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Lenkija . nori užmegsti karine 
sąjungą su Francija

Priefdurų

Rengiasi karan su Rusija
Veda tarybas ir su Rumunija

Anglija pasigriebia žydų Palestiną

Lenkija tariasi ir su 
Rumunija.

Bando padaryti pirklyhinę ir 
karinę sąjungą. Japonija irgi 

siūlosi.

nių, kad siaučiantis tyfas tarp 
bolševikų kareivių, sukoncen
truotų prie Kamcnec-Podolsk, 
Podoliios gub., nrivertė tuos
kareivius paleisti.

Skaitoma, kad tas labai su
mažina pavojų bolševikų už
puolimo ant Rumunijos pava- 
saryj.
Varšavos grobikai kalba apie 

naujus karus.
PARYŽIUI vas. 4. — Augš- 

čiausi Lenkijos valdonai šian
die svarsto su franeuzų kari- 

! nais ekspertai apie ginimosi 
] priemones prieš bolševikus. 
Lenkai sakosi, kad jie tikisi, 
jog bus padaryta karinė sąjun
ga. Sapieha pareiškė:

“Mes atvykome į Paryžių 
įvykinti sąjungą su Francija.

“Sovietai yra pavargę nuo 
kariavimo; jie žino kiek tai 
kainuos; bet jeigu jie atakuos 
mus, jie ras, kad mes esame 
prisirengę.

“Jeigu jie užpuls Rumuniją, 
jie atras, kad jie atakuoja Len
kiją.”

PARYŽIUS, vas. 4, — Len
kija ir Rumunija veda tarybas 
apie defensivę sąjungą, kuri 
.apims ne tik karinius reika
lus, bet taipjau ekonominius ir 
pirklybinius dalykus. Tai pas
kelbė užrubežinių reikalų mi- 
nisteris princas Sapieha.

“Dabar yra veliamos tary- j 
bos apie sutartį,” sakė jis, “įr 
aš tikiuos galutinai jas užbaig
ti. kada aš nuvyksiu į Bucba- 
restą' užbaigęs reikalus Pary
žiuje. Sutartis remsis ne tik 
ant bolševikų pavojaus abiem 
šalim, bet taipjau ant abiejų 
šalių abelnų bendrų interesų.”

Bando padaryti sąjungą su 
Francija. '

Sapieha pasakė laikraštinin
kams, kad padarymas Fra n ri
jos ir Lenkijos pirklybinės su
tarties yra vienu iš svarbiausių 
tikslų Lenkijos valdžios galvų 
apsilankymo Paryžiuje. Taip
jau svarstoma ir apie karinę i as reąuired by the act of Oct. 6,1917

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 5, 1921

sutartį, bet galutino nuspren- 
džio dar nėra padaryta.

Lenkijos karo m misteris 
gen. Solnokowski pasakęs:

“Taika su Rusijos bolševi-

Anglija pasigirebia 
Palestiną.

galiniu laiku, galbu£ už dvie
jų sąvaičių, bet taika yra ne
tikra ir bolševikų pavojus pa
siliks ant visados, jei mes ne
busime prisirengę pasiprie
šinti kiekvienai atakai.”

Palestinos “nepriklausoma” 
valstybė bus po Anglijos 

kurku — mandatu.

LONDONAS, vas. 4.— šian-

Japonija irgi peršasi.
Intransigent sako, kad 

da klausimas apie Francijos- 
Lenkijos są-gą ta|M) pirmiau pa 
keltas ir kada Pilsudskis suma
nė pats važiuoti Paryžiun, Ja
ponija pranešė valdžiai, kad ir 
ji mielu noro dalyvautų tary
bose apie sutartį, kokią Len- 
kija bus pašaukta pasirašyti su 
Franci ja.

Japonija išreiškusi nuomonę, 
kad pastovi taika su bolševi
kais yra negalimu dalyku ir 
kad susitarimas su Francija 
yra vienatiniu bildu, kuriuo 
Lenkija galės išlaikyti savo 
rolę kaipo buferinės valstybės.

Prezidentas Millerand pa
rengė bankietą Elysee ruinouse 
vakar vakare garbei preziden
to Pilsudskio ir jo sėbrų. Prie- 
mieras Briand, maršalai Foch 
ir Petain ir buvęs prezidentas 
Poincare dalyvavo bankiete. 
Prezidentai apsimainė tostais.

Karštinės siaučia pas 
bolševikus.

Diplomatiniuose rateliuose 
gauta žinių iš įtikėtinų šalti-

ka-

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiek vienas darbininkas 
privalėtų jj perskaityti. Num. 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 
ir 33. Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofiše.
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Kapitalistų vedamoji “open shop” kampanija jau pasiekė organizuotąsias dirbtuves. Ta 
kampanija vedama, kad sutriuškinus unijas ir įvedus dirbtuvėse ilgas darbo valandas, že
mas algas, blogiausias darbo sąlygos ir bosų tyroniją.

Žydai reikalauja Vil
niaus Lietuvai.

Tą pripažįsta ir tautų lygos at-' 
stovas Chardigny. ,

PARYŽIUS, vas. 4. — Žinia 
iš Varšavos praneša, kad lie
tuvių-lenkų delegacija apleido 
Varšavą ir sugrįžo į Vilnių. ;

Iš Vilniaus pranešama, kad 
pulk. Chardigny, tautų lygos 

’, j>a reiškęs,
jog jis turėjęs konferenciją su 
žydų lyderiais ir iš tos konfe
rencijos įsitikinęs, kad didelė 
didžiuma Lietuvos žydų stoja 
už tai, kad Vilnius turi prik
lausyti Lietuvai.

die tapo paskelbti pamatai žy- atstovas Lietuvoj, 
dų valstybės Palestinos, kuri 
bus po Anglijos mandatu. J 

Mandato šąlygos, kurias dar 
turės užgirti tautų taryba vas.
22 d., pa rėdo:

Anglija turi teisę reikalauti 
iš Palestinos pagelbos ar ka
reivių.

Įkūrimas žydų patariamosis 
tarybos, palengvinimui 
racijos ir padarymui 
uos žydų valstybe.

Nebus siaurinamos 
kitų tautybių žmonių.

Veik pilna gale 
kontroliuoti visas 
kitoms šalims.

Anglų, arabų ir 
oficialinės kalbos.

Mandatas tapo užgirtas ka
raliaus ir dabar laukia tik ly
gos tarybos patvirtinimo. Sve
timi ir savieji pirklybiniai ra
teliai labai indomauja parėdy
mais apie koncesijas.

Sąlygos parėdo, kad Anglį-: 
ja bus atsakominga už pada- miamas tuo, 
rymą Palestinos žydų viešpa- sulaužė tą kontraktą, 
tija, kartu nesiaurinant teisių ma 8c. važmos, kuomet kont- 
kitiems ir “su plačiausia sa- raktas draudžia jai imti dau- 
vivalda, kokią leis esančios są- giau kaip 5c. # Panaikinimo 

! kontrakto reikale jau yra už- 
pavesta , vesta byla teisme.

Panaikinimas daroma tuo

imrnig-
Palesti-

teisės

Anglijai 
koncesijas

žydų bus

Miestas naikins sutarti 
su gatvekariais.

Tai padaryti nutarė miesto 
taryba.

padary-

nutarta 
greičiau

CHICAGO. — Vakar miesto 
taryba vienbalsiai nutarė pa
naikinti esamąjį kontraktą su 
gatvekarių kompanija 
tą 1917 m.

Tuo pačiu laiku 
kreiptis kaip galima
prie public Utilities komisijos, 
kad toji įsakytų gatvekarių 
kompanijai duoti geresnį pa
tarnavimą ir pratiest naujas li
nijas* ten, kur jų nėra.

Panaikinimas kontrakto re- 
kad kompanija 

imda-

lygos.”
Britanijai taipjau

vesti Palestinos . užrubežinhis 1
šventąsias tikslu, kad privertus kompani

ją įvesti 5c. karterį, arba pa
imti gatvekarius miesto nuo
savybėn. Mayoras tikisi to at
siekti dabar, kadh gubernato
rium 
kada 
sėdi 
riai.

reikalus ir daboti 
vietas.

Anglijos kareiviai turės tei
sę vartoti Palestinos geležinke
lius ir uostus.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
.yra “savas ’ žmogus ir 
pu'blic Utilities komisijoj 
prielankesni miestui na-

as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 
master at Chicago, III., Feb. 5, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Pataria Rumunijai tai- 
kinties su Rusija.

Pati Anglija apsiėmė tarpinin
kauti tarybose. Rumunija su

tinkanti tartis apie talką.

—— Gali- 
žinia iš 
Anglijos

Šauks nusigiklavimo 
susirinkimą.

Tai padarysianti naujoji 
administracija.

WASHINGTON, vas. 4. — 
Atstovų buto laivyno reikalų 
komiteto pirmininkas pareiškė, 
kad naujoji administracija su
šauks internacionalinę konfe
renciją tikslu apsvarstyti nu
siginklavimą.

LONDONAS, vas. 4. 
toji šiandie bevielinė 
Maskvos sako, kad 
valdžia patarė Rumunijai pra
dėti taikos tarybas su sovietų 
"Rusija.

Žinia priduria, kad pati Ang
lija pasisiulė būti tose tarybo
se tarpininke.

Taipjau tikrinama, kad Ru
munija paprašė sovietų val
džios pasiųsti delegatus į Ry
gą išdiibimui taikos progra- 
mo.

Tečiaus čionaitiniuose oficia
li niuose rateliuose pasakyta, 
kad viršrnineta žinia yni netei
singa ir kad kiek; žinoma, jo
kių susižinojimų tarp sovietų 
Rusijos, Rumunijos ir Angli
jos apie taikos tarybas nebu
vo.

Betgi kartu nurodoma, kad
kada tik buvo proga, Anglija' zuoti Japonijos administraciją 
visuomet Aiškiai pabrėžė, kad ’ ant tos salos.
taika Europoje yra svarbiau 
siu reikalu.

Formosa grūmoja 
sukilimu.

TOKIO, vas. 4. — Formosa 
sala, kurią Chiniją atidavė 
Japonijai 1895 m., grūmoja to
kiu pat sukilimu, kokis eina 
Korėjoje dabar. Tai pareiškė 
viešame susirinkime žymus 
formosietis Rin Kendo.

Kendo sako, kad formosie- 
čiai priėjo prie išvados, jog ja
ponai bando juos pa vergti.

Susirinkimas buvo sušauk
tas po Kendo ir Sal Kicjo įtei
kimo Japonijos seimui petici
jos, reikalaujančios reorgani-

Kendo sako, kSd neapykanta 
prieš japonus didėja ir jeigu 

t™ fltod wUh th. post- j Išryta reformų ir su-
master at Chicago, Ill„ Feb. 5, 1921' teikta salai savyvaldą, padėtis 
as reąuired by the act of Qct. 6, 1917 

Ministeriai nesiisitaiko.
pasidarys rusti.

Visi nori pasivažinėti.
PINIGŲ KURSAS.

Vakar, vasario 4 d., užsienio pinigų 
kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitomaATHNAI, vas./4. — Ministe-,. , faujvvv uumiių, uanaų Mt 

rijos krizis išrodo neišvengti- Amerikos pinigais iiaip: 
nu, iš priežastis-didelių skirtu-’ - ' 
mų tarp premiero Rliallis ir ( 
karo m misterio Gounario apie 
tai kas turi vadovauti Grai-1 
kijo s delegaciją ateinančioje 
Londono konferencijoje, kuri 
svarstys Turkijos klausimą. Į 

Premieras grąsina rezignuo
ti, jei jis nebus paskirtas dele
gacijos pirmininku.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 5, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Leninas gina koncesijas 
Amerikos kapitalistams

Sako, kad tai pagelbės pačiai 
sovietų Rusijai ir supykins 

Ameriką su Japonija.

PARYŽIUS, vas. 4. — Apie 
tai, kaip Rusijos sovietai vedė 
tarybas per “Amerikos m i lio
niečių,” turbūt Washington 
Vanderlip, apie pardavimą ar 
išnuomojimą Jungt. Valsti
joms Kamčatką, kaipo bazą, 
jei Jungt. Valstijos kartais sto
tų karan su Japonija, papasa
kojo Leninas pabaigoje\ gruo
džio men. komunistų partijos 
Maskvoje lokalų sekretoriams. 
Tos kalbos užrašai dabar gau
ti čia slapta. Jų autentiškumą 
užtikrina Gregor Aleksinški ir 
Burcevas.

“Manės klausta, ’ sakė Leni
nas, “ką aš manau apie kon
cesijas. Leiskite pasakyti apie 
tai keliais žodžiais. John Spur
go, Amerikos socialistas tokios 
pat rūšies kaip ir musų Alek- 
sinskis, baisiausiai nepaken- 
čiantis bolševikų, pasakė vie
name savo raštų, kad kon
cesijos parodo bolševizmo ne
pasisekimą. Musų menševikai 
irgi sako tą patį.

“Leiskite man išaiškinti pro
blemą kaip ji ištikrųjų yra. 
Kam čia nepasisekė? Mums ar 
vakarų buržuazijai? Pasaulinė 
revoliucija dar neįvyko, bet 
mes taipjau nesame nugalėti. 
Militarizmas puola, kuomet 
mes stiprėjame visą laiką. Tai 
ne mums, bet jiems tas yra ne
pasisekimų. Dabar jie bando 
mus nuraminti pagelta pirkly- 
bines sutarties. Kol pasaulinė 
revoliucija nėra įvykusi, bur
žuazijos kapitalas gali būti 
mums naudingas. Kadangi mes 
esame neturtinga šalis ekono
miniai, mes galime paskubin
ti išvyst imą musų produkcijos 
pagelba buržuazijos kapitalo.

Dabartiniu laiku yra du 
koncesijų projektai. Viena pa
liečia koncesiją Komčatkoje de
šimčiai metų. Amerikos milio
nierius atvyko pas mus ir atvi
rai pa'sakė apie sutartį, kurią 
jis mums pasiūlė. Jis sakė, 
kad Jungt. Valstijos nori turė
ti Azijos bazą prieš galintį ka
rą su Japonija. Tas milionie
rius sako, kad jei mes par-

laikui, entuziazmas bus ma
žesnis.

“Dabar tas milionierius iš
važiavo, kad pasakius Jaųgt. 
Valstijoms, jog sovietų 
yra tuo, kas žmonėms bųyo 
skelbiama. Iki šiol mes 
fuojame ant buržuazijos vi
same pasaulyj, kadangi ji ne
galėjo pasilikti susivienijusi ir 
kadangi Brest Litovsko ir Ver- 
sailles sutartįs išdalina ją. Ne
apykanta, kuri atskiria Japo- 
niiją nuo Jungt. Valstijų, di
dėja. Mes naudojamės tuo ir 
siūlome persamdyti Kamšatką, 
vieton ją atiduoti uždyką. Ja
ponija jau atėmė nuo mus pa- 
gelba karinių spėkų didelę te
ritoriją ir vieton rizikavus, 
mums daug geriau pefsamdy- 
ti Kamšatką ir gauti dalį jos 
produktų, kadangi mds patįs 
negalime pasinaudoti iš Kam- 
čatkos.

Rusija

trium-

“Musų sutartis su Jungt. 
Valstijomis dar nėra pasira
šyta, bet japonai jau kalbą 
apie ją su didžiausia neapy
kanta. Tokiomis sutartimis 
mes galime padidinti jau esan
tį nesutikimą tarp musų prie
šų. Koncesijos nereiškia mums 
taikos. Jos reiškia karą naujoj 
ir ]>atogesnėj formoj. Koncesi
jos yra tęsimas karo ekonomi
niais pamatais. Musų kelias 
eina prie internacionalinės re
voliucijos. Tas kelias nėra tie
kus; jis eina zigzagais. Mes 
susilpninome buržuaziją ir ji 
niekad nenugalės mus gink
lais. Pirmiau 
mums net vesti 
propagandą,
yra stačiai juokinga. Ji pergy
vena vidurinį suįrimą ir tas 
dar# mus dar stipresniais.”

ji uždraudė 
komunistinę 

bet šiandie tas

50 areštuota už kyšius.

MEXICO CITY, vas. 4. — 
Daugiau kaip 50 narių “milita- 
riėns šaikos” tapo areštuota 
šiame miesto, susekus suklas- 
tavimus svarbių dokumentų 
karo departamente. Daugiau 
kai]) 10,000 departamento sąs
kaitų yra falsifikuotų.

Sius dar daugiau karei
viu Korejon.

TOKIO, vas. 4. — Karo mi- 
nisteris grafas Tanaka pas
kelbė Japonijos seime, kad 
valdžia mano sustiprinti gar- 

pasiunčiantduosime Kamčatką Jungt. Vai- nizoną Korėjoje, 
stijoms, jis gvarantuos, kad dar vieną diviziją kareivių. Jis 
už mu.4 kils didelis entuziaz- sake, kad tai atsieis 39,000,000 
masJungt. Valstijose ir kad.ycnų (normaliai $19,500,000), 
Jungt. Valstijos pripažins so- o užlaikymas kareivių Korejo- 
vietų valdžią, l^et jeigu mes j e vienus metus atsieis 1,800,- 
nuomosime Kamčatką tūlam 000 yenų.

Anglijos 1 svaras ................... $8.85
Austrijos 100 kronų ................ $0.28 į
Belgijos 100 frankų už ........  $7.40 ,
Danijos 100 kronų ...x.......... $19.20 i
Finų 100 markių .................... $3.50
Francijo? 100 frankų ............ $7.03 Į
Italijos 100 lirų ........................ $3.64 '
Lietuvos 100 auksinų ............ $1.65 '
Lenkų 100 markių ................ $0.13
Olandų 100 guldenų ........... $33.80
Norvegų 100 kronų ........... $18.401
šveicarų 100 frankų ........... ' $16.06
švedų 100 kronų ................... $21.95
Vokiečių 100 markių  ......... $1.65

AUKSINAI LAIKINAI 
ATPIGO
Markės o kartu ir auksinai buvo pradėję eiti 
brangyn, bet dabar laikinai vėl atpigo, gali būt, 
kad neužilgo pradės eiti brangyn. Todėl dabar 
yra gera proga pasiųsti pinigų Lietuvon pigiau.
Markių ir auksinų kursui kįlant, kiekvienas (lan
giaus laimės pasiskubinęs su pinigų siuntimu 
Lietuvon, o jeigu pats ketina važiuoti tėvynėn, 
tai dolerių mainymu j auksinus.
Pinigai siunčiami per Naujienų ofisą pasiekia z 
Lietuvos trumpiausiu laiku ir yra tuojaus pri
statomi paėmėjams per Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Banką, kurs yra didžiausiu Lietuvos 
banku ir turi savo skyrius didesniuose Lietuvos 
miestuose. — Pinigai yra siunčiami trejopu bu- 
du: perlaidomis, čekiais ir kablegramomis.
Ofisas atdaras nuo 9 vai: ryto iki 8 vai. vak. 
kasdien ir nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet ne
daliomis. •
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 South Halsted Street, Chicago, UI.
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Dievas Buvo Bedieviu
Toj temoj sakys pamokslą

Kun. Mockus 
Nedėlioję, Vasario-Feh. 6, 1921. 

Mildos svet^ 3138 S. Halsted St. 
Inžanga 25c.

šitas pamokslas bus baisiai svarbus
— pribukit visi katalikai ir bedieviai.

Pradžia 11 vai. ryto.
Kviečia visus

1 Kp. L. L. F. Komitetas.

Kvartukinis ir nektaizi 
nis 2-as Iškilmingas 

Balius!
Parengtas

Liet. Moterių Republikoniš- 
ko Kliubo

SubAtoj, Vasario 5, 1921 
Shalčio svetainėje, 
14th ir 49th gatv.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Inžanga 3£>c. ypatai. 

