgyje šio mė
nesio. Paslaptis yra tame, kad 
nei vienas nužudytųjų nebuvo 
apiplėšti. Pas pastarąjį rado k i 
šeniuje $329 ir užklijuotą laiš
ką, užadresuotą Frank G. 
Joseph, P. O. 70, Muskcgon, 
Mieli. Jam buvo galva suskal
dyta kokiu nors kietu įrankiu.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARENDAVOJU 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.

REIKIA DARBININKŲ

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

2810 W. Harrison St.

mo ir Designing ,Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu jus 

trumpu laiku išmoksite viso amato.
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvinio skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

• Kviečiame kiekvieną ateitu by-ku- 
rįuo laku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tą lubą.

4 VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wells 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 1648.
SARA PATEK, flrnlnlnki.

BARBERIŲ MOKYKLA.
Gera proga išmokti barberio ama

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

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

Automobilistų kortos.
Vakar policijos departamen

to buvo paskelbta, kad puto- 
molDtams pažinimo kortos 
(indentification cards) bus ga
tavos vasario 1-mą d. Aplikan- 
tai turės policijai pristatyti pa
so dviejų colių didumo pa
veikslus. Automobilių savinin
kam bus išduotos baltos kor
tos, o šaferiam — spalvuotos. 
Mokestis už kortas bus $1 ir 
jas bus galima gauti sekančio- ną prieš janitorių uniją.

Indžiokšinas prieš janitorių 
uniją.

Teisėjas Denis E. Sullivan 
vakar išdavė The Chicago Ein- 
ployers’ asociacijai indžiokše- 

šis

VYRŲ

REIKIA patyrusių operatorių 
prie moteriškų drabužių, švie
si dirbtuvė.

Wm. D. REISS & CO.,
34 S. Wells St.

6-as floras.

NAMAI-žEMĖ  
BARGENAS.

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

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedyst8s, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi- 
kinis ekonomijos pilietystis, dailia- 
raiystts Ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED ST. CHICAGO.

REI KALINGAS geras darbštus 
žmogus norintis išmokt už flat jani
torių. Darbas užtikrintas, tik išurad- 
žių mažai mokama. Atsisfcukit pas 
janitorių: •

735 W. 73rd Street, 
iš užpakalio beismente

PARSIDUODA lotas 30x12.5 
pėdas prie 59-os gt. ir Kral St. 
Cash perkant, gaus už $200.00.

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

Tel.: Seeley 5713.

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