Puiki muzika.
Pusė dėl Lietuvos.

Extra Prakalbos

ir

Rengia

Lietuvių Tautos Bažnyčia 
Subatoje, Vasario 5, 1921 

Bažnytinėj svetainėje 
35 ir Union Avė. 
Pradžia 7:00 v. v.

Kalbės vysk. Mickevičius
kiti kalbėtojai. Todėl kviečia
me visus lietuvius ir lietuvai
tes atsilankyti kuoskaitlingiau- 
siai. Tokių prakalbų dar nie
kuomet nebnvTT.-* . •*

Kviečia Komitetas.

. _____I II ■ LIJ J I lĮBĮMMMIBBMiMlliri—iHII I I ITITI jlĮIIUTĮ Kas Dedasi Lietuvoj
dengtas Želigovskio avantiūra, 
yra išrok uotas ant pagalbos 
lenkiškųjų elementų, įsiskver
busių į Lietuvos įstaigas. Ne 
kiek nestebėtina,

w (vos Respublikos 
Lankytojų priskai- stokoja lietuvių

kreipiuosi ir aš į Jus,. prašy
damas, jei Jus norite greičiau 
išvyti lenkus iš Lietuvos ir 
kad jie negalėtų daugiau pa
daryti Lietuvai naujos avan
tiūros, padėkite sugrąžinti iš 
Sibiro nors lietuvius inteligen
tus specialistus, kurie Lietu
voje užims tinkamas vietas ir 
tuo sumažins jos priešų skai
čių. Rinkite aukas ir siųskite 
mano vardu per Charbiną, pra
nešdami man adresu: Vladi- 
vostok, Komarovskaja 23. Kas 
negali aukoti

tie specialistai 
tarnaus

AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO muzikos kon- 

cervatorijoje mokinamai Skam
bint i pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muzikos istorija 
ir harmoniją. Baigusiems ii- 
d uodam i diplomai; įstoti galima 
visuomet.

Antanas S. Pocius,
Vedėjas

8259 So. Halsted Str.
Tel.: Boulevard 9244

kad Liet u- 
vyriausybei 
inteligentų,

Subačius. — Vabalninku ir aritmetika, gamta, 
Subačiaus valsčių buvo pa- ir istorija. ] 
duotas prašymas St. Seimo tomą apie penkios dešimtys, yra priversta laikyti visokiose 
Tardymo Komisijai su dange- Gaila, kad ne visi supranta 11 įstaigose netinkamus elemcn- 
liu prisirašiusių prašytojų, kur] mokslo svarbą ir yra dar ga lūs, nes didele dalis Lietuvos 
plačiai išdėstyta 
sargus. Daugelis 
ūkininkų tebetarnauja 
sargais. < 
mini ir kareiviai, kurie paliuo- 
suoti, negali gauti kokios nors 
tarnybos, todėl visi labai pasi
piktinę tokia tvarka, kad ne
gali tapti miško sargais. Nors 
tas prašymas buvo paduotas 
dar spalių mėnesyje, 
ligšiol dar nieko negirdėti.

apie miškų na daug jaunimo, kuris be jo- inteligentų išvyti į Rusiją ka- 
stambiųjų kios naudos praleidžia laisvą- ro laiku, atsidūrė visuose Ru» 

H miško jį laiką. į sijos ir tolimojo Sibiro ty-
0 bežemiai, mažaze- į

sijos ir tolimojo Sibiro ty
ruose ir iki šiam laikui, nors 
ir labai norėtų prisidėti prie 
bendro statymo tėvynės, lėčiau 
materiališkai nusilpninti Rusi
jos ekonominiu krizisu, netu
ri spėkų sugrįžti Lietuvon. Tar
pu jų yra daug gelžkelio tar
nautojų, pradėjus nuo virši
ninkų depo, inžinierių, bai-

UŽVENTIS, Šiaulių apskr.
čionai šį rudenį vietinio mo

kytojo įsteigti vakariniai kur
sai, kuriuose yra dėstoma: 
lietuvių kalba, aritmetika, is
torija, geografijrf? .gamta, hi
giena, I 
paskaitos. Kursus vieninis jau-

ILGUVA, šakių apskr.
Ilguvos parapijoje lapkričio 

27 d. a įvažiavo pas vieną ūki
ninką girti piktadariai, kurie 
jį sumušė ir išsivežę visai nu
žudė. Apie tą nužudymą tai 

tačiau jau valdžios dalykas. Tik aš 
1 noriu kalbėti apie palaidoji
mą: kankintinį nuvežus į Ilgu- giant mašinistais. Tarp demo- 
vą kleb. neleido į kapines ir 
pasakė, kad jis buvęs niekai 
žmogus, t. y. išpažinties nėjęs. 
Dabar pažiūrėkime, kiek yra 
žmonių, kurie išpažinties nei- leitenantais; visi jie gavo ge
na: visi tie, kūne tik ncbalsa- rą. praktiką kelių metų karė- 
vo už krikščionis demokratus

bilizuotos demokratiškos Ka
pelio armijos daug yra lie
tuvių karininkų, pradedant 
nuo pulkininkų ir baigiant

jo, įsimankštinę gerai ir per-
tikyba, ir rengiamos jr nc(|nr£ prieš kunigą tikro nešė nežmonišką naštą, trauk-

gailesčio ir prižadėjimo, kad

tepa skolina.
Visi tie specialistai, sugryžę 
tėvynėn, tarnaus Lietuvos j- 
staigose ir paskolintus pinigus 
su padėka sugrąžins per Vals
tybės iždą.

—J. Vaitiekaitis,
Lietuvos Respublikos įgalioti
nis Sibire.

Sausio G, 1921 m.

Cigarette
It’s T oasted
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PRANEŠIMAS
N Siunčiame pinigus Lie- B 

tuvon, prisiuntimas užtik- | 
rintas.

Minuojame nuo ugnies, 
namus, rakandus ir auto
mobilius.

Parduodame namus, sko
liname pinigus.

Evaldas & Pupauskas, 
840 W. 33rd St.

Yards 2790

PRANEŠIMAS DRAUGIJOMS IR KLIUBAMS
Šiuomi pranešu visiems, jog nuo šiandien galima išrenduoti pik

nikų daržas ant ateinančios vasaros. Tie kurio rendavojate kas me
tų malonėkite atnaujint kontraktus, nes kitaip gali kitos draugystės 
tas dienas užimti. Lyones, III.

George M. Chernauskas
Tel. Lyones 309, 418 W. 18 St., Tel. Roosevelt 7789damiesi per viso Sibiro lau- 

. Tikslai jų buvo prasi
mušti per Rusiją į Lietuvą ir 
stoti į Lietuvos veikiamąją ar
miją. Dabar tie karininkai 
sėdi čionai beveikliai ir be 

Dabar klausimas: kur tokius Į nuiissto bei apdaro, visų ap- 
žmones dėti, kada jie numirs, leisti.
nes jų yra labai daug, o 
ateinančius rinkimus bus 
daugiau. — [“L. Uk.”]

nimas noriai lanko, įsirašiu- daugiau taip nedarys, tai tie kus.
šių yra 81, tarp jų ,yra ir žy
delių.
punktualiai, kas vakaras ,no“j jje numirs, tad į kapines tur- 
koma po 4 vai. Kursuose pa- jr nepriims.

it- trinfrie infoli- i . < • - -*

visi žmones išpažinties neina,
Kursuose darbas eina , nes kunigai jų nepriima. Ir kai

deda darbuotis ir vietos inteli
gentija.

VILKAVIŠKS.
Pagramdįškių, Majoriškių ir1 —

I apylinkės jaunimas gruodžio 
15, d. įsteigė L. Jaunimo D-jos 
“Spindulio” kuopą. Prisirašė 
20 narių.
pirmininku, — mok. Marčių 
kevičaitė, jos 
J. Dženkaitis, 
U. Muriniutė, 
Radzvičius.

per 
dar

MARIAMPOLfi. > 
čia buvo toks atsitikimas.

Valdybom išrinkti: į 2ydui • važiuojant gatve pasi
girdo šūvis iš vienų namų, kur 
vienas žmogus šovė pro lan
gą ir pataikė arkliui. Kulka 
butų palaikiusi į gatve einan
čius žmones. Arklys pabėgęs 
keletą žingsnių krito negyvas. 
Tuo tarpu buvo tasai šovikas.

, Sako, kad tas šo-' 
įsigėręs. | 

—G rudžio 16 dieną nakčia

pa vaduotoju — 
sekretorium —

’ JONIŠKIS, Šiaulių apskr. -
Janiškyjc įsteigti vakariniai suimtas.

kursai saugusiam bei paaugu- vji<as buvo smagiai
šiam jaunimui lavinti. Kursai 
yra trijų skyrių: analtabetų, užsidegė miesto dalis. Milicija
mokančių skaityti ir rašyti ir il1ojau ėmė šaudyti, skambin- 
daugiau prasilavinusių. I’amo- ji. Ūmu laiku 
kos esti tris sykius per savai- įr , “ 
tę. Dėstoma: lietuvių kalba, (|allg nukentėjo

užgesino ugnį. Namai ne 
i nuo gaisro.

leisti.
Broliai Amerikiečiai! Žino

damas Jūsų nėnuilstantį au- 
knvinią apgynimui Tėvynės,

Reikia Automobiliu Pardavėjo
Kas gali parduoti dviejų įžymesnių rūšių 7 ir 5 žmonių įtalpos 

automobilius. Nepaprasta proga gabiam, gyvam vyrui. Taipo-gi tu
rime gerų vietų vyrams kurie gali pašvęsti liuosų laikų pardavinėji
mui automobilių.

5349-51 So. Ashland Avė.

PRAKALBOS IR BALIUS
Naudai Laisvos Lietuvos

\
Rengia

Lietuvių Liuteronų Taryba
Subafos vakare, Vasario-Feb. 5, 1921

Pilson Auditorium, Blue Island Av. arti 18 gt.
Pradžia 7:30 vai., vak. Inžanga 50c ypatai.

Puiki Brolių sarpalių Orchestra.
Visas šio vakaro pelnas eis sušelpimui musų bro
lių, seserų ir našlaičių, karės nukentėjusių Lie
tuvoje. Todėl kviečiame visuomenę atsilankyti 
kuobkaitlingiausiai ir tuo paremti naudingų dar- 
l,.p KOMITETAS.

SASNAVA, Mariampoles aps.

Kalbės:
l)r. Montvid 
ir kiti...

Sankrova Įvairumų
Aprėdalų, laikrodžiy-IaikrodėliŲ, ZhjlJį 

žiedų ir auksinių daiktų; gramofonų, ///F L-: 
rekordų visose kalbose; armonikų ir 
kitokių muzikalių instrumentų; britvų, 
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

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

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

pridirba nelaimių, kiek degti
ne. Kur tik išgirsi, tai susi
mušė, tai pinigus pamėtė, tai 
susižeidė, arba girtaš padarė 
kokią nekšybę. Didžiausia 
yi-a tlejjtines ftainintojų "ii* jos 
pardavinėtojų kalte. Sasna- 

; voje yra tik vienas degtines 
pardavėjas Vasiliauskas, o kiek 
per jo kalte, būna nesmagu
mų. Vidurvasaryj gerai įkau
šęs jaunimas susimušė, o Ka- 
čergį iš Svirnavičių kaimo pa
plovė. Pas Kudirką Purviniš- 
kės kaime per vestuves V. Ja
ru mbavieius iš Gavaltuvos kai
mo gerai įsigėręs peršovė ko
ją savo seserei Kastulei. Mikas 1 
Pečionis girtuokliaudamas pra
leido savo turtą ir iš didelio 
sąžinės susigraužimo pradžioj 
gruodžio mėnesio pasikorė. 
Jonas Ragutskas, Selemos kai
me gruodžio 8 d. degtinę va
rydamas gerai įsigėrę, kad net 
nuo to dvokimo užsidegė ski-1 
landis, o duselė pajutus karš-

Sveikatai ir Linksmumui
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. 
Tel.: Boulevard 2538.

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

kūną jau negyvą. Kapočius, 
Puskelnių kaimo, gruodžio 17 
d. degtinę varydamas sudegi
no trobą. Joną Račkauską, 
Kazliškių kaimo, gruodžio 19 
d. milicija rado bevarant deg
tinę; išvežė bravoaą ir sakė 
reikėsią mokėti pabaudos 20,- 
000 auksinų. ■— [“L. Uk.’.’J

Nuo Lietuvos įga 
liūtinio Sibire.

Amerikiečiai, padėkit Sibiro 
lietuviams grjšti tėvynėn!

'lankiai atsitinka skaityti 
laikraščiuose, jog vienoj ar ki
toj Lietuvos gelžkelio stotyj 
girdisi lenkų kalba tarp gelž- ■ 
kelio tarnautojų. /

Baltųjų lenkų puolimas, pri-

European American Buroaii 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.

NOTARIJUŠAS 
Real Estate, Paskolos, 

Insurinai ir tt.
809 W. 35th St., Kamp. Halsted St. 

Tek: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak 
Ned.: iki 3 po pietų.

■U3

I

r

Tei. Raadolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyji 

ASSOCIAT1ON BLDG.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį* 
Pa n e diliais iki 8 vakar*.

Namų Tek: Hyde Park 3395

V. W. Rutkauskas
Advokatas

29 So. J,a Šalie St. Room 824 
Tel. Central 6390

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

Į Linksmas Balius su Programų
Rengia

CHI. LIET. SOC. VYRŲ 
CHORAS

Nedėlioj, Vasario-Feb. 6 d 
1921 m.

Mildos svetainėje, 
3138 So. Halsted St
Pradžia 7 vai. vakare.

Inžanga 50e.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Šis balius bus vienas iš links- 
miausių kada, kas kur matėt.

Apart baliaus bus gražus pro
gramas, kuriame dalyvauja ge
riausi chorai ir solistai. Todel- 
gi, užkviečiame visus senus ir 
jaunus, visi busit užganėdinti. 
Kas neatsilankysit paskui gailė-

■ Jllllllllllllllllllllirailllllllllllllllllil Bitės. Kviečia Komitetas.

f GALYBIŲ VAKARO ĮVAIRUMAI
Draugijos Lietuvos Ūkininko 

Nedėlioj. Vasario Feb. 6 d.. 1921 
M. Meldažio svet.

2242 W. 23rd 1’1.
Pradžia lygiai G:30 

“AAJOlfcA GI1ET)I*O.¥E*’:
smagus veikalas, kurį vaidins prisirengę ga-Gan 

bus artistai.
PIANO:
ŽavėjanČiai paskambins malonių šmotelių, suteiks 
prakilnių ambicijų.
BIOLOGAS:
Pasikalbėjimas lietuvės su lenke. Atliks gabios dvi
Harrison’o mokyklos mergaitės.
“STEPUKOS MINISTERIJOJ”:
Vodevilius: — Stepukas iš kalno stropiai pasirengęs 
it griaustini sukelti juokų audrų.

vai. vakaro.
SKRAJOJANTI K RASA:
Duos progQ pi’aneSti kur-kam ką-nors, tik-kų. mei- 
laus.
ŠOKUI ir ŽAISMŲ:
Iki sočiai visa publika dalyvaus, nes tas yra pasku
tinis vakaras prieš Užgavėnes.
ORCHESTRA:
Duos smagumų iki vėlai vakaro, nes grieš muzikan
tui specialistai. Bus ir daugiau pramogų-pramo- 
gčlių.

Visus kviečia atsilankyti,
DR-JA LIETUVOS ŪKININKAS.

10-tas DIDELIS BALIUS$
4: *

Rengia
Lietuvių Rytinės žvaigždės 

Pašelpinis Kliubas

Utarninko vakare, Vasario, Feb
8. d., 1921 m.

Wicker Park Hali
Svetainėje

2040 W. North Avė.,
(Arti Milwaukee Avė.)
Pradžia 7:30 vai. vak.

į
Tikietai: nuo narių 50c., prie lange

lio 65c. su pasidėjimu drapanų.
Muzika F. Jereck.

Puikus Koncertas
Rengiamas

Vaikų žvaigždutės Kliubo ir 
Draugų

Vasario-Feb. 6 d., 1921
FELLOWSHIP HOUSE

831 W. 33 PI.

Pradžia 6:00 vai. vakare.
i Inžanga su mažu mokesčiu.

Kviečiame visus atsilankyti ir išgir
sti daug ko naujo ir puikaus nuo musų 
jaunosios kartos dailininkų.

Nuoširdžiai kviečiame visus
V. Ž. K. Rengimo Komitetas.

J. P. WA1TCHES 
LAWYER 

Lietuvis Advokatas
Vakarais: 4509 S. Ashland Av. 

Phone Yards 1053 
Dienomis: Room 518 — 155 

N. Clark St., 
Tol. Randolph 3507.

[RENCH LINF
Compagnie Generale

H Transatlantiųue k 
Tiesiai

New York į Hamburgą 
Ųubeltavais Šriubais laivo 

NIAGARA
Išplauks Utaminke, Kovo 15 d.

Kabineto ir trečios klesos kainos 
.anai prieinamos.

Atsišaukite prie arčiausio vietinio 
French Lino agento.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

, MUSIC STORE

Victor Cigar Store 
VVholesHleriai ir Retaileriai 

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

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

GALUTINIS KAINOMS NUMAŽIN
TOMS IŠPARDAVIMAS.

Viskas turi būt parduota, nepai
sant uždarbio, ar kiek kainavo. $20,- 
000 vertės stako, vyrams ir vaiki
nams, vėliausios ir parankiausios rų- 
šies, gatavai padalyti — 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 overkotai $5 ir 
j augščiau. Vyrams čysto vilnono mė
lyno soržiaus siutai $85. Vaikams 
Čysto vilnono siutai, $11.50 ir $15.

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

• S. GORDON,
1415 S. Halsted St.
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Mes'randamės prie 20-os ir Haisted gatvių
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KLEIN BROS
Halsted & Streets

100 tikrų Aspiriiv plysn 
kelių aubaloj
Hk už W^V

Pepsodent dantims švei 
sti košele, su- OQa 
batoj tik už vvb

š KORESPONDENCi.JDS
SO. OMAHA, NEBR.

Del Rožancavos Draugijos 
aukos Lietuvai. •

VELTUI Ekstra keliniu pora su 
kiekvienu siutu virš $25.

Vienas iš pažymėtų siutų išpardavimų, 
kokių neseniai turėjome. Tik pamislyk 
apie lai! Ekstra kelinės visiškai veltui, 
su siutų, koki tik pasirinksite visoje 
kratuvėje už $25 arba brangesnį. Tik 
subatoj.

Siutai y;a pažymėtinos vertės. Ko- 
kiostik nori, mados, audimo bei pasiu
vimo. K
Bile pora $2.98 Stag kelinių veltui su vy
rišku arba vaikino siutu 
už

Bile pora $3.98 Stag kelinių 
vyrišku ai! a vaikinui siutu 
už

Bilo pora $4.98 Stag kelinių 
vyrišku arba vaikinui siutu 
už

Bilo pora $5.98 Stag kelinių 
vyrišku arba vaikinui siutu 
už

Bile pora $6.98 Stag kelinių 
vyrišku arba vaikinui siutu 
už J

$25
veltui su

$30
veltui su

$35
veltui su

$40
veltui su

$45
Pavasarines Skrybėlės

Plačiausiame pasirinkime. Moterims ir 
merginoms skrybėlės; visos skaisčių pur
vų, pava^aryį tinkančių — kainos visai 
žemos. v

Giažios skrybėlės visca mezginių, labai 
tinkančios pavasario dėvėjimui. Sąjungoje 
su taffeta šilku arba georgetto šilko. Ap
vadai georgete kvietkų ir vynvuogių; spal
vos, henna, perlinės, tnngerine, tamsiai mė
lynos bei juodos. Subatoj fl* J?
tik po

SI’BATOJ GROSERIS.
Musų puiki pusryčiams ODft 
kava, vieno svaro pakas »wv 
Karo Corn syrupas, • 4 4 
No. I1.4 rnieros kenas I o “V I 
Savoy Brand kiauliena ir 
pupos No. 2 kenas I “U 
New Califomia slyvos; 1920 su
dėtos; 90 iki 100 rnieros (5 sva
rai aprubežiuott) svaras *1 « 
tik i iv
Gražios ant vietos sudėtos alie
juje saradinkos; kenas FM/ 
tik '“U I

Taupykit Klein

Subatos Mėsos
Nj.tiye jautienos 

kepimui svaras 
Round stoikas, pa 
sirinkimo atpio- 
vimas, svaras 
Graži balta ver
šiena, pasturga
lio ketvirtdalis, 
svaras 
Pusryčiams deš
ros, svaras
Bros Štampus.

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

Severo Kosulio Balzamas
(pirmiau Severo Bals amas 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 komodoj po 
rankų laikie ateinančiu žimos mėnesiu. 
Pardavinėtas aptiekose visur.

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

yra išliaistas.
Caug vienų musu naujų Kalendorių nuo sava 
aptiekoriaus. Yra duodamas dykai tiems, 
kurie paklaus. Jeigu negaletumite gauti sava 
vietoi, rašykite pas mus yr idekite 2 c. pastos 
ženklą. __________

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR t;AP1DS IOWA

MAGDE. “Ak, kaip man niekti pal
tą! Išbandžiau visokius maspojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
nieko nspaaelbėlo nuo fu bjauriu pleis
kanų... Man pėda net darosi!” <

MARE. "Na, tai kam tau kęst be
reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau
kai pražus, Švelnus ir čysti. O tai 
todėl, kad aJ vartoju RUFFLES l”

Kas tai yra RUFFLES? Ar

piantįs vanduo? Ne!! RŪT
ELES yra tai paprasčiausia ' 
plaukų ir odos sustiprintojis,Į f 1 C* VI • * H V'll/j OUOllĮ/l ■lllvjlO) 

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?

panaikina pleiskanas I Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
trynuno: dviejų at trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti. j 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. < I

Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik | 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 2 
pridėti prie k^kyienos bonkutės Jei begausite jūsų aptiekoje^ tai I 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: | 
—h—-F. AD.RJiCHTERO CO.. 3<6-330 Broadway, New York

/

AMERICAN LINE 
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS. 

NEW YORK — HAMBURG . " 
Pagabiausia kelionė rusams ir lietuviams. 
Dideli moderniški dubeltavais Šri ubais garlaiviai.

MANCHURIA
Išplaukia Vasario 24, 1921.

MANGOLIA.
Išplaukia Kovo 10.

MINNEKAHDA (naujas)
Išplauks Kovo 24 Tiktai 3čia klesa

Trečia klesa, Nc\v York iki TJepojaus ............... $132.00
Trečia klesa, New York Eydtkunų  ............ $130.00

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

Atsišaukite į kompanijos ofisą 14 N. Dearborn St., arba pas vie
tini agentą.

NAUJIENOS, Chicago, D!

H..N0MY

ir

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. Strikol’ia 

Lietuvys Gydytoja* ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1616 W. 47 SU, Tel. Boul 160 
Valandos: 1 iki 3 po piety.

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte 
Kės. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinlęy 26$

rgai pa- 
ja pri* 

Due

Tel. Yards 8654 , 
Mrs. A. Michniewicz

AKUAERKA 
Baigusi Aku- 
žerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijoa hos- 
pitalėso. 
sekmin 
tarnauv 
gimdymo, 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 

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

(ant antrų lubų)
N uo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai ▼.

Pietvakarinis kampas

12 Street ir Halsted St.

Pietvakarinis kampas

12 Street ir IlalsCed St.

Apielinkej pigių nuomų

Šių metų Naujienų 11-tame 
num. pastebėjau žinia iš So. 
Omahois. Žinioj pranešama, 
kad vietos Šv. P. AL Božanca- 
vos Moterų Draugija turėjus 
metini susirinkimų ir iš savo 
kasos paskyrus ir per Lietu
vos Atstovų p. J. Vileišį W»i- 
shinglone pasiuntus Lietuvai 
nuo priešų gintis $70.00. Po 
žinia padėtos, kaip komiteto, 
pavardės: Kat. Junevičiene ir 
Mar. Maslauskaitė.

Antinis įsėdęs į gatvekarį 
netyčiomis susitikau ten su 
p-lo Mar. Maslauskaitė. Atsi
minęs skaitytą Naujienose ži
nutę, sirhpatingai atsiliepiau 
apie Božancavos draugiją, pa
girdomas už gražią auką ir iš
tikšdamas pageidavimą, kad 
lietuvaites ne tik aukotų, bet 
ir dažniau rašinėtų laikraš
čiam; apie savo ’ veikiamus 
darbus. Bet labai nustebau, 
kai p-lė Mar. Maslauskaitė at
tikę man, kad Iji nieko neži
nanti apie tai, Į Naujienas ji 
niekados nerašius, nei niekur 
nepasirašius. »

Kadangi privažiavom 
km\ man reikėjo Jšli
''augiau nieko nebegalėjau pa
tirti. * Bet paskui iš patikimo 
asmens girdėjau tą pat apie' 
Rožancavos draugiją, taigi 
kad pinigų niekas nesiuntęs.

vieta

paaiškins, kaip sir ta jos auka
ištiesų yra.- A tek. ŽRlpis.

(Redakcijos pastaba. — Mes 
laišku kreipėmės į (Lietuvos 
\! •’ovybe. NVashingtone, klaus 
kimi dėl Božancavos aukos. 
Mėlo iš ten atsakymas, kad 
Atstovybė kalbamos aukos ne- 
'•a\us.)

“Sumažinsime algas arba 
neteksite darbo”.

PcnnsyL 
geležinkclio kompanija 

darbininkams Įteikė sc- 
ultimatumę: “Sumažin- 

jums algas 16.12 nuoš.

PITTSBUKGH.
vonia
savo 
kaina
sime
arba atstatysime 20 nuoš. vi
so darbininkų skaičiaus.

Kompanija sakosi, kad ji 
visa tai daranti todėl, kad jo
jos įplaukos “žymiai suma-

Didžiausis Pardavimas
Paskutiniuose nenkiuose metuose

Mes atpirkome visų sandėlį drapanų ir vir
šutinių ploščių nuo gerai žinomo fabrikanto J

S. U. BRAND 
taip jau 

FESHION ART CLOTHES
Pasinaudokite šia vienatine savo apielinkej proga. Geriau 
pirkti ant šio išimtino išpardavimo, kadangi tęsia

TIK PER VIENA SAVAITE
Drapanos kurios seniaus parsiduodavo po $40.00, .$45.00 
ir $50.00, dabar pasiduoda po

$19.75
yTaipgi siutai su ekstra pora kelinių ir viršutiniai ploščiai 

kurie seniaus parsiduodavo po $45.00 ir $50.00 dabar par
siduoda po

Siutai Ir viršutiniai ploščiai kurio parsiduodavo 
ir $60.00, dabar pasiduoda po

Siutai su cxtra pora kelinių kurie paraduodavo 
iz $75.90, dabar parsiduoda po

$43.75
Mes turime didelį pasirinkimą kelinių darbinių 
nių už kaina

PO

Po

ir augščiau

Turner Bros. Clothing
12ta ir Halsted Sts.

Telephonas Canal 7270
Eubatomis atdaras iki 10 vai. vakare 

Nedeklirniais iki 1 vai. po pietų.

$55.00

$70.00

ISClgi-

Co

- dešimts augštos rųšies Victorohi (kalbamųjų mašinų) už kurią 
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui 
21 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir 
užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaina- 
vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame 
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Rainį? tyk pats, tik už $35 aug- 
što-3 rųšies rfvarantuotą kalbamąją masiną. Taipgi, mes turime 
parduoti dešimtį augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir 
karpetų. šie setai yra visai nauji ir vt’iausio'išdirbimo. Alės par
duosime už pirmą pasiūlymą, nes, norime padaryt dangi ni vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui 
j visas miesto dalis ir apieiinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir 
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikąs siuntinį. Atdara 
kiekvieną dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais ir kitomis šventėmis 
nuo 10 iki 4 po pietų. Liberty Bondsai priimami.

M toto

WE»TERN FURMTURE STORAGE
Galima matyt* po No. BNA

2810 W. Ilarrison St. ir 2102 \V. 35tli St. Chicago.

Kaip Jūsų Akįs
Ar esi nervuotu, kenti galvos 

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

Akių, Ausų, Nosieo ir GerkKa
Ligos gydoma specialisto
W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 Ashland Avė., Chicago, 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios luboo

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

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

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

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

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moterišką ir Vyrioką.
Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANDOS:

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 l»boi» 

Chicago, Illinois. ,
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaiką Ligą.

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

Telefonas Drexal 2880

SALUT ARAS C0

IŠ
iLl

Keliaujantiems Lietuvon 
ši Pavasarį

Kovo 1 d., 1921 teplauks ant Laivo Saxonia per Hamburgą pirma 
partija žmonių važiuojančių Lietuvon kartu su Jonu Romanu, Lietu
vių Prekybos Bendroves 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 ]>avasario darbą. Galėsite pąrvažiuoti 
be jokių keblumų, nes p. Romanas važiuos kartu su jumis iki Kauno.

Trečios klesos kaina'iš New York iki Eydkunų $180.70. Pirmos 
klesos $185.70.

Rašyk tuojaus dcl platesnių informacijų.

LITHUANTAN SARĘS CORPORATION
414 Broadvvay, Boston 27, Mass.

Salutaro Riteri 
Salutaro Trajanka, 
Kraujo Valytoją, 
Salutaro Arbatą

Visose gerose 
Aptiekose visoj Amerikoj

Nelaimės pra
šalinamos, ni
tą vo j u ir r8- 
mus ištaisau. 
Nelaimingame 
atsitikime, ar
ba sulužus ar 

susidaužius,

mes parvežam 
dieną ar nak
tį. Pašaukit, 
Yards 3036.

Bateres atnau
jiname ir su
taisome; taje- 
rių dūdos etc.

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

A. J. DAWSON
LIETUVIS

automobilių mechanikas ant Bridgeporto.Seniausias
Taisau, atydžiai peržiurki, perdirbu ir atnaujinu. 

Įdedu starterį ir ignition.
847 West 33rd Street, Chicago, III

Te!. Moaroe 2804 s

DR. W. F. KĄLLSZ 
Speclalemas: Moterą Ugoc ir Chirurgi/e 

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

1707 S. Halsted St. Phone Canal 6417 Chicago, III
*

v - —-

CASE AND MARTIN CO.
Kepėjai

Connecticut Pajų 
(Pieš)

Reikalaukit Case & Martin’o
Įsteigta 1869 m.

Užsisakyk šiandien ant rytojaus.

I

Į W M Mn« H ■ ■ R SIlOmtM

DR. YUsKA 
1900 S. Halsted St. 

Tel. Canal 2118
0fi$o valandos: nuo 10 ryto Dd 

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

Tel. Prospect 3468

t* r 
g 
K

t<
SS

■i * >r t m « «.u « n m Jp

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Modaliomis nuo 9 iki 12 ryta. 
1821 S. Halsted St, 

Kampaa 18 ir HaloUd SI.

T«L: Yards 6666 
Drover 8448

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

Akuieraa t 
82U3 So. Halsted SU Ckicag*. 
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8
v. v. Nedaliomis 10-12 ryt*.

Ofiso Tel. McKinley 76
DR L H. GINDICH 

DANTISTAS '
Mes savo darbą gvaraatnojamo 

Kalbamo visas Europilkas kalbas. 
3804 So. Kedzie Ave^. Chicago, III.

Arti 88-th Street

DR, JOHN N. THORPE 
Gydytojas Ir Chirurgą* 

1687 W. 51 at. kamp. Manhfield 
Valandos) iki 9 ryto, nuo 8 Iki 

< ir nuo 7 iki 9 vakar*. 
Tai. Prospect 1157.

ha

/



■NMV

Subata, Vasario B d, 1921

' HAUJIENCLS
•■M LITHUANIAN OAILV H :W«
Published Daily except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506
Canal 576

Tenai, kur Amerikai gru- džiaugė. Veikiai jie Įsitikino

Subscription Kates:
18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c per copy.
Eliterėd as Second Class Matter 

M are h 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, i i skiri ant 
nedSldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Du Telefonai: Canal 1506 ir 
Canal 676.

18.00
. 4.50

2.25
. 1.75
. 1.00

- 03
18
75

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams_________________
Pusei metų/______________
Trims mėnesiams —______
Dviem mėnesiams________
Veinam mėnesiui__

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija .........................
Savaitei ......u...........................
Mėnesiui_________________

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paštu:

Matams .................. ...........—... $7.00
Pusei metų_______________ ..... 4.00
Trims mėnesiams..........................2.00
Dviem mėnesiams_________ — 1.50
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose) 
(Atpiginta)

Metams ........... .......... ............. .. $8.00
Pusei metų ...........-________ __  4.50
Trims mėnesiams _________ .... 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Amerikos 
ginklavimasis

Amerikos žmonės yra 
priešingi laikymui didelės 
armijos. Sakoma, joge i tai 
esu dėlto, kad amerikiečiai 
es^ laisvi žmonės ir nemėgs
tą verstino kareiviavimo (be 
verstino kareiviavimo nega- 

4fefcma sutverti didelę armiją). 
Bet tikroji priežastis yra ne 
tame. (Jungtinėms Ameri-' 
kos Valstijoms nėra reikalo 

daikyti didelę kariuomenę, 
kadangi ji sausumoje neturi 
pavojingą kaimynų, kurie 
galėtų ją užpulti.

Bet už tai laivyną Jungti
nės Valstijos stengiasi di
dinti, kiek galėdamos. Tele
grama iš Washingtono pra
neša, kad generalė laivyno 
taryba savo raporte davė 
patarimą laivyno sekretoriui 
nepaliauti stačius naujus 
laivus tol, kol Jungtinių Val
stijų laivynas nebus di
džiausias pasaulyje. Ant 
vandenų mat, Amerika gali 
susiremti su tokiomis galin
gomis valstybėmis, kaip An
glija ir Japonija.

kad tai buvo lik meškerė, ant 
kurios jie tapo pagauti. Iš gau
tosios žemės jie pragyventi ne-

_ , o algos, kurių jiems 
nas butų stipresnis UŽ visų mokėjo anglų lobininkai, buvo 
šalių laivynas, Amerika ži-1 stačiai ubagiškos.
no, kad ji gali atsiekti šito 
tikslo, nes ji yra turtingiau
sia šalis pasaulyje. Anglija1 p- 
arba Japonija gali lenkty
niuoti su ja per keletą metų; 
bet pagalios jiedvi turi pa
ilsti. Tuomet Amerika pa
sidarytų jurų valdytoja ir 
užimtų tokią vietą, kokią iki 
šiol turėjo Didžioji Britani
ja.

Bet šitas Amerikos impe
rialistų pienas yra pavojin
gas. Jeigu Anglija su Japo
nija matys, kad jau artinasi 
tas laikas, kuomet Amerika 
turės didesnį karinį laivyną, 
negu jų dviejų, tai jiedvi ne
leis kad dalykai eitų ramiai 
pirmyn; jiedvi suras prieka
bę įvelti Ameriką į karę 
pirm to laiko, idant sunaiki
nus jos augančią galę. Tai
gi tas Jungtinių Valstijų 
ginklavimąsi jurose neša su 
savim naujos pasaulio karės 
pavojų.

Nesenai pasibaigusią ją
pasaulio karę 
ginklavimąsi 
Vadovaujamą 
me ginklavimesi 
Vokietija. Ji rengėsi prie 
to, kad sutverus tokią armi
ją, kuri galėtų sumušti visą 
pasaulį; ir ji jau buvo nela
bai toli nuo to tikslo. Bet 
štai kilo karė, ir Vokietija 
tapo sutriuškinta.

Amerikos darbininkai turi 
kovoti prieš tokią viešpatau
jančiųjų klesų politiką, kad 
nesusilaukus panašios trage
dijos. 4 *

moja pavojus, ji stengiasi 
apsisaugoti, ginklais. Vary-
damasi ant to, kad jos laivy- gal6jOt

Toks nežmoniškas indusų 
darbininkų išnaudojimas pa
galios juos privertėjieškoti iš
ėjimo ir tarties su vietos gy
ventojais. Ilgai tartis jiems

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
New Yorko darbininkų 

protestas.
NEW YORK. — Didžiojo 

New Yorko Central Trades 
and Labor Council andais 
kai]) vienu balsu priėmė re
zoliuciją, kur reiškiama griež
to protesto prieš deportavimą 
sovietų Rusijos atstovo Jung
tinėse Valstijose ir nepripaži
nimą tos respublikos valdžios,

dedančios vytis ir parsivarau

nereikėjo, nes ir vietos darbi- kas trukdo atstcigimui preky-
ninkai buvo taippal išnaudo
jami kaip kad jų d nugai in- 
dusai.

Dalykai dabar susi dėto tai]), 
kad lobininkai norint 
rint yra verčiami didinti 
t arbininkams algas.

bos santykių tarp Rusijos ir

Ii metai eina kaipo nedėlinis 
Californijos socialistų orga- pasakojimai yra labai teisingi, 
nas.

Kai]) greit bus sudaryta rei
kalinga dienraščio leidimui 
suma pinigų, tuojaus pasiro
dys pirmasai numeris. Kur bus 
dienraščio buveinė, tuo tarpu 
dar nenutarta. Veikiausia bus 
pasirinkta vienas iš dviejų se
kamų miestų — Oakland ar 
San Francisco. Spėjama, kad 
dienraštis pasirodys sekamais 
metais.

šomis. Chicago,, 1921. Pusi.
110.

VI. Izmailov

n-r -
savo

Nc\v Yorko Central Trades 
and Labor Councilas atstovau
ja šešis ši nitus tūkstančių or
ganizuotųjų to miesto darbi
ninkų.

TORONTO, Kanada, 
ganizuo tieji vielos 
rengiasi griežtoji 
samdytojais, kurie 
mažinti algas.

Or- 
darbininkid 
kovon su 
ryžusi nu-

iššaukė 
sausumoje, 
rolę ta- 

lošė

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

HONDŪRAS.
Susirūpinimas samdytojams.

[Iš Federuotosios
PUNTA CORDA.

Presos]
— Šitoji

tos vaisi y - 
Anglijos lo- 

pigių

buvo auka godiems 
bes lobininkanis. 
bi ninkai čia gaudavo 
darbininkų, daugiausia iš In
dijos. Tuos darbininkus lo- 
binin'kai prisiviliodavo įvai
riais prižadėjimais. Geriausia

ti įmonė* buvo prižadėjimas 
tam tikro sklypo žemės. Nau
jieji pribuišai tos žemės gau
davo, bet džiaugtis ja nesi-

Vertė Unė B-tė

Pasakojimai.
TEISMAS MIELAŠIRDINGAS IR 

TEISINIUS.

Vienam pirklybiniam mieste ta pačia 
valanda mirė geras fabrikantas ir nesusival- 
dantis girtuoklis darbininkas. Ir štai sykiu 
jie stojo teisman prieš veidą Viešpaties ap
supto pulkais angelų ir šventųjų.

Fabrikantas išėjo priekin, o dąrbininkas 
pagerbdamas fabirkantą ir Viešpatį, pasitrau
kė užpakalin.

- Ką tu gera padarei savo gyvenime ant 
žemes? — pa klausė Viešpats fabrikanto.

O kad fabrikantas buvo geras, tai ir tu
rėjo ko pasakyt apie savo gerumą:

—Viešpatie, •— pradėjo jis: — aš nebu
vau toks pasiutęs storpilvis kietaširdis kapi
talistas—vardus jų tu pats, Viešpatie, sverk. 
Mane mylėjo darbininkai. Aš padidinau pa
prastą musų mieste darbininkų algą. Aš su
trumpinau darbo laiką ligi devynių valan
dų — daugiau trumpint nebegalėjau, nes ma
no konkurentai butų mane įvarę bankrutan 
per vieną savaitę. Mano fabrikuos niekados 
nebuvo streiko, nei neturėjo vietos sabo
tažas. Aš pastačiau darbininkams daug na
mų su daugeliu švarių• ir jaukių kambarių. 
To dar maža, Viešpatie! Aš pats įsirašiau 
į darbininkų partijos narius ir išrinktas par
lamentas gyniau jų reikalus. Paskui...

LENKIJA. 
Nusivilimas.

[Iš Fcderąctosios Presos] 
BERLINAS. — Visi tie len

kai darbininkai, kur padarius 
preliminarię taiką su bolševi
kais tapo paleisti iš armijos, 
nūdien jaučiasi labai nusivylę. 
Nusivylę tuo, kad visi priža
dėjimai, kurių jiems davė Pil
sudskio valdžia karo su bol
ševikais melu, dabar nepildo
mi. Jiems neduota netik pri
žadėtosios žemės, bet jie ne
teko ir to darbo, kurį turėjo 
prieš įstosiant lenkų armijom 
Minių minios buvusiųjų karei
vių dabar vaikšto miestų gat
vėmis arba bastosi po kaimus.

Kiek laiko atgal buvusieji 
kareiviai pasiuntė specialinę i 
delegaciją pas Lenkų valstybės 
galvą Pilsudskį. Pastarąjį pa
matyti 
gaci ja 
Vietoj 
si likęs
Valdžios vardu prataręs jiems 
kelis nieko nereiškiančius žo
džius pulkininkas nuėjo sa
vais keliais.

Nepasitenkinimas tarp buv 
šių kareivių esąs didelis.

buvusių kareivių dele- 
tečiaus neturėjo progos. 
Pilsudskio delgacija pa- 
kažkoks pulkininkas.

Kieno reikalus jie gina?
[15 Federuotosios FresosJ

WASIIINGTON. — Kongres- 
manas Newton, iš Minncapolio, 
nepermakluojamas Nonparti- 
san lygos priešas, andais atė
jo atstovų buto komisijos už
sienio reikalams tvarkyli su- 
sirinkiman su nauju biliumi, 
kurį jis, kažin kodėl, nepasiū
lė stačiai atstovų butui. New- 
tono bilius yra toks: reika
laujama, kad valstybės .de
partamentas dar vienus metus 
turėtų tos palios autokratines 
galės ant svetimšalių, kurie 
atvyksta j šią šalį. Tai reiš
kia liek, kad visi tie svetim
šaliai, kurių pasporlai nebus 
tinkamai vizuoti, gali būti gra
žinami iš kur atkeliavę.

Keli kongresmanai šitam at
žagareivio Nciwtono pasiūly
mui pareiškė ytin Stiprios opo
zicijos. Jie pasakė, kad jei
gu Newton pasiūlys š 
lių, tai jie kovos prieš 
paskutinosios.

Vėliau pasirodė, kad 
mano bilius reikalauja
leisti į šią šalį ir visus tuos ai- 

kurie nebus
nuo

ji ik‘

Nevv 
neįsi
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KYNIJA.
[Iš Federuotosios Presos] 

Badaujančioji Kynija peni 
pertekusį New Yorką.

REGINA. - Badaujančioji 
Kynija laivais siunčia kiauši
nius į New Yorką ir kitus 
Jungtinių Valstijų miestus, 
kad jais papenėjus pertekusius 
tos valstybės gyventojus.

šiomis dienomis per šį 
miestą perėjo Canadian Paci
fic geležinkelio kompanijos 
traukinis, susidedantis iš dvi
dešimt penkių vagonų. Vežė 
jais puspenkto miliono kiauši
nių — iš Kynijos. Kiaušiniai 
siunčiami New Yorkan, iš kur 
vėl, savu keliu, jie bus pa
siųsti į kitus miestus.

Kynijos gyventojai badauja, 
bet Kynijos spekuliatoriai iš 
badaujančių savo šalies gyven
tojų negali pasinaudoti kai]) 
kad jie gali pasinaudoti iš tur
tingų pertekusių amerikiečių. 
Business beforc pleasure!

Iš įvairių Sričių
Klajojančios žvakeles arba 

žiburinės.

Augalų ir gyvulių kūnuose 
yra auglio, vandenilio, azoto, 
fosforo, deguonies ir kitokių 
kimų, kuriuos chemikai va
dina elementais. Kada augalai 
ar gyvuliai numiršta ir paten
ka į vandenį, tad ton ilgai gu
lėdami pradeda puli-trunyti. 
Tai]) po vandeniu kūnams trū
nijant anglis ir fosforas jun
giasi su vandeniliu ir sudaro 
dujas (guzus).

Vasarą ir rudenį angliavan-
denilio galima daug rasti 
dumblynuose, prūduose ir pel
kėse. Gal daugelis pastebėjo, 
kada kišo lazdą į prūdo dumb
lą, tai iš ten vertėsi burbulai. 
Tie burbulai lai ir yra anglia- 
vanenilio duojos, kurias vadi
na pelkių du jomis, o moks
liškai metanu. Pelkių dujos

Kada žmogus eina prie žva- 
čios ligi pat-namų durų. Tokie 
kėlės, norėdamas ją pagau
ti, tai jisai priešais save stu
mia orą, o oras stumia tolyn 
žvakelę. Tokiu budu kuo 
smarkiau 'bėga pirmyn, tuo la
biau jisai stumia orų, o oras 
stumia tolyn žvakelę. Kada 
žmogus eina atgal, tai oras 
bėga paskui žmogų. Oras sy
kiu su savim traukia 'ir žva
kelę, dėlto žvakele ir seka pas
kui žmogų. Kuo žmogus smar
kiau bėga, tuo smarkiau ir 
žvakelė sykiu su oru paskui 
žmogų seka. Taigi žinantiems, 
kas tai yra žvakelės, jokios 
baimes dėl žvakelių vaikščio
jimo arba žmogaus vijimo ne
gali būti, bet tiems, (kurie 
žvakelėse mato piktas dvasias 
ar ką nors kitą, tai žinoma, 
didelės baimės padaro.

Karo metu žvakelės nevaikš
čiojo turbūt dėlto, kad buvo 
dažniausia sausi rudens ir an
kstyvos žiemos. Žvakeles pa
sirodo liktai lietingame ir šil
tame rudenyje.

Dabar dar reikia atsakyti į 
vieną klausimą. Kas > uždega 
las pelkių dujas, nes jos pa
čios savaime negali užsidegti? 
Pradžioje sakiau, kad augalų 
ir gyvulių kūnuose yra ir fos
foro. Augalams ir gyvulių 
kūnams vandenyje ir šlapioje 
žemėje, betrunijaut, fosforas 
jungiasi su vandeniliu ir pasi
daro foslorvandenilio dujo?, 
kurios išėjusios iš žemės ar iš 
vandens ir susisiekusios su oru 
tuojau užsidega. Užsidegęs fos- 
forvandenilis uždega ir pelkių 
dujas, kurios degdamos ir 
vaikščioja.

- J. Kriščiūnas. [“L. Uk.”J

Muzikos leidiniai.
A. Alekso kompozicijos:
“Mes grįšim ten”, inišram 

chorui, žodžiai L. šilelio.
“Ginkim šalį Lietuvos 

riam chorui, žodžiai
’ m iš
vargo

vienam 
žodžiai

“Ak myliu tave”, 
balsui prie fortepiano. 
L. Šilelio.

“Visuomet širdis surakinta”, 
vienam balsui prie fortepiano. 
Žodžiai L. šilelio.

“Graži čia giružė”, vienam 
balsui prie fortepiano. žodžiai 
L. šilelio.

“Meile uždugeta krūtinė”, 
vienam balsui prie fortepiano. 
L. Šilelio žodžiai.

Redakcijos Atsakymai
Philaddphijon Liet. Dr. Są

ryšio Spaudos K-tui. — Ir ma
šinėle rašydami, susimildami, 
palikite platęsnius tarinis tarp 
eilučių. Neskupčkite popieros.

Kunigo Švogeriui. Tų patį.

Musų Moterims

rius pabėgėlius, 
gavę tam tikro liudymo 
atatinkamų šios šalies konsu
lų ir kitų diplomatų Anglijoj.

Belo, šituo biliumi norima 
suvaržyti ir jurininkų laisvė. 
Tai]), valstybės departamentas 
turėtų teisės neleisti mest sa
vo darbą nė vienam svetimos 
šalies jūreiviui, kurio laivais 
yra atvykęs į by vieną šios 
šalies prieplaukų ir kuris dėl 
kokių nors priežasčių nebega
lėtų ar negalėtų savo tarnybo
je pasilikti. Tuo tarpu juri
ninkai tokios teisės turi.

Kieno r 
gresinanas 
prasti.

le. Rudenį, kada esti daug 
drėgnumo ir būna dar gana 
šilta, tai laukuose ir ypač pel
kėse dėl augalų ir numirusių 
gyvulėlių trunejimo-puvimo 
pasidaro labai daug pelkių du
jų. Tos dujos iš žemės ir 
iš vandens kyla į orų ir jei jas 
čia kas nors uždega, tai tos

Nauji Raštai

VIENO PALO HEJONAS. 
No. 9872.

Įsteigs

ei kalus tasai
gina, nesunku

bon
su-

naują socialistų 
dienraštį.

OAKLAND. — Andais čia 
įvyko didelis vietos ir aplin
kinių miestelių socialistų su
sirinkimas. Kai]) vienu balsu 
nutarta dabartinį Californijos 
Socialistų Partijos organą, The 
VVorld, padaryti dienraščiu. 
Minėtas laikraštis jau šcšiolik-

—Gana! — pertarė fabrikantą Viešpats. 
Ir atsigrįžęs į angelus tarė: — Tegul šitas 
žmogus eina pragaran. Paruoškite jam tin
kamą kertę ir duokit didelį darbą...

—Pragaran? — baisiai nusiminęs klau
sė fabrikantas. — Už ką, Viešpatie? .

—Tu fabrikantas.
Tris kartus sutrimitavo angelai dideliais 

trimitais, garbindami tobulų pasaulių Ku- 
rėjį. Kuomet aptilo, fabrikantas verkdamas 
šaukė:

—Ar tai tai]) tu, Viešpatie, atlygini da
rantiesiems gera?!

Atsakė Viešpats:
Gera neatlygina kas nors iš šalies, nei 

dagi ne Aš. Jis pats sau atsilygina. Ar buvai 
pasitenkinęs tu savo gyvenimu?

—Taip, Viešpatie.
Patenkintas, kad galėjai pagerint gy

venimą nelaimingųjų brolių?
—Patenkintas, Viešpatie.
—Klausyk gi: Pragaras panašus į žemę. 

Ir gyvenimas pragare panašus į žemes gy
venimą. Patenkintas dabar mano nuoSprcm- 
džiu?

Žemai nusilenkė fabrikantas, Ir išvedė 
jį. Ir išeidamas dideliu nusistebėjimu miir-’ 
mėjo sau:

—Tai nelaukiau?! Ant žemės labai me
lagingi plauškalai apie Pragarą!..

Pasiliko susirietęs liesas darbininkas.
Paklauso jį Viešpats:
- Ką gera tu padarei savo gyvenime? 
Darbininkas sutraukė antakius, atstatė

le, kurią žmonės vadina kla
jojančiomis žvakelėmis arba 
žiburinėmis. Žiburinės vėjo 
nešamos keliauja iš vietos į 
vietą, tai pakildamos aukštyn, 
tai prie žemės nusileisdamos. 
Prieš vėją jos negali eiti. Ta
čiau gali pasirodyti, kad žva
kelės ir prieš vėją einančios. 
Jei žvakelė eina lyg ir prieš 
vėją, tai reiškia, kad toje vie
toje vėjas sukasi kiton pusėn 
ir su savim neša žvakeles.

Žmones pasakoja apie viso
kius nuotikius su žvakelėmis. 
Pavyzdžiui, sako, kad žmogus 
žvakelės niekai]) negalįs pa
gauti. Nors butų greičiausias, 
žvakeles vis negali pavyti. Bet 
būna atsitikimų, kad1 tokius 
drąsuolius žvakelės paskui pra-

Naujienų Redakcijai atsiųs
ta paminėti šie nauji leidiniai:

“Svetimoj Padangėj Pasau- 
Verpetuose. Eilės, Dainos 

Prietikiai, šešiuose skyriuo- 
Du šimtai eilių. Paraše A.

Jokūbaitis. (Su autoriaus
paveikslu ir daugeliu piešinė
lių). “Sandaros” spauda, So. 
Boston, Mass. 200 
Kaina $2.00.

Lietuvos Rubežiai. 
etnografiška studija. 
Lietuvos Misijos
r buvusio prie Taikos Konfe
rencijos Jono žiliaus. (Su Lie
tuvos žemplapių). 1920 m.

lio 
ir
se.

puslapi ų.

Istoriškai
Surašyta

Amerikoje

Klebonas Kaltas. IV. vieks- 
mų komedija. Parašė Teles- 
peras Janusas, A'kron’c Ohio, 
šiaurinėj Amerikoj. Spauda 
S. K. A lytos, Cleveland, Ohio. 
1921 m. Pust. 35. Kaina 45c.

M. Arcibašev: Pavydas. Pen
kių veiksmų drama. Vertė P. 
K-as. Naujienų spauda ir lė-

Parodyto čia No. 9872 Modelio se- 
jonui patariama vartot minkštą ma
teriją: atlasčlis, krepas arba džerzi. 
Platus juosmuo turi dvejopo tikslo: 
viena, jis sudaro kišanius, antra, tei
kia sejonui išvaizdos kaip ir turintį 
gilų jungimą

šiam vieno palo sejonui pavyzdys 
No. 9872 sukirptas nrieros nuo 2G iki 
32 colių per juosmenį. Mieros 26 co
lių sejonui reikia 2lA jardo materijos 
44 colių platumo.

Nirint gauti tokiam sejonui su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti inierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus į 
konvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

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

čta įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 9872.

Micros................... colių per juosmenį

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir Valst)

koją ir paniuręs pasižiurėjo į Viešpatį. Juk 
toks svarbus buvo klausimas.

Minutę dvi pamąstęs darbininkas pra
kalbėjo: — Tai mat, jeigu jau kalbėt, Vieš
patie, apie gerus darbus, lai to, sakyčiau... 
kaip ir nematyt... negaliu taip, kad jau labai 
tikrai... bet žinoma, kai kartais... gal įkau
šęs, jeigu pasisuko panosėj, sakysime, uba
gas ar paliegus seniuke... nu, kapeika gal 
pasitaikė... Taipgi ir pačiam visai]) atsitikda
vo. Taip, kad, sakysime, nusidėjėlis aš... 
įsimaukdavau... Taip, mėgau siurbi... Kai 
kiaule voliodavaus, Viešpatie!.. Žinomas mu
sų gyvenimas... Bet aš čia, galima sakyt, be 
reikalo! Yra juk tokių, kur ir musų gy
venimu gyvendami nors mažumą susivaldo. 
Aš gi per savo silpnumą daugiau, tai yra per 
savo kvailumą, kaip Dievą myliu!.. Ot, sa
kysime, kad ir Uršule, vadinas mano tikra 
pati, Viešpatie. Numirė Uršule.. . O paklaus- 
tum tu ją, Viešpatie, nuo ko ji mirė?...

Čia darbininkui nutruko balsas ir kurį- 
nekurį laiką jis negalėjo kalbėt. Paskui tęsė 
toliau:

—Taigi pliekdavau aš ją, įkaušęs. .. 
O-gi, žinoma, ir ji ne šventoji buvo, ta mano 
Uršė, ir pragare, aš taip manau, ji įrašyta.., 
Aš gi kariais būdavau tikras žvėris!.. Visa 
mėlyna būdavo nuo mušimo. Jeigu atmeni, 
Viešpatie, ir Tavo teisman ji stojo mėlyna... 
Fabrike dirbo... Kąnkintine per <visą savo 
gyvenimą buvo Uršulė...

Staiga darbininkas puolė ant kelių ir

verkdamas maldavo:
—Paliepk, Viešpatie, greičiau vest mane 

prie Uršulės! Kai]) kad jau ir visą gyvenimą 
su savo prisiega kankintine Uršule..,.

Paklausė Viešpats:
—Ar buvai pasitenkinęs tu savo gyve

nimu?
-—Sako, kad nuodėmė skųsties.... Eet 

negaliu, Viešpatie. Tiesiai, reikia sakyt: ne- 
davalgiau nedagėriau... šaltis... sunkus dar
bas, purvinas gyvenimas... ankštu. ..dvo
kia... ir viskas kitas panašiai...

Atsigręžė Viešpats į angelus ir tarė: 
Tegul šis žmogus eina Rojun.

x Pradėjo rėkt darbininkas:
— O Uršulė mano, Uršulė! Susimylėk 

į mane Vieš...!
—Uršule tavo — Rojuj.
— Rojuj? Ir... lai... tokiu bildu, vadinas, 

ir mane irgi ten pat... Rojun?! — Neapsa
komai nustębo darbininkas. — Na, šitas tai 
tartum truputį netaip, Viešpatie... Kaipgi 
teisingas teismas... musų gyvenimas — gir
tuoklyste, paleistuvavimas, muštynes, pyk
čiai ir viskas kitas panašiai... šito... žinoma, 
labai širdingai dėkoju.... Bet už ką, Vieš-/ 
patie? >

Atsakė Viešpats:
—Tavo gyvenimas buvo jiragaras.
—Nužemintai nhlenkė galvą darbininkas 

ir uždengęs sudžiovusį raukšlėtą veidą šiurkš
čiom sustyrusiom rankom verkė iš didelio 
džiaugsmo ir meilės prie Viešpaties.

—1 ■ ■ T" r -II"    m ■ ■ — ■   —— 1 a ui HITJ "■ -IJ Kazimieras Gugss’,J • ADVOKATAS
< VtdavitoltiMreikaliu. aiDhrtmtnaliikua^ 3Vtaavuokiat reikultu, :aipkrimtnaliikuoti 

taip ir civiliškuost ieismuost. Z>ar® 
vUoMtu dokameniut ir popnrati
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PASVAIGfiLIAL

Begiu pastarųjų dviejų-trijų 
metų Amerikos lietuvių visuo
menėj pasirodė tam tikra rū
šis pasvaigėlųj. Kas jie— visi, 
rodos, žino. Tai m ūpų “ko
tu muštai”. Išrodo, kad tiems 
žmonėms pasauly nieko nebėr 
gero, išskiriant Maskvą ir jos 
diktatorių Leniną.

Kad taip yra, šiakite jums 
keli pavyzdžiai. • Musų komu
nistai ant žut-but ryžusi su
griauti visas tas darbininkų or
ganizacijas, kuriose iki šiol 
vadovauja tokie atžagareiviai, 
kaip Gompcrsas ir kiti. Bet 
tai kas? Ar dėlto, kad Gom- 
persas yra blogas, tai turi būt 
bloga ir visa Amerikos Darbo 
Federacija? Išmintingi žmo
nės šitaip negalvoja. Tai sa
kyti gali tik pasvaigėliai.

O ką musų komunistai sako 
apie JSocialistų Partiją? Įsityžo 
jie .šmeišti Hilląuitą ir kelis 
kitus partijos darbuotojus ir 
dabar sako, kad visa partija 
esanti bloga. Bet šiame a t vė
jy jie elgiasi dar begėdi ilgiau. 
Hillųuitas socialistiniam judė
jime jau senai dalyvauja ir 
niekur jis darbininkų reikalus 
nėra išdavęs.

Ką visa tai reiškia. Nieko 
daugiau, kaip pasvaigimą.

—M. N.

Darbininkai, organi 
zuokimės.

Draugai ir draugės darbinin
kai! Visi jus kenčiate dėl ka
pitalistinės tvarkos netikumų. 
Kur tik einate, visur jus seka 
tas pats likimas — naudoji
mas, nedarbas ir badas. Tai 
yra tiesioginė kapitalistinės 
tvarkos “dovaną” darbinin
kams.

Kapitalistai susiorganizavu
sieji j milžiniškus trustus, kad- 
ir mažumoje būdami pajėgia 
išnaudoti savo alginius vergus 
darbininkus. Darbininkai, nors 
ir milžiniškoje didžiumoje bū
dami, atremti savo naudotojų 
pasimojimu nepajiegia. Darbi
ninkai visur, kur tik jie nu
eina, randa vieną ir tą patį— 
sunkų darbą ir menką atlygi
nimą.

Ir šiaip bus tol, kol kapi
talistai turės savo rankose tas 
įmones, kuriomis dabar nau
dojama darbininkai. O jie tu
rės tol, kol darbininkai nebus 
stipriai susiorganizavę į savas 
politines ir ekonomines orga
nizacijas.

Draugai lietuviai darbinin
kai. Ir mes esame dalis tos 
dižiosios viso pasaulio darbi
ninkų masės. Ir musų parei
ga yra organizuotis ir s^toti 
griežton kovon su savo nau
dotojais. Organizuotis ir ko
voti už galutinąjį musų pasi- 
liuosavimą.

Visa tai kalbėdamas aš tu
riu minty musų politinę orga
nizaciją, musų politinę orga
nizaciją, musų Lietuvių Socia
listų Sąjungą. Mums, Ameri

kos lietuviams darbininkams, 
tai yra vienintelė kovos organi
zacija. Jai priklausyti privalo 
kiekvienas pažangus ir kultū
ringas lietuvis darbininkas.

Kito kelio nėra. Norint pa
keisti šios tvarkos ne tikumus 
reikalinga organizuotis ir ko
voti. Kovoti kartu su visais 
kitais apsišvietusiais darbinin
kais, kurie jau priklauso šios 
šalies darbininkų avangardui 
- Socialistų Partijai. Musų Są
junga taipjau priklauso Socia
listų Partijai. Nors kilusieji 
musų tarpe frakcininkai laiki
nai buvo nutraukę ryšius su 
ta partija, bet šiandie tie ry
šiai ir vėl tapo užmegsti, ir 
mes einame ranka rankon su 
visį kitų tautų socialistais gy
vinančiais Jungtinėse Valsti
jose. lodei kiekvieno lietuvio 
darbininko pareiga yra prisi
dėti prie Lietuvių Socialistų 
Sąjungos ir kaip bei kuo galint 
stumti musų judėjimą į prie
kį — į priekį prie galutinojo 
musų visų pasiliuosavimo.

Žinau, kad kiekvienoje Ame
rikos lietuvių kolonijoje yra 
keli musų idėjos draugai. Iki 
šiol tečiaus apie juos kaipir 
negirdėt. Jie laukia... Tie 
frakciniai kivirčai, kurie buvo 
kilęs musų organizacijoje, ma
tyt, i juos padarė labai blo
gą įtekmę. Nieko stebėtino. 
Visi juk žinome, kad musų 
organizacija, kurios sukurųnui 
reikėjo išeikvoti daug laiko ir 
triūso, užėjus pasiaubai, vieAu 
pasimojimu tapo nušluota, 
lai yra liūdna irf skaudu. Bet 
kartu tai yra gera pamoka 
mums. Iki šiol mes daugiau
sia domės kreipėme ne į tai, 
kad musų organizaciją pada
rius stipria iš vidurio, bet iš 
lauko. Karo metu į musų tar
pą atėjo toks elementas, kuris 
vadavosi ne šaltu protavimu, 
o jausmais. Jiems rodėsi, kad 
reikalinga tik stipriai sušukti 
ir visi netikumai kaip bema
tant pranyks.

Visa tai mes sakėme ir pir
ma. Naujieji musų draugai 
tečiaus patarimų nepaklausę.. 
šiandieną jau ir jie mato, kad 
vien šukavimais nieko neat
sieksi. Taigi mums, socialis
tams, dabar reikalinga sukrus
ti. Reikalinga stiprinti savo ei
les. Stiprinti jas, šviestis pa
tiems ir kitus savo draugus 
darbininkus šviesti. 0 visa tai 
padaryti mes galime, tik rei
kia gero noro ir pasišventimo. 
Geros socialistinės literatūros 
mes turime — ir lietuvių ir 
kitų tautų kalbose.

Rašydamas šias eilutes pir
miausia aš kreipiuosi į buvu
sius musų draugus, kurie dėl 
vienos ar kilos priežasties pa
sitraukė iš musų organizaci
jos, pasitraukė Ir dabar lau
kia, kada “visa ir vėl susitvar
kys. Draugai, laukti nėra 
ko. Kol mes lauksime, musų 
priešai naudosis ir savo pozici
jas stiprins. Tatai, organizuo- 
kimės.—Šapos Darbininkas.

Nusinuodijo turčius.
Thomas E. Foley, preziden

tas Transcontinental Motor 
l'ruok Corporation, atėjęs jo 
kambarin rado jį jau bemirš
tantį. Manoma, kad delei blo
gos sveikatos jis nusinuodijo.

DALTIC STATES BANĮT
Kapitalas ir Perviršis $250.000.00

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas 
Rytinėse Valstijose.

F4

H

B

Priimame Pinigus Padėjimui ir Mokame 4%. Padė
lius galima prisiųsti per paštą. .

Siunčiame Pinigus į Lietuvą žemiausiu Kursu. Ga
rantuojamo už visas per mus siunčiamas pinigų 
perlaidas.

Parduodame Laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos. Pri- 
gelbstime pasidaryti reikalingus kelionei raštus ir 
kitokius dokumentus.

BANKO VALANDOS: šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte iki 3 popiety, f 
SUBA’nĮMIS — nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare. 
PANEDĖLIAIS — nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

| BALTIC STATES BANK
294 — 8th Avenue New York, N. Y.

KAMPA* 25-T08 GATVES
•.................................. - .................. .

LAIVAKORTES
Šis tvirtas valstijinis Bankas turi 29 metus patyrimo pardavojime laiva

korčių ir siuntime pinigų. Turi* agentūras geriausių garlaivių linijų ir par
duoda laivakortes į ir iš Europos ant visų linijų.

PINIGAI PASIŲSTI Į LIETUVĄ KABELIU, YRA IŠMOKAMA Į 
5 DIENAS.

Jei nori prigelbčti savo giminėms Lietuvoj, tai yra greičiausias būdas 
pasiekimui jų, per musų privatę kabelio sistemų, kuris yra pigiausiu, ir grei
čiausiu budu.

SCHIFF acnod STATE BANK
728 W. 12th Street, Arti Halsted St.

Atdara Utarninkų ir Subatų vakarais iki 8:00 vai. Nedėliomis 9:00 iki!2:0

Dabar Pinigai Pasiųsti 
Lietuvon

Per šį tvirtų valstijinį Bankų

Pristatomi Tenai Greičiau
nei kada nors pirmiau, nuo karės pradžios.

Informacijų 
Kreipkitės prie p. Rapolo Gečiaus 

Prie langelio No. 4.

PEOPLES g BANK
DIDELIS BANKAS

ant Kampo
47os ir Ashland Av.

Chicago, Illinois

v

k

—

Pagabios Valandos:

Subatomis nuo 9 ryto iki 
8 vakare.

Utarninkų vakarais nuo
6 iki 8.

Kitomis dienomis 9 ryto 
iki 4 po pietų.

Taupink 
Aprubežiuotam 

Mieriui
Atsidaryk taupymo accountų su aprube- 

žiuotu mieriu, kaipo namams, bizniui, ap- 
švietos savo vaikams, arba ir kitokiems da
lykams, kurie yra reikalingi tavo gyvenime.

Nedaleisk, kad išmokesčio konvertukai 
surištų tavo gyvenimų! Teisingas taupy
mas neprives prie aukavimų, priespaudos 
bei nesumažins gyvenimo linksmumų; prie
šingai, jausiesi linksmu, kadangi ves prie 
nėprigulniybės.

Pasiskirk šį tvirtą valstijinį Banką “sau- 
gumo ir draugiško patarnavimo” tavo tau
pymams.

7/zfA\r.srSii)ii ™ISNGS i)\ N K 
97ic Bank o f “Safety and Friendly Semęe

Rooscvclf Roatljal Halsted’Street/Chica^o

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue

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

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

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

TURTAS

Paskolos ir atrokavi-
mai ........................  $1,687,193.54

Perdėtis ................................ 175.75
U. S. Bonai ir certifi- 

katai ......-..............
Municipal ir korp. bonai
Rakandai ir įtaisos.......
Cash ir kitų bankų sko

los ..........................

167,791.92
911,666.36
150,077.87

657,805.88

Viso atsakomybės .... $3,574,711.32
............................. $2,207,159.29
.......................... . $3,207,266.38

.............................. $1,000,107.09

Viso turto ................. $3,574,711.32
Sausio 2, 1920 depozitai .......

Sausio 3, 1921 — depozitai ....
Užaugo depozitai ..........

VIRŠININKAI
ASA WIERSEMA, Prezidentas NICHOLAS W. WIERSEMA, Kas.
GEORGE DALENBERG, Vic-prez. 1 REDER1CK J. WIERSEMA, p.-k..

Direktorių ir Patarėju Komitetas
Chasį H. Brandt George Dalcnberg
Hcnnan L. Barnes Asą Wiersema'
Theophilus fSchmid Catrines Dellaan

Nicholas W. \Viersema 
Fredcrick J.Wiersema 
Chas. E. Reading

VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS
i ■;■■■» ......................*

SkulpturoS
Stovylos, Biustai.

Lietuviams socialistams ir tautiečiams gera proga pasinaudoti 
paveikslais didvyrių stovylose, biustais iš gipso.: Dr. J. Basanavičiaus, 
Kun. Mairionio, Dr. V. Kudirkos, Karlo Markso, Vitauto, 9 colių augš- 
čio brondzuoti šviesiai ir tamsiai, $2.00 veinas; Keistučio ir Birutės 
$3.00 pora; spalvuoti ir brondzuoti, Žirgvaikis 2 pėdų augščio baltas 
$4.00, brondzuotas $5.00, spalvuotas $6.00, Agentams duodu gera 
nuošimtį, bedarbiams gera proga pasipelnyti.

/ Skulptorius V. Undaras

Chicago, III.3249 So. Halsted St

NEUŽMIRŠKITE, KAD VELYKOS ŠĮMET ANKSTYBOS

PASIŪTI PAGAL MIERĄ

Expcrtas deslgnoids moderniškų 
stylių jauniems vyrams.

Kiti siutai nuo $75.00 iki $125.00 
x už $42.50 iki $75.00

Paduokite Jūsų Siūty Orderius Dabar
Dabar gyvenimas suteikia jums progų vi sų vilnonį, pagal mieros padarytų siutų 
arba overkotų už prieinamų kainų., Su mano gvarantija styliaus ir pritaikymo.

$60 Vertės Siutas už $35 
$70 Vertės Siutas už $40

Jus turite progų išsirinkti iš 400 vilnonių audinių vėliausio išdirbimo. 

Ateikite ir pasimatykite su manim.

i *

AdoSph Mausner
Lietuvis siuvėjas

3241 So. Halsted St., Chicago, III. Phone Yards 3857
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Pranešimas
y......... .  .... .

Ūkininką Balsas
GYVENIMAS ANT UKfiS IR 

MIESTE.

NAUJIENOS, Chicago, III. Subata, Vasario 5 d., 1921

Lietuviai, kurie norit atsitraukti savo gimines 
iš Lietuvos, kreipk itės^pas mus, nes per mus jau at
važiavo daug pasažierų, ir žemiau paduodame ne
kuriu vardus: • r * *

George Paukštis, su 2 seserims iš Kauno.
Cecilija Kneizis, iš Meškučių valsčiaus.
Liudvika Mikulicienė, iš Panevėžio.
Ona Paulaitis, iš valsčiau^ Jurbarko.
Julijona Kazlauskienė, iš Šiaulių. .
Uršulė Petrauskas, iš Raguvos valsčiaus.
Norėdami platesnių žinių ir antrašą atvažiavu

si vusių malonękite kreipties į

i

K r

miestuose darbai einą 
tai miesto darbininkas 

šaltai žiuri į ūkininko 
Nors ir turi susi-

Kas Gali Būti Padaryta De! Žmonijos
Pastaruose metuose iškilo geresnis supratimas pavojaus, taip vadinamų “draugijinių” 

arba lytiškų ligų, žmones kankinami šių ligų ir neišsigydę, supranta svarbumu savo padėji
mo ir reikalauja geriausiai atsakančio gydymo.

EUROPEAN AMERICAN 
BURBAU 

FABIONAS & MICKIEWICZ 
Vedėjai

809 W. 35th Street, (Kampas Halsted),
Chicago, Illinois.I

Kainos iš Kauno iki Chicagos $184.28, o iš 
Hamburgo ar Antwerpo $158.69. Padarom visus 
dokumentus atsakančiai.

Taipgi važiuojantiems* į Lietuvą parupinam 
pašportus ir parduodame laivakortes vienu laivu iš 
New Yorko arba Kanados i Bremeną, Hamburgą ir 
Liepojų.

Siunčiame pinigus į Lietuvą pagal dienos kursą 
ir pristatome grinais pinigais paskučiausio pašto į 
30 dienų laiko. Parduodame Draftus.

. VALANDOS: Kasdieną 9 ryto iki 6 po pietų.
VAKARAIS: Utar., Ketv. ir Sub. iki 9 vai.
Nedėl. 9 ryto iki 3 po pietų.

Kol 
gerai, 
labai 
gyvenimų, 
taupęs kelis šimtus dolerių, jis
nemano įsigyti ūkį, Jie t kim
ba j namą mieste. Daugumas 
darbininkų mano, kad darbų, 
kur jis turi mieste turės jį 
visados, kad darbai vis gerai 
eis. Užsidirbęs keletą dolerių 
skubinasi pidkli mieste narnąs 
Žinoma, kol dirba, tai nieko, 
gyvenimų šiaip taip sustumia, 
ir jaučiasi esąs namo savi
ninkas. Bet dirbtuvės gyveni
mas nemalonus, reikia sunkiai 
dirbti, nuklausyti visokių žo
džių iš dirbtuvės prievaizdo ar 
boso. Taip kamuojasi miesto 
darbininkas per šešias dienas, 
manydamas: sulauksiu šven
tadienio, gražiai pasirodysiu, 
išsigersiu'alaus ir munšaino ir 
sėdėsiu savo namuos kaip tas 
mano dirbtuvės bosas, — nie
kam nū gero...

turi užpirkę 
mieste namą, 

to užtikrinto 
nėra kuo mo- 
ale ir badas 
Taigi tas ne-

Pagelba, Kam 
yra reikalinga

Tame pąčame kur jus gyvena
te meste, turite progą gauti ge
rinusį patarnavimą, kokį tik ga- / 
Įima. Ar norite būti gydomi/''/ 
gydytojaus, kuris gerai supran
ta jūsų ligą ir kuris yra apsirū
pinęs geriausiomis šių dienų me- , 
todomis, suteikti jums pagelbą.-

Pasekmingas 
gydymas

Ko tik jus norit, tai ir gausit, 
jei ateisit į šį ofisą* Prie kiek
vieno sergančio yra atkreipiama 
specialė atyda ir gydymas. Nėra 
reikalo bijot j ieškant pagelba iš 
šio ofiso, kadangi mažai turi pi
nigų. šiame ofise gali gaut ge
rinusį gydymą, už vidutinę mo-

Del SergančiuKą. Reiškia
Cf \ r_. ..... .

Ypata atėjus pas mus, bus tuojaus pertikrinta, kad randasi gerose rankose. Ji patirs, 
kad gauna gerinusį medikališką gydymą iš rankų gabių ir gerai suprantančių savo amatą gy
dytojų, 
katos.

Šitas pertikrinimas, reiškia daug sergančiai ypatai; suteikia jai viltį suradime svei- 
Ypata gali čion ateiti bile valandą, dėl patarimų arba gydymo, o bus užtikrinta pas- 
Ncikit į institutą, kuris yra vedamas nepatyrusių gydytojų arba moksleivių, bet 

ateikite pas tikrą specialistą, kuris pilnai supranta savo profesiją.
PATARIMAI VEIZTUI.

Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakaro. Nedūfrtieniais: 11 ryto iki 1 vai. po piet.

DR. C.s H. HAIR
.39 So. State St., Room 122 — 12-tas floras, Mentor Building

Apsauga Padėtiems Pinigams
Security Bank

Mihvaukee Avė. cor. Carpenter St 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTU PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainorha SvetimAalivi Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00 

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

VIRŠININKAI: 
WALTER E. SCHMIDT, President 

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

DIREKTORIAI:
Fred M. Carter 

xDavid J. Harris 
James H. Gately 
Fred Farr * 
Joseph T. Spiker

Atidarą Seredos Vakarais
... ......... . . . i a

Marcus A. Aurelius 
Emil G. Seip 
Walter E. Schmidt 
Herman Teninga 
Domenico Basso 
Wiir?am H. Weber

bininktj, kurie 
brangia kaina 
bet jau neturi 
darbcų ir ne tik 
keti morgičius, 
žiuri į dantis,
lemtas miesto gyvenimas, ku
ris naikina darbininko sveika
tą, gailaus dar įstumia jį gat
vėn bastytis nuo vienos dirbtu
vės prie kilos, iki paskutinius 
savo sutaupytus centus išleisi.

Miesto gyvenimas darbinin
kui yra tik laikinis ir nieka
dos netikras. Bedarbių minios 
vis auga. Geri laikai praėjo. 
Kurie turi šiek tiek susitaupę 
skalikų, geriau padarytų, jei 
neatidėliodami kibtų i ūkį. Ne
reikia manyt, kad miesto gy
venimas daug švaresnis už ūki
ninko. Kas . taip mano, tas 
pats save apgaudinėja. Kada 
ir koki tik laikai miestuose bu
vo, ūkininkai visados maisto 
turėjo užtektinai. Nors uki- 

« ninkas nereikalauja vartoti to
kios drapanos kaip miestietis, 
ir jo darbas yra ^varesnis už 
daugelio dirbtuvių darbų, o be 
to ūkininkas turi švarų gryną 
maistų ir orą, kas žmogaus 
gyvenime yra svarbiausia. Tas 
gali peikti ūkininko gyveninių, 
kas jo nesupranta arba nenor 
suprasti, šios šalies ūkininka
vimų negalima lyginti prie 
Lietuvos ūkininkavimo budo. 

' čionai ukininkas savo nikio 
| darbus atlieka mašinomis. 
• Daugumas lietuvių, kilę iš Lie- 
; tuvos ūkininko, kur visi dar
bai atliekami rankomis, bau-bai atliekami rankomis, 
ginasi ūkininko gyvenimu ma-t pilniui l1 iv 111111 iv"vinimi 

nydanri, kad ir šioj šalyj

*

ČIUŽENS STATE BANK
- MELROSE P ARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGU 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.

tolks 
pats ūkininkavimo būdas. Bib 
tų labai patartina, kad darbi- 
nininkai pradėtų daugiau do
mėtis Amerikos ūkininko gy
venimu, ir kurie turi skatiko, 
griebtis žemes ūkio, kur jie 
turės daug tikresnį rytojų, 
suskalsins savo sveikatų, pa- 

, ilgins savo amžį, taipgi nereiks 
gerti miesto durnų ir bijotis ne- 

, darbo. — V. M.*

NEBŪK NEATlIojANčIU ŠALČIO 
PRAŠALINK SU TURPO

Pirmas sučiaudėjimas yra natura- 
lifiku ženklu, kad pagavai šaltį. Ne
būk neatbojančiu ant jo, per neatbo- 
jimą gali ir lengvi šalčiai išsivysty
ti j gripą, influėnzą arba ir plaučių 

I uždegimą. Laikas sustabdyti šaltį 
visai jo pradžioje. Budas gydymo, 
naudojimas Turpo, turpentino mostį, 
kuri užkariaus šaltį iš pat jo šaknų 

| nesiųagumo ir sulaikys nuo išsivysty
mo.

Turpo čystas ir gardžiai kvepiąs 
mostis arba tepalas’ padaryta iš iš
spausto tarpulyno, kamparo ir men- 
tolo, moksliškai sutaisyta, kad gavus 
goriausias pasekmes šių gerai žino
mų ir uŽsitikimų gyduolių. Nesuteps 
nei geriausių drapanų. Yra prirody
ta jo pasekmingumas, kad virš 1,- 
500,000 puodų jo parsiduoda kas me
tas. Turpo suteikia greitesnį pasi- 
liuosavimą, nei kokis neaiškiais “ga
rais” gydymas.

* Jūsų gydytojas patvirtins, kad Tur
po yra brangi namų gyduolė. Jūsų 
vaistininkas parduos ant išmeigini- 
mo. Pinigus grąžiname, jei neužsi- 
ganėdinsit.

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

Turpc
i Nuo visokių šalčių ir susimetimų.

Reumatizmas Sausgele

EI

n

f«ANfc ATLANTIC

M
D

Ncsikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgele, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu B 
— raumenų sukimu; nes skau- g 
dėjimai naikina kūno gyvybę a 
ir <laži>ai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- ■ 
sti.s lengvai prašalina viršmi- | 
nėtas ligas; mums šiandie dau- ■ 
gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
vonės pasveikę. Preke 50c per ■ 
pa?ta 55c arba dvi už $1.05. ■

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■ 
KATOS”, augalais gydyties, I 
kaina 50 centų.

Justin Kulis !
3259 So. He’sted St. Chicago, III. " 

■ ■9»E ■■■■■■■■■■■■!

R. URBONAS, 
LIET U V YS FOTOGR A F AŠ 

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

I IR Iš LIETUVOS
du ir daugiau išplaukimų kas savaite 
tiesioginiais laivais i ir iš ANTWER- 
PO, HARVE 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, 111.

GERIAU NEGU AUKSAS.
Visi žino iš pagyrimo, jog 

geras patarimas yra geriau 
negu auksas. Tą patvirtina 
sekantis laiškas, prisiųstas 
mums p. John Murnik, Bril- 
liant, Ohio, 6 d. gruodžio: 
“Čift gyvena žmogus, kuris 
kentėjo nuo pilvo ligų per il
gą laiką. Jis išbandė viso
kias gyduoles, bet nieko 
jam negelbėjo. Pagalios aš 
jam patariau išbandyt Tri
perio Kartųjį Vyną. Jis pa
klausė mano patarimo, pra
dėjo vartot Trinerio Kartų
jį Vyną ir šiandien jaučiasi 
puikiausioj sveikatoj ir vi
siems šias gyduoles reko
menduoja, ką tik jis pasitin
ka.” Jis tą gali daryti su Į 
tyra sanžine, todėl kad Tri
nerio Kartusis Vynas yra 
nepavaduojama gyduolė, 
nuo nematinio, menko apetį- 
to, galvos skaudėjimo, ner
viškumo ir daugelio kitų ne
smagumų, surištų su pilvo 
netvarka. Jūsų aptiekorius 
arba vaistų pardavėjas jį 
turi, taipgi lygiai kaip ir 
Trinerio Linimentą, kuris 
yra žinomas kaipo . geriau- 

7821 So. III."'aia gyduole prašalinimui
šalčid. Joseph Triner Com- 
pany, 1333-45 So. Ashland 
Avė., Chicago, III.

LUMBERIS
Penki milionai pėdų naujo ir antrų 

rankų lumberio, durių, langų, mill- 
work, sienoms lentų, plumbingui, ap
tvėrimui ir tt. Pirkite dabar, o su
taupysit pinigų Atdara Nedėlioms 
rytais.
The General Wrecking & 

Lumher Co., 
Archer and Ashland Avės.

Teh; Lafayette 3443...............

PRANEŠU visiems kad aš uždėjau 
Real Estate ofisą, už tai katrie no
rite namų, farmų, biznių, parduoti, 
pirkti, arba išmainyti, — tai neuž
mirškite manęs aplankyti. Turime 
daug namų, farmų jr biznių parda
vimui ir išmainymui. Visokios rųšies 
inusurance.

K. MIKALAUSKAS,
3303 So. Morgan St., 
Phone Drover 7027

-■.-■■.."■■L.iĮl jį'jj1. .ūmui.. J ..

DR. C, K. KLIAUGA 1
DENTISTAS

kampas 18th St. 
Valandos: 9—12 ryto ir 1—0 vak.

Phone Canal 257
Vinagan

I

/

KADANGI jos yra silpnes
nėms, todėl ir yra labiau kankina-. 
mos ligų. Jei esi silpna ir kenti strė
nų bei galvos skaudėjimą, silpnin 
ėjimą, 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 ofisan, o aplankysite 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.

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

cialis gydymo būdas išgydė jau daug 
Žmonių nuo kaspininčs kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti

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

Kirmėles ženklai
Žmonės serganti taja biauria liga pa

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

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

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

. DR. DICKSON
s 1645 Wesi 47th Street

Tarp Marshfield 'ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 diena.

/—

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 W. 47th S t., kampas 
Ashland Avė. Tei. Drover 9660

DR R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra chronii- 

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

1553 W. 47th St.
Kampan Ashland Avė.

Phone Drover 9660

*7/

Didelis Barmenas
rijiTvnf', •

Naujausiai išdirbami pečiai 
kombinacija, gasu ir anglimis, 
kurianami; galima kepti augš- 
tutinėje šeputėje (gasu). Taip, 
šie ir kitos rųšies gvarantuoja- 
mi pečiai, apšildymui kietomis 
ir minkštomis anglimis, taipgi 
ir gasinių pečių arba prosams 
įkaitinimui. Kaina nuo $6.00 ir 
augščiau.

Bus visiems nuostabu, kad už 
tokią žemą kainą! Dar labiau 
nusistebėsite pamatę juos. 
Kreipkitės:

NOVELTY STOVE Co.
736-738 W. Monroe St., 
Tol.: Haymarket 947.

Atėję klauskit lietuvio parda
vėjo ir užžiurėtojo Mr. Charles 
C. Shidlauskas.

Atdara: nuo 7 vai. ryto iki 5 
vai. vak., subatomis iki 12 vai. 
pietų.

/

I ■

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

J. VAN PAING M. D. 
2221 So. Kedzie Ave«

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

Telephone Yards 5834 %

Dr. P. G. Wiegner I 
priėmimo valandos nuo 8 iki 

į 12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, | 
į 8325 Be. Halsted SU Chicago? J 
' ii——■ I iii : ■>

PIRTIS.
Turkiška elektrikinė maudynė
Hotelis su 100 kambariu

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

Naujausiais musų įtaisymais, gva- 
rantuojame geriausią gydymą.

Moterų dienos tik Utarninkais 
dieną ir naktį.

Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie
ną dieną ir vakarą išimant Utarnin- 
kus nuo 9:30 ryto iki 7:80 vakaro.

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

Telef. Boulevard 4552
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NAUJIENOS, Ch(< igtf,

Lietuviu Rateliuose BR1DGEPORT

Dainuos didžiajame 
Naujienų koncerte

Praeitos subatos vakarų įvy
ko Bridgeporto Lietuvių Namų 
Savininkų Susivienijimo susi
rinkimas Mildos salėj. Susi
rinki mas buvo nepaprastai 
skaitlingas ir naujų narių įsto
jo 43. Adv. J. A. Ambrosius 
paaiškino susirinkusiems apie 
prohibicijos įstatymus ir kiek 
dėl to pavojinga namų savi
ninkui, jeigu nuomotojas daro 
jo namuose kokių nors svaigi
namųjų gėrimų. Davė patari
mų, kaip reikėtų nuo to pasi
saugoti. šita organizacija dar 
jauna, l>et reikėtų, kad kiek
vienas namų savininkas lie
tuvis prie jos prisidėtų. Susi
organizavę jie visados galės 
geriau veikli kiekviename at
sitikime, kada reikia išgauti iš 
miesto administracijos kokių 
nors pagi rinimų vietos žmonių 
labui ir sveikatai.

—A. Booben.

iė apie reikalingumų remti 
Lietuvos darbininkų spaudų, 
r susirinkusieji į trumpų va- 
andėlę sudėjo $31.46. Aukojo 
tekami asmens: Damanskienė, 
V. Rekašius, J. Balinskis, A. 
agminas, .N. Paricštis, V. 
aikrus, O. Buividienė, K. ši- 
nėnas, P. Žilinskas, J. Mikn
ai tė, J. Overlingas, M. Bilc- 
ičius, F. Jackis, P. Endruška- 
irygula, A. Mikoliūnas, A. 
iilius ir I. Karbauskis — po 
•1; J. Žiinkus, P. Sereikis, A. 
dilelis, Z. Gečas, F. Geniušas, 
V. Stakulis, K. Stapanauskas, 
it. Stemonis, P. Balčiūnas, 
C Rainis, St. Vitkus, V. Eiš- 
nontas ir J. Kučinskas — po 
()e. Smulkių aukų $6.46. Vi- 
o sudėta $31.46. Aukotojams 
eikia tarti šindingų ačių.

—Socialistas.

BRIGH TON P ARK

Musų darbuotė ir dar kas.

ELZA NOVAK
žvaigždė Cicilian Operos
Ne ant vitmo lietuvio, atsi

lankiusio Naujienų koncerte, 
vasario 27 <1. didžiajam Ash
land Auditorimne, ji—padarys 
didelį įspūdį savo švelniu, ma
loniu dramatišku soprano bal
su.

TOVVN OF LAKE.

Ketverge vakare Ona Raš- 
kiutė, gyvenanti 3031 W. 38tas 
Place, sugrįžus iš darbo skubi
nos vakariniu mokyklon ant 
To\vn of Lake. Atvažiavus gat- 
vekariu, nuo 47los gatvės ji 
ėjo Hermitage avė.; netoli mo
kyklos, prie Kitos gatvės eida
mas pro šalį kažin koks vai
kėzas stvėrė už rankoj laiko
mos šernolės, nutraukė diržiu
kų ir su šernole nubėgo į ielų. 
Mergelė atėjus mokyklon pa
siskundė mokytojui, kuri pa
šaukė policijų. Buvo sugauti 
trys vaikėzai, bet ne tie, ir juos 
paleido. Mergaitės šemolėj bu
vo tik 13 centai pinigais, “time 
card” ir kiti mažmožiai vertės 
trijų dolerių. Ne tiek nuosto
lių, kiek mergaitė, turėjo iš
gąsčio. Jei kas pastebėtų kur 
tų “time card“ su mergaitės 
vardu: Miss Auna Basko, 3031 
W. 38th Place, prašomi pra
nešti savininkei.

_____ ROSELAND *

Pramogų vakarsa. — Aukos 
Socialdemokratui.

-------------- \
Sausio 30 d. vietos LSS. 137 

kuopa buvo surengusi pramo
gų vakarų Strumilos svetainėj. 
Vaidinta trijų veiksmų drama 
“Kerštas.“ Vakaras pavyko 
kuogeUausia — visais atžvil
giais. Neveizint to, kad oras 
buvo labai biaurus, publikos 
prisirinko pilna svetainė. Kuo
liai liks gryno pelno daugiau 
kaip šimtas dolerių. Tokio pa
sisekimo kuopa turėjo nevei
zint to, kad musų chamunistai 
darė visa by tik kaip nors pa
kenkus socialistams [dalį ko
respondencijos, kur kalbama 
apie komunistų “pasidarbavi
mų, “ išleidžiame. Apie tai buvo 
minėta vakarykštėj Naujienų 
laidoj. — Red.] Pasirodo, kad 
vietos lietuviai visai nekreipė 
domės į piktus ir prasimanytus 
mūšų chamunistų straksėji- 
mus. Taip ir reikia.

Kad vakarai buvo tiks sėk
mingas, reikalinga pasidėkoti 
keliems musų draugams, bū
tent: J. Šimkui, P. Daugielai ir 
1). Šalk ui. Pastarasai- vienas 
pats pardavė net du šimtu ti- 
kietų.

Beje, vakare riųkta aukos 
musų draugų Lietuvoj laikraš
čiui, Socialdemokratui. D. Sai
kus pertraukos metu prisimi-

Kapitalas ir
surplus

$250,000.00

VELYKŲ DOVANA
Suvargę einančia Lietuvoje kova už laisvę Tėvynės’Jūsų giminės 

ir draugai laukia nuo jūsų piniginės pagelbos.

Neužmirškite Jų
Nes jio bus amžinai jums dėkingi už kiekvienų prisiųstą jiems dolerį. 
Susieisite dar kada nors. — Atminkite.

USIVERSAL STATE BANKAS
Kaipo grynai Lietuvių Valst. Bankas, GERIAUSIAI kiekvienam PA
TARNAUS PERSIUNTIME PINIGŲ LIETUVON, parupinitne pasų 
ir laivakorčių. Pinigai

' ATEITIS UŽTIKRINTA
Kuris taupo pinigus tikrame, tvirtame ir ištikimame Banke.
Pradėk taupyt kas savaitę tavame Banke — UNIVERS’AL 

STATE BANKE. čia padėtus pinigus visada ralima gauti ant pir
mo pareikalavimo su 3čiu nuošimčiu.

Musų turtas virš $2,850,000.oo doleriu.
Banko Valandos: Ka.dicr.a nuo 9 iki 4 po pietų.
Utarninkais nuo 9 iki 4, vakare nuo 6 iki 8:30.
Subu tomis: visą dieną iki 8:30 vakare.

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

Sausio 23 d. vyko pirmasai 
o Naujų Metų LSS. 174tos 
uopos susirinkimas. Svarstant 
imamuosius kuopos reikalus 
ienas narys, M. K., praneša, 
ad jisai nebemanus užimti 

cuopos raštininko vietų (prieŠ- 
netiniame susirinkime .jis bu- 

"O išrinktas kuopos valdybon). 
Paprašyta, kad jisai pasiaiškin- 
’ų dėl ko šitaip daro. Tada 
I. K. padare kelinta užmetimų 
uopiečiams. Girdi, jie elgiasi 

įeliogiškai. Ir štai delko. Moti
name Keistučio Paš. Kliubo 
usirinkime vienas rėksnelis 
apo tnispcnduolas (atimta 

balsas), ‘ rodos, ant keturių 
nenešiu. Tai padaryta todėl, 
;ad jisai kėlė triukšmų svar- 
tant Lietuvos gynimo reika- 
us. Pasak ano kuopiečio, delei 
o esu kalti socialistai... Keistas 
irgumentas. Išrodo, kad kai
mui a-sa i kiiubas yra socialistų 
•staiga. Tuogi tarpu visi žino, 
kad kliubui priklauso milžiniš
ka didžiuma nesocialistų ir 
kad pats kliubas yra ne parly- 
/ė, o tik pašalpos organizacija.

Vis dėlto, kad patenkinti vi
ii* kuopečius, tai tapo nutarta 

nirengti diskusijas Lietuvos 
gynimo klausimu. Diskusijos 
Įvyks nedėlioj, vasario 6, kaip 
10 vai. ryto p. Pociaus svetai- 
ičj, prie 38 PI. ir Kedzie Avė. 
)isk nei jose galės dalyvauti ir 
ie, kur prie kuopos dar ne- 
oriklauso. Todėl visi tie, kur 
žingeidauja tuo klausimu 
kviečiami atsilankyti.

Beje, Naujienų n r. 23 vie
los žinių skyriun buvo įdėta 
Mikučio korespondencija; kur 
’isai, aprašydamas buvusį kn 
>o« susirinkimų, sako: ‘Beje 
iarp kuopiečių dėl vieno klan
inio nuomonės pasidalino.

Delei to po sekamo mėnesinio 
susirinkimo, vasario 13 dienų, 
bus diskusijos.“

Gerai, kad Mikutis stengiasi 
pranešti apie kuopos veikimų, 
tik negerai, kad jisai praneša 
ir tai, ko tikrai nežino. Kuo
pos susirinkimai nutarta laiky
ti pirmam nedėdieny — kiek
vieno mėn. Taigi kuopos susi
rinkimas įvyks ne 13, o 6 d. 
vasario. —Melskisžadėkus.

murkęs eina brangyn. Angly socialistų dien
raščio reikalais.

»

Vasario 13 rengiama didelis 
masinis susirinkimas.

12th STREET 
Tek Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th St 
Arti St. Lomi* Avė. 

CHICAGO, ILL

Kuliškes ir Turriškos vanos

Cbicagos* socialistai jau se
nai galvojo apie stipraus • so
cialistinio dienraščio išleidimų. 
Tepka betgi pažymėti, kad iki 
šiol tuo reikalu mažai kas pa
daryta. Tik pastaruoju laiku 
musų draugai anglai ėmė kru
tėti. Jau paruošta tam tikras 
pienas ir nužyiųėti^ keli drau
gai, kurie priiminės pinigus ir 
išrašys paliudymus busim tam
siems socialistinio dienraščio 
bendrovės dalininkams. Trum
pai sakau, bendrovė manoma 
jkorporuoti ant 300,000 dole
rių. Kad tatai butų galima pa
daryti, reikalinga surinkti ne
mažiau kaip šimtų tūkstančių 
dolerių, kurie bus padėti ban- 
kan, ir turėti tam tikro skai-

Sankrovos
kaina tik

fe?fe'

Severus. GydMpI.eš užlaiko 'f 
seimvno *■’ *

EXTRA! PALIKTA MUSU SANKROVOJ EXTRAl Oi. A. R. Blumsotlial
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štai kur stebėtina proga nusipirkti augitos rųlies GVARAN- 
TUOTĄ VICTROLĄ vertes iki $250.00 tik už $35.00, priedų vel
tui 26 rekordų, 800 adatų ir DEIMANTO ADATĄ, šios NAUJOS 
PUIKIOS VICTROLOS palikta musų SANKROVOJE didžiulių 
muzikalių pardavėji), kurio nubankrutijo. Kiekviena MAŠINA tu
ri DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES GVARANC1JOS. 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 nri san
krovos lygios musų sankrovai palyginant nupiginimu.

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

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

NATIONAL STURAiE C0M?ANT
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris

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

Kosulys, Šaltis 
užkimimas.

yra paprasti negalė! šiam laikė. 
Stengekie prašalinti juos. Greita 
pagelba gali nukreipti pavoingas 
pasekmės.

Severa’s
Cough Balsam

(pirmiau vadintas Severo Plaučiu 
Balzamas), yra vartojamas labai 
pasekmingai per keturios-dešimtys 
metų dėl gydymą užkimimu, skaus
mų gerkles, šalčių, mėšlungiško 
krupo, bei bronchialinio kosulo. Pri- 
imnus imti. Kaip suaugę taip ir

$ vaikai bei kudikei gal juos imti.
Pardavinėti aptiekuose. Prekė 25 

tr ir 60 centai.

L; 
L

W. F. SEVERĄ CO.
L CEDAR RĄPIPS, IOWA 1

čiaus draugų pasižadėjimų, 
kad jie greitu laiku paims dar 
už penkiasdešihits tuksįančių 
Tol. šorų. Tuomet bendrovė 

bus įkorporuota ir bus išleista 
lienraštis.

Dabar jau pradėta. Jį nuo
širdžiai remia ir Cbicagos siu
vėjai, priklausantys Amalga- 
ineitų unijai. Jie vieni žada su
kelti penkiasdešimts tūkstan
tių dolerių, vadinas už tokia 
amių nusipirkti socialistų dien
raščio bendrovės Šerų.

Dienraščio bendrovės kam
panijai pradėti Chicagos so- 
ialistų organizacija rengia di
lelį masinį susirinkimų nedė- 

’ioj, vasario 13, erdvioj Ash- 
and Auditorium svetainėj, 
prie Ashland ir Vau Buren 
(atvių. Susirinkimas prasidės 
taip <8 vai. vakare.

Dienraščio bendroves orga
nizatoriai tikisi, kad šiame su
brinkime bus parduota serų 
nemažiau kaip už dešimt tu'k- 
tančių dolerių.

Atsitikime, jeigu reikalinga 
auna pinigų nebus sukelta, 
nurinktu ji pinigai iki vienam 
:cntui busiu grąžinti jnj savi- 
liukams. Nė vienas tečiaus nc- 
nbejoja, kad pradėtasai dar
nas turės pavykti. Tuo labiau, 
kad jį remia netik Cbicagos 
kmalgameitai, o ir kitos vie- 
os darbininkų unijos bei šiaip 
pažangiųjų žmonių grupės. Be- 
’o, prie šilo darbo prisidės ki- 
lų miestų socialistai bei jų pri
tarėjai.

Lietuviai sųjungicčiai ii* jų 
pritarėjai taipjau turėtų pasi- 
larbuoti, kad pradėtasai mu- 
ų draugų anglų darbas butų 

kuosekmingiausias.

Dabar jau tikras amerikietis.

Jakobv Teino\vicz, lenkas ir 
\mcrikos Legiono narys, va
kar nuėjęs miesto rotužėn per- 
iikrikštijo į Jacob Legion Ten- 
ny. Dabar jis jaučiasi csųs tik
ras amerikietis.

196 žiaurus vyrai.

Statistikos vakar tapo pri
klotos Illinois Humane Socie- 
ty metiniam susirinkimą, ku- 
rioos parodo, kad praeitais 
1920 metais ‘Chicagos teisino
me buvo paduota šimtas devy- 
niosdešimts šeši skundai, kur 
moterys reikalavo perskirų
■ ■■■—■R,. — — y, - ...... *

(Seka ant 8-to puslp.)

«ankrovos 
kaina lik

Case & Martin Co.
KEPĖJAI

Connecticut Pajų
• .■ r

Mes turime senitarišką kepyklą, at
dara dėl apžiūrėjimo visiems.

Visos musų pajų lėkštės yra seni- / 
tariškos ir turi C. & M. ženklą kiek- 

' viena.
, ' Duodame geriausi pristatymo pa

tarnavimą Chicagoj.
Yra daugybė priežasčių kodėl Tam

stos turėtumėt reikalauti turtingo 
skanaus pajaus padaryto iš geriau
sių medžiagų.

Tai yra daugiausiai patenkinantis 
ir maistingas užsigardavimas.

Jei negali rasti pardavėjo, parašyk 
arba telefonuok, o mes aprūpinsime 
Tamsta.

CASE & MARTIN CO.
( Tel. West 654, Wood & Walnut St.

Chicago, III.
::

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visoldas rųšics paveikslus, su- 

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

3130 SO. HALSTED STREET
Drovor 63G9.

A
Franciškus 
Gedeminas

Gimęs 1871, gyveno 49 metus, 
paėjo iš Dauguvos parapijos, 
Daugulių kaimo, Raseinių apskr. 

‘ Atsiskyrė su šiuo pasauliu vasa
rio 1 dieną, 2:30 vai. po pietų. 
Laidotuvės įvyks vasario 5 die
ną, Subatoj ant šv. Kazimiero 
kapinių, Chicagoj. , Paliko nu
liūdime brolius, Aleksandrą, 
Juozapą, seseris Oną Gedminiu- 
tę, po vyru Monkienę. Lietuvo
je, ir švogerį Bronislovą Man
ką Amerikoje. Giminės ir drau
gus kviečiam dalyvauti laidotu
vėse.

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dentistas—
8381 S. Halsted St., Chicago, UI.

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M-

G E B B. Naujienų skai
tytoj n« ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi N a u j i e u o s e.

.............. ---------------

KIŲ SPECIALISTAS 
Akie Egse*inioje Dykai 

GFyvenlmae yra 
tuščia*, kada pra
nyksta regijima*.

M o* vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometor. Y- 
patinga doma at
kreipiama i val

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Ashland Are, kam p. 47 St. 

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6437

DR. M. IIERZMAN 
Iš RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St, netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Naktimis: Drexel 
. 950 - Drovel 4136

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

j Telephonai:

Telephone Yards 5082

Dr. M. Stupmcki
8107 S. Morgan S t. Chicago
VALANDOS; Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare,

IBBBBBBBBBBBBHHBBBBtt
Telephone Yards 1532

« DR. J. KULIS 5
LIETUVIS

B GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į 
Gydo visokias ligas motorą, vai- Į

** kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- Q 
panČias, senas ir paslaptia- 

gas Vyrų liga*.
3 8259 So. Halsted SU Chicago. B
ViflBBBKBBBBBBBBBBBBBB..... . . .. .—B!!■ — |.ll I!— | -I „|| I————|,||,|| || ——* 
ffWKKSM^»JBBWBBHlUmnBB 
ITeL Boulevard 2160

Dr.AJ.KARALIUS S
Gydytojas, it* Chirurgas E

VALANDOS*! 9—12 ryto B 
2—9 vakaro.

8303 So. Morgan Street, | 

Chicago, III.
UI Bes SRUnKM

Dr.C.Z. Veželis
riUetevi* Dentirta*

4712 So. Ashland Avė. 
Į arti 47-tei gatvie 

į| Telefonas: Drovai 7041

T. Pullman MM

AKUSEHKA
A. SHliSHO

Turi* patyrimą 
moterą ligose: ra- 
pastinga! prita
riu ligone Ir kūdi
kį laike Ilgos.
1U929 S. Stale Str 

Chieago, III.
tTJJ & B W W Ik IM W B B B B B B M B Vfl ii

Roz. 1189 Indctpendence Blvd. Chicag<
Telephone Van Buren 294

OS3.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų^ 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas. 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Du ver 9693

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

tel. Austin 787

DR. MARYA 
DOWIATT~SASS.

Kątik sugrįžo ii Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harriaon St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 8—9 
vakare išskiriant nedėldieniųe.

> ........     . i .......... .

WU8BBWWMMIFlMc:BBBBBBBfl>Tol. Cicero 5963
DR. A. P. GURSKIS 

Lietuvis Dentistas 
4847 W. 14 St. kampas 49 

CICERO, ILL.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak 

išskiriant nedėlias ir sėredas.

iBBaflBnDBBBBBBBBBBBBf
Tel. Canal 65

LIETUVIS DAKTARAS

■ Dr. J. Sarpalius £
J 1424 So. Halsted St 3
■ Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8.
■ Nedėlioms 10 — 12.

Gyvenimo Tel. Yards 6093,
^BBBBBfiiBBBBSBBBBBBBlF

Tel. Canal 6222 ’
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. teari 11 St*. 

CHICAGO.
Valandos; 9:30 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po pietą iki 9 vakare

"1 1 ...... ---------------------------------

Akušerka M. Katauska 
Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas i 
3333 So. Halsted St, Chicago, I1L 

Phone: Boulevard 4121.
1 ..................................................... - -

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

... ....................................... ■■

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 S. Michigan A v., Roseland 

Valandos: 9 iki vakare

*— 1 —....... ■■ ■/
........ . ..... . .. ...... ....... r <

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS

Lietavys Gydytojas ir Chirurgas 
( 10900 Michigan Avė, Rnselande, 
į Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:8fl 

iki 8:80 vak.
■ ........................... ie/
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(Tąsa nuo 7-to pusi.)

tik dėlto, kad jų vyrai su jo
mis žiauriai elgęsi. Taipjau 
šimtas ir devvni skundai vy
rų, kurie reikalavo perskirų 
tik dėlto, kad jų pačiutės su 
jais žiauriai pasielgusios. De
šimt skundų, kad uošvė kišo
si į poros šeimyninį gyvenimų 
ir keturiolika skundų, kad vy
rai vertę jiačias .persunkia! 
dirbti.

4 gavo po dešimt metą 
kalėjimo.

■. —-H- l______ U

nusižengėlių areštai nieko ne
padeda. .Nusižengimų audra 

į kaip |iaut8 taip ir tebesiaučia.
Ilgas kalėjimuose nusižengėlių 

I laikymas irgi nieko negelbsti, 
• o prie to kalėjimai jau ir da- 
. bar yra perpildyti. Koks gi bu
tų geriausias būdas? O gi štai 
kokis: įkurti milžiniškų far- 
mą su dideliais triobėsiais, ir 
kiekvienas naujaš nusižengė
lis turi būti pirmiausia ištir
tas, ar jis yra sveikas protiš
kai. Jeigu sveikas, nunausfri jį 
pagal įstatymus; o jeigu nes
veikas — ištremti jį ant tar
ines. Taipjau buvo kalbama 
a|iic ištyrimų mokyklas lan
kančiu kūdikių proto sveiku
mą ir kurie bus atrasti silpna- 

tikrą in- 
juos ten.

PRANEŠIMAI
“The Mary Garden Forum” — Pro- 

fessor Incognito will leeture on four 
ųuestions Sunday at 3 p. m. A sėt 
of Jack Londoną best novels will be 
given to tho ono in discussion who 
vvins. Dr. Herbert Let>n Cope Tho 
greatest humorist on tho American 
platform will leeture at 8 p. m. The 
speaker is the highest paid man on 
the leeture platform. Colonial Hali 
20 W. Randolph St. /

Susivienijimo Amerikos Lietuvių 
Kareivių antros kuopos mėnesinis su
sirinkimas bus vasario 5, 1921, 7:30 
vai. vakare, Rašinskio svetainėje, 731 
W. 18tos gatvės. Visi nariai ipalo- 
nėkite atsilankyti į susirinkimą ir at
siveskite naujų narių.

— J. Gotovtis, Rašt.

NAUJIENOS, Chicago, I1L Subata, Vasario 5 d., 1921
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-ŽEMĖ

sti t u ta 
Bet šis 
nebuvo

ir atiduoti 
klausimas

Brighton Pk. — L. S. S. 174 kp, 
susirinkimas įvyks nedėlioj, vasario 
6, 10 vai. ryto, Pociaus svet., Kedzie 
Av. ir 38th Place. Po susirinkimo 
bus diskusijos, kurioje galės dalyvau
ti ir nepriklausantys kuopai. . Susi
rinkite skaitlingai.

— Organizatorius. '

PAJIEŠKAU švogerio, J. Paulaus- 
kio. Pirmiau gyveno Cleveland, O. 
Yra svarbus reikalas iš Lietuvos nuo 
jo vaikų. Meldžiu jo paties atsi
šaukti, arba kas jį žino pranešti se-, 
kančių antrašu.

J. RIMKUS,
1718 S. Union Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj, arti dviejų teatrų, tirštai lietu
vių apgyventa. Pardavimo priežastį 
patirslt ant‘vietos.

3159 So. Halsted St./
Tel.: Boulevard 854

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

PARSIDUODA saliunas labai go- 
---- - roj lietuvių apgyventoj vietoj, 943 W. 
PAJIEŠKAU draugų Prano Letuko, 33rd St. už labai prieinamą kainą, 

gyvenusio Fontanet, Ind., Petro M i- Pardavimo priežastį pati rsite antį vic- 
liausko ir Jono Purausko, gyvenome 

-kartu Rockford, III. Malonės jie pa
tys atsišaukti, arba juos žinanti pra
nešti ant antrašo.

ANTANAS RUZGIS,
3449 So. Ashland Avė., Chicago, III.

tos.

PAJIEŠKAU prapuolusio šunies — 
vižlos. Juodo plauko, su baltu lopu 
ant kairiojo peties, kojos baltos, pas
kutiniųjų šlaunys rudos Ant kal- 
nieriaus yra įspaudu B. E. Ausys 
rudos, viena, buvus perplėšta. Uo
degos galas baltas. Kas patėmys ir 
praneš, duosiu $5.(X) dovanų.

JOE. BRIER, 
549 W. 14th Place.

PARDAVIMUI saliunas ir restau- 
rantas viršui 7 kambariai pagyveni
mui. Viduryje lietuviškos kolionijos 
ir netoli nuo didelių dirbtuvių.

Savininkas,
GEORGE CHERNAUSKAS, 

418 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7789.

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

2810 W. Harrison St.

BARGENAS
Parsiduoda namas ant dviejų pagy

venimų, keturi kambariai apačioj ir 
keturi viršui ir garadžius dėl trijų 
karų Naujai statytas, elektros švie
sa, ir visi nauji įtaisai. Parsiduoda 
už mažą kainą. $500 įmokėti, likusius 
kaip randa. Kam reikalinga, mel-. 
džiu atsišaukti: Nuo 9 ryto iki 7:00 
vakiye, taip pat nedėlioj.

J. N. 3EWERT
4400 So. Kedzie Avė.

BARGENAS

Vakar teisėjo Hugo Fridui 
teisme tapo nuteisti nuo 10 
motų iki gyvos' galvos* kalėji
mo keturi jauni banditai, Wal- 
ter Sheridan, 20 metų; Joseph 
O Connor, 19 metų; John Hen- 
don ir Maurice Man, 20 metų. 
Juos nubaudė/ už apiplėšima 
Tbompsono valgyklos, 
W. Madison st., spalio 
syje, 1920.

1648 
mėne-

Apipiešė kepyklų.
Vienas plėšikas vakar vaka

re įpuolė Stanislasvo Gra'bovvs- 
<io krpyklon, 3314 W. 3<8-th 
st., Įvaręs savininkų į užpakali
nį krautuvės kambarį užraki
no ir išsiėmęs iš registro apie 
šešiasdešimts dolerių niekeno 
nepastebėtas išėjo sau.

Town of Lake. -— L. S. S. 234 
kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėliojo Vasario 6 d. 10:30 vai. ry
to University of Chicago Settlement 
Club roome, prie 4630 Gross Avė. 
Draugai ir draugės malonėkite laiku 
susirinkti nors kartą į 2 mėnesiu.

— D. Motuz, Sekr.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSIRANDAVOJA kambaris mote

riai arba vedusiai porai, arba mote
riai ant naktų dirbančiai — į mainus, 
už prižiūrėjimą kūdikio, kurio motina 
dienomis dirba.

Atsišaukite:
M. <W.,

3935 S. Campbell Avė., 2-os lubos.

Rabindranath Tagore.

Indijos garsusis poetas ir fi
losofas Rabindranath Tangore 
šiuo tarpu lankosi Jungtinėse 
Valstijose ir vakar apsistojo 
laikinai Chicagojc. Įvairiose 
miesto dalyse jam yra pareng-

Užmokėjo/ 200 dolerių.
Martin Automobile Livery 

šoferis Charles Mirrphy, 1837 
Broa<lway, andais automobily 
rado dvidešimts tris šniūrelius 
l>erių, kurių verte sieke apie 
*35,000. Vakar gi atsišaukė jų 
..aviniukas, Joseph Goldstone, 
pnzidentas Bauer, Golstone & 
Co., ir davė Murphy’ui du šim
tus dolerių radybų.

L. L. Paskolos Komitetas Brighton 
Parko skyrius šaukia masinį mitingą, 
kad apsvarsčius, kaip apvaikščioti 
3-jų metų sukaktuves Lietuvos Ne
priklausomybės vasario 16 d. Kvie
čiame visų draugijų valdybas ir šiaip 
pavienius žmonės, kam tik rupi Lie
tuvos reikalas. Susirinkimas įvyks 
penktadienyj, vasario 4 d., 7 vai. va
kare, Bažnytinėj svetainėj, 44-ta ir 
Fairfield Avė.

L. L. Paskolos K-tas:
Pirm., J. Pudžiuvelis, 
Rašt., E. Statkienė.

Kenoshu, Wis. — S.' L. A. 212 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
vasario 6 d., Schlitz svetainėj. Pra
džia 12 vai. dienos. Nariai būtinai 
atsilankykite, nes yra dąug svarbių 
reikalų apkalbėjimui. Taipogi atsive
skite ir naujų narių. — Valdyba.

Rado nužudytą žmogų. Pranešamai

PARSIRENDAVOJA kambaris dėl 
dviejų inteligentiškų vaikinų. Garu 
apšildomas, elektros šviesa, maudynė 
ir šiltas vanduo.

2152 Alice PI., 3rd fl.
Antras namas nuo Leavitt St.

IŠSIRENDAVOJA kambaris, su 
valgiu arba be valgio. Elektros švie
sa, vana ir kiti parankumai. Netoli 
Humbold Parko.

Atsišaukite.
S. M.

3240 Augusta St., 2-ros lubos

Samucl 
rastas ant 
ve avė. ir 
Jo lavone

Greteo vakar buvo 
kertės 

116-th 
buvo

šios kulipkos ir 
dyta kokiu nors 
Sako, kad praeitą

“Birutės” draugiškas — šeimyniš
kas vakaras bus šį vakarų, subatoj, 
5 d. vasario 1921, Mildos svetainėje, 
pradžia 7:30 vai. vakare. Bus links
mų; pasilinksminimai ir užkandžiai. 
Kas mėgsta gražius pasilinksminimus 
lai atsilanko “Birutė”.

Visi tie L. S. S. 234 kp. nariai, bu
vo pasiėmę tikietų (pardavinėti) L.S. 
S. kuopų vakarui sausio 9 (U bet nė
ra jų gražinę, tegul gražina juos kaip 
galima greičiau. Negavę tikietų ne
galime padaryti pilnos atskaitos. Ti- 
kietus prašome gražinti d. St. Straz
dui (Naujienų adresu). . Butų gerai, 
kad tatai butų padaryta dar šių sa
vaitę. — Komisija.

Gerą proga geram žmogui pasiren- 
davoja namas, pigi renda, pusė metų 
atgal buvo saliunas y’ salė. Išrenduo- 
ja abu aukštu sykiu.

Kreipkitės po num./
418 W. 18 St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

BARGENAS.
Parsiduoda vargonai, pirštais ir ro- 

j lėmis. Labai gerame padėjime, par- 
i duosiu už -žemą kainą. Priežastis 
pardavimo — apleidžiu miestą. 
Įima matyt visuomet.

A. MIKALAUSKAS, / 
4418 So. Richmond St., Chicago, III.

PARSIDUODA 5 kambarių ralęah- 
dai labai pigiai Turi būt parduota 
į trumpą laiką. Savininkas važiuoja 
Lietuvon. —

Atsmaukite:
41 E. lOath PI.

NAMAI-ŽEMĖ

Puikus'mūrinis namelis 4 kambarių 
4 metai kaip statytas, vėliausios ma
dos: elektra, gasas, maudynės, augš- 
tas skiepas, didelė bamė; galima lai
kyt karvių ir vištų. 1 blokas nuo 
Archer Avė. gatvekąrio. 40 min. ima 
pasiekti vidurmiestį. Pardavimo prie
žastis patirsite ant vietos

C. GLEMZA, 
4936 So. Tripp Avė.

Ga-

PARDAVIMUI buČernė ir grosemė 
Biznis išdirbtas per 10/metų. Lietu
vių apgyventoj vietoj. Priežastis 
pardavimo — savininko nesveikata.

Atsišaukite
702 W. 35th St.

PARSIDUODA naujas restauranas 
prie didelio Hotclio, viskas naujai 
įtaisyta ir gera vieta bizniui. Atsi- 
šaukit prie Motelio savininko.

WESTGATE HOTEL, 
11941 Emerald Avė., 
West Pullman, III.

500 phonographų $200.00 vertės su 
G Columbia pasiskyrimu už $42.50, ko
kiai jų yra.
Tel.: Garfield 92G1 arba Belmont 6120 
THE VAN BUREN STORAGE CO. 

2658 W. Van Buren St.

PARSIDUODA saliunas visokių 
tautų apgyventoj vietoj. Biznis iš
dirbtas per daug metų. Priežastis 
pardavimo----  savininkas važiuoja į
Lietuvąf

2535 So. Halsted St.

PARSIDUODA grosemė į/bučemė; 
biznis labai gerai išdirbtas.""Kas no
ri, gali pirkti ir su namu. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

2722 W. 47th St.

PARSIDUODA narnas keturių pa
gyvenimų po 4 kambarius. Parda
vimo priežastis, savininkas važiuoja 
Lietuvon.

3019 So. Union Avė/

PARSIDUODA puikus 5 kambarių 
namas ant cementinių blaksų ir ce
mentuotas skiepas. Garu apšildomas, 
maudynės ir visi parankumai. Pusė 
bloko nuo karų linijos. Turi būt par- 

Pardavimo 
Atsi-

duota į trumpą laiką, 
priežastį patirsite ant vietos, 
šaukite.

37 E. lOOth PI. 
Tel.: Pullman 3863.

ANT PARDAVIMO puikus mūrinis 
namas 2 flatų 5 ir 6 kambariai 
Archer and Kedzie gatvių.

Atsisukite
3249 So, \Morgan St., 

Antros lubos
Phone Boulevard 7579

arti

PARSIDUODA lalli dailus 5 kam
barių namas, ant cementinių blaksų 
ir cementiniu skiepu; maudynė ir kiti j 
parankumai. Turi būt parduota į 
trumpą laiką. ,

Atsišaukite:
41 E. lOOth PI.

6 FLATŲ NAMAS

Parsiduoda, veik naujas 6 flatų mu
ro karnas; garo šiluma, english skie
pas, į saulę seklyčia^ Garfield Blvd. 
arti Ashland Avė. 
$480

Rendos po geg. 1. 
į mėnesį. Didelis bargenas.

PETRZILEK BROS., 
1647 W. 47th St.

Nepaprastas Bargenas

Parsiduoaa puikus mūrinis na
mas, 3 pagyvenimų po 6 kamba
rius; elektra, gazas, karštas van
duo kambariuose, karštu vande
niu apšildomas, *ir visi kiti įtai
symai. Parsiduoda pigiai. Norin
tis gyventi švarioje, arti Lincoln 
Parko apielinkėje, nepraleiskite 
šios progos. Veikit šiandien. At- 
sišaukit — 3-čios lubos, 615 
Center St.

Tel. Diversey 4853.
Jį 

______________ --r..------------- -------------------------------------------- ------

st. nužudytas, 
suvarvins še- 
galva suskal- 
kietu įrankiu, 

vasarų jis
buvęs kaltinamas dėl nužudy
mo dviejų streikierių viename 
Chicago Heights saliūne ir po
licija mano, kad greičiausia 
nužudytoj u darbininkų drau
gai jam tuo pačiu atsimokėjo.

Bridgeport. — Krutami paveikslai 
ir prakalbos. Subatoj ir nedėlioj, 
vasario 5 ir 6 d., 7:30 v. v. .Lietuviškai 
kalbės A. Brijunas. Raymond Chaple, 
816 W. 31ma gatvė Visus širdingai 
kviečia Komitetas.

Chicagos Lietuvių Socialistų vyrų 
choras rengia šaunu balių nedėlioj, 
vasario 6, kaip 7 vai. vakare Mildos 
svetainėj 3138 So. Halsted St. Bus 
puikus programas. Visi kviečiami at
silankyti. »

REIKTA merginų ir moterų 
skirstymo senų ir naujų, vilnonių 
marškonių skudurų.

Atsišaukite
B. COIIEN & SONS, 

1100 W. 22nd St.

prie 
ir

PARSIDUODA saliunas ir namas 
sykiu arba atskirai Viskas gerai iš
taisyta. Parduosiu labai^pigiai — už 
prieinamą pasiulijimą. Priežastis 
pardavimo — turiu greitai apleisti 
šią šalį. Atsišaukite po numeriu. 
3553 So. Wallace St., CHicago, III.

— Komitetas.
IStos GATVES KOLONIJA. — Tri

jų Metų Lietuvos Nepriklausomybes

Trokai gadina kelius.
Miesto taryboje vakar alder- 

manas Guy GuernMey tvirtino, 
kad Chicagos gatVes yra biau- 
rios dėlto, kad jomis važinėja 
perdaug didelių trobų. Jis sa
ko, kad labiausiai gatves ga
dina 
tonų 
kad 
riau
tų sutvarkyti taip, kad didieji 
trokai turėtu važinėti tiktai 
jiems paskirtomis gatvėmis.

Bridgeport. — Teatro Genovaitės re
peticijos atsibus subatoje, vasario 5 I iuk*akt'uvėms’apvaik^ioYC" 18toji koZ 
<L, 7:30 v. v. 3240 Emeralcl Avė. - ----...
Sėjai malonėkite visi laiku susirinkti.

— Komitetas

Cicero. — S. L. A. 194 kuopos, mė
nesinis susirinkimas bus nedėlioj, va
sario 6, kaip 1:30 vai. dienos, O. Ta- 
muliunienės svet., Visi nariai bukite 
laiku, ir naujų atsiveskite. Bus duo
damas raportas apie praeitų metų 
kuopos finansinį stovį. \

— K p. Pirmininkas.

lonija rengia didelį vakarą — koncer
tą ir prakalbas — seredoj, vasario 1G 
deiną, Palace Teajtre, 1826 So. Halsted 
gvč. Pradžia 7 vai. vak. Ruoškitės 
visi! Tikietus išanksto.galima gaut 
šiose vietose: Naujienų ofise; pas N. 
C. Kriukonį, 1810 So. Peoria; pas 
Mrs. Josephine Pilkis (rūbų sankro
voj) 1822-24 So. Halsted; P. J. Tu- 
bučio & Gedvilo krautuvėj, 1818 So. 
Halsted, ir pas Al. Dargį, 726 W. 18ta 
gvė. — Komitetas.

REIKTA patyrusios merginos, mo 
kančios lietuviškai į Kavos Krau 
tuvę. K

Atsišaukite:
3503 So. Halsted St.

• PARSIDUODA grosernė lietuvių 
apgyventoj vietoj, tik viena visame 
bloke. Biznis išdirbtas gerai, neša 
gerą pelną, atsigaukit.

4431 So. Wood St.

FARMŲ BARGENAI
160 akrų pietų Wis. farma, geri 

bvdinkai ir mašinos, gera žemė be 
skolos. Mainysiu ant namo, be arba i 
su maža skęla, $5,500. 120 ak^ų Gro- 
ver Town, Ind. farma, nauji budin- 
kai ir mašinos, juoda žemė, su gyvu
liais, pašaru. Mainytų ant muro na
mo; $175 už akerį. 32 akeriųfThree 
Oak, Mich. Inteligentiška farma, gė
ri budinkai, pirmos kl^sos žemė, di
delis sodnas, gyvuliai, pašaras, maši
nos; mainytų ant patinkamo muro 
namo — su viskuom $8000. Norė
damas greitai ir tikrai mainyti, arba 
parduoti, atsišaukęs patirsit.

A. F. YONAITES,
6933 So. Hermitajfe Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI arba mainymui 40 
akerių žemės ūkė, Pullman, Mich., 
kur atsibuna geriausios vasaros va- 
kacijos. Norintis gali kreipties pas 
patį savininką.

2319 W. 24th St. 
Chicago,, III. 

Klauskite farmerio.

_ STOCK’AI—šĖROS
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 So. Paulina St., Chicapo, Iii-

REIKIA patyrusių moterių prie 
skirstymo skudurų ir popieros stako. 
Nuolatinis darbas, gera užmokestis.

NEWBERRY PAPER STOCK CO. 
1017 Newberry

DIDEIdS BARGENAS
Parsiduoda 2jų krėslų barberšapė. 

Galima pirkti visą biznį arba tiktai 
įtaisymus.

10701 So. State
Roseland, III.

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

SAMUEL KRČ
2003 Jeffei’Son Str.

MOKYKIOS

st.,
g AMA5TER
1J5Y5TEM

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

dešini lies ir penkiolikos 
t rokai, ir jeigu norima, 

Chicagos gatvės kiek ge- 
atrodytų, tai reikia mies-

Indiana Harbor. — S- L. A. 185 
kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, vasario 6 dieną, 2 v. po pie
tų Katherine House svet.,, 188th ir 
Deodar gatv. Visi nariai būtinai at
vykite, nes tą pačią dieną, vakare, 
bus musų maskaradų balius, kuriam 
turime prisirengti.

— P. S. Rindokas, fin. sekr.

Aurora, III. — Šiuo pranešame Au
roros ir apielinkių lietuviams, kad 
vasario 5 d. čia rengiama puikus pra
mogų vakaras Luxemburger svetainėj 
340 High St. Bus vaidinama puikus 
veikalas “Nastutė”. Po vaidinimui 
šokiai. Visas vakaro pelnas skiria
mas Liet. Raud. Kryžiui

— Rengėjai.

REIKIA lietuvių pardavėjų. Yra 
nuolatinė vieta tikram žmogui, kuris 
gali pasakyti tiesą pertikrinimo bu
de. Turi turėt pardavėjo sugabumus. 
Mano ypatiška pagelba, privers prie 
pasisekimo ir užtikrinimo tuojau. 
Nereikės laukti komišino. 
mokama pilnai kas savaitė.
yra Real Estate arba Insurance. At
sišaukite tarpe 9 ryto ki 4 po pietų.

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

MR. ROWNY.

PARSIDUODA cigarų sankrova, kur
tu pirmos rūšies knygynas. Biznis 
nuo seniai išdirbtas. Pardavimo prie
žastis, išvažiuoju Europon.

Atsišaukite.
J. MAKAREVICZ, 

1757 W. 47th "St., Chicago, III.

PARSIDUODA pigiai mūrinis 
namas su groscrnčs bizniu ant 
dviejų pagyvenimų. Rondos ne
ša j mėnesį $65. Klauskit, 718 
W. 31st St.

G. ARISUNAS

Bus ap-
Tai ne

Apiplėšė moterį.
Praeitų naktį negras bandi

tas įsilaužęs į Miss Any Gold
man namus, 615 W. 26-th st., 
priinušo ją, atėmė šimtų do
lerių pinigais ir išsinešė apie 
šešių šimtų dolerių vertės graž-

Town of Lakę. — Liet. Gelbėt Drau
gijos (Liet. Raud. Kryžiaus) Imo Sky
riaus susirinkimas bus laikomas pane- 
dČlį, vasario 7 d., 7:30 v. v. EliMs 
salėj, 46ta ii- Wood g-vė. Visi na
riai, ypatingai visi organizatoriai tu
rintieji kvitų knygutes būtinai atvy
kite^ susirinkiman. — Skyriaus rašt.

J. J. Palekas.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PARSIDUODA geležinių elektros 
tavorų ir kitų įvairumų kratuvė. In
ventorius parsiduoda abelnai arba su
skaičius; ilgo laiko lysas; sena in- 
staiga.

4935 So. Ashland Avė.
Pardavojama už $4,000 į metą. Par

davimo priežastis nesveikata.

PARSIDUODA mūrinis 2-iu aukštų 
namas su saliunu ir sale. Galima pirk
ti rtttfną su bizniu arba be biznio. At- 
sišaukit pas:

SAMUEL KRČ
2003 Jefferson Str., Chicago.

Nušovė.
Policija vakar saliune 

kampo Roosevelt ai>d Sanga- 
mon st užklupo tris nužiūrė
tus asmenis ir norėjo areštuo
ti. bet tie stengusi nepasiduoti 
ir prasidėjo šaudymas. Vienas 
tariamųjų banditų tapo nušau
tas, gi kitus du suėmė. Jie yra 
Thomas Hoseipit. 1238 W. 
13-th st..ir Constantirto Callili, 
929 W. Roosevelt road. Nu
šautojo vardo policija nežino, 
o suimtieji jo draugai polici
jai nesako.

ant

North Side. S. L. A. 226 kp, laikys 
susirinkimą nedėlioj, vasario 6 d., 2 
vai. po piet, Liuosybės svetainėj, 1822 
Wabansia Avė. Visi nariai susirin
kite laiku, taipgi kurie noritų prisi- 
rašyt meldžiu atvykti.

— Kp. Sekr. K. Markus.

West Side. — L. S S. 22 kp. mėne
sinis susirinkimas įvyks nedėlioj, va
sario 6, kaip 11 vai. ryto M. Melda- 
žio svetainėj. Visi kuopiečiai ir no
rintys įstoti kuopon prašomi atvykti 
laiku. — Valdyba.

S. L. A. 36to« kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, vasario 6 d., 1:30 vai. po 
pietų, “Aušros” svetainėje, 3001 So. 
Halsted St. . — Sekr.

‘‘Nusižengimą konferencija.

Valstijos prokuroras Robert 
E. Crowe vakar pasišaukė 
Sheridan hoteln koletų teisėjų, 
policijos departamento virši
ninkų ir keletu įvairių kitokių 
valdininkų ir laikė 
nataių “nusižengimų 
cijų.”^ Svarbiausias 
fercncijos uždavinis

Bridgeport. — Jaunų Lietuvių Am. 
Tautiško Kliubo mėnesinis su
sirinkimas bus laikomas nedėlioj, 
vasario 6, kaip 1 v. dienos, Mildos, sa
lėj, 3142 S. Halsted. Visi nariai ir 
norintieji įstoti kviečiami susirinkti.

— S. Kunevičius, rašt.

Bridgeport. — Vaikų žvaigždutės 
Kliubo susirinkimas įvyks nedėlioj, 
vąsario 6, kaip 12 vai. dieną Felloy- 
ship House svetainėj 831 W. 33 PI.

Tėvai prašomi leisti savo vaikučius 
įstoti į Kliubą. Turėsite naudos ir 
jus ir jūsų vaikučiai. Bus mokinami 
lietuvių kalbos, rašymo ir skaitymo, 
dainų, deklamacijų, gymnastikos ir 
muzikos. Bus sudaryta orkestrą. VK 
sa veltui. — V. ž. K. organizatorius

taip vadi- 
konferen- 
šios kon- 
buvo su

rasti kokį nors būdų sustabdy
mui mieste siaučiančios nusi
žengimų audros. Policijos de
partamento viršininko Fitzmo- 
rriso daugmeniški įtariamų

L. L. S. 81 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks subatoj, vasario 5 d. 7:80 
vai. vakare, Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia Ava Kuopos narius ir norin
čius prisirašyti prie jos kviečiame 
pribūti. Kp. Raštininkas,

PAJIEŠKAU savo draugo Vincento 
Wirškevičiaus arba kaip žmones jį 
vadina Warškutis. Paeina iš Suval
kų rėd., 11 metų atgal jis gyveno 
Montreal, Kanadoj. Turėjo farmą. 
Turiu svarbų reikalą, jis pats, jo 
žmona arba kas apie jį žinote malo
nėkite atsišaukti.

PETRAS LETUKAS, 
3544 So. Lowe Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU pusbrolio Antano Po
ciaus, Kauno rėd., Raseinių apskr., 
Balnių sodžiaus.

’ B. ŠVEDAS,
5927 So. Lasalle St., 

Chicago, III. 
---------- ---------------------------------------

PAJIEŠKAU Fortūnato Valasino. 
Aplaikiau laišką iš Lietuvos, kuriame 
sako, kad Valasinas Amerikoj, o aš 
nieko nežinau. Jis paeina Kauno rėd., 
Panevėžio apskr., Balsių sodžiaus. 
Atsišaukite šiuo antrašu:-

KAZ. DZENKEVIČIUS, 
5122 So. 37th St., Omaha, Neb.

REIKIA.
Agentų ir kolektorių prie svei

katos ir atsitikimų Insurance. 
Galima padaryt nuo $6 ikį $12 į 
diena ir daugiau, jei norėsi dirb
ti . Jei esi gabus^ atsišauk į mu
sų ofisų. Agentūros superinten
dentas paaiškins, taipgi nuro
dys, kaip padaryti pinigų.

CHICAGO MUTUAL 
GASUALTY CO.,

431 So. Dearborn St., 
Rooms»911 — 912.

PARSIDUODA 5 billiardiniai stalai 
kartu su aisbaksiu, šiokeisais dėl ci
garų, keletą kėdžių ir kiti. Pigiai 
Geriausias pasiulimas paims (laktus.

Atsšaukite į Naujienų ofisą.
S. A. W.

PARSIDUODA saliunas lietuvių 
apgyventoj vietoj. Biznis išdirbtas 
per daug metų. Parsiduoda pigiai. 
Priežastis pardavimo — savininkas 
užsideda kitą biznį.

1041 W. 84th St.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA geras Reo automo

bilius septynių pasažierių už prieina
mą kainą. Galima matyt subatoj ir 
nedėlioj visą dieną.

J. VAIŠNORA, 
1508 So. 49th Ct., 

Cicero, III.
REIKIA pardavėjų, apsišvietusių, 

galinčių kalbėti: angliškai, lietuviškai, 
lenkiškai ar rusiškai. Pardavinėji
mui saugenybių — Šerų, (securities). 
Geras uždarbis.

Atsišaukite į Naujienas po no. 213

PAJIEŠKAU Juozapinos ir Antano 
Vajentonių iš Panevėžio miesto, 
dži atsišaukti, arba kas žinot 
nešti trašo.

S. LOPATTO, k
4119 So. Sacramento Avė., 

Chicago, III.

Mel- 
pra-

REIKIA — pardavėjų — patyrimas 
nereikalingas — geras uždarbis; dar
bas tavo apielinkėj — mostis “Alber
ta”. Pagelbsti nuo — šalčio, kata
ro, galvos ir dantų skaudėjimo, suti
nimu, reumatizmo etc.. Atsišaukite 
ar rašykite.

“ALBERTA”
5051 So. Ashland Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA automobilius Ma*- 
vvell, 1920, touring. Išrodo ir va
žiuoja kaip naujas, labai mažai var
stas. Galima matyti subatoj po piet 
ir nedėlioj iš ryto.

GEO. KONTRIMAS,
321 W. 105 PI., Roseland, III.

JOHN POCH, gyvenęs pirmiau 
Chester, Pa., malonės atsišaukti ant 
žemiau pažymėto antrašo, nes pus
brolis — kareivis serga.
MR. CHARLES H. STEFANOVICH, 

c-o The American Red Cross.
58 E. Washington St., Chicago, III.

REIKIA patyrusių vyrų prie sku
durų ir popieros stako darbo.

NįWBERRY PAPER STOCK CO.
1017 Newberry Avė.

PARDAVIMUI
PAJIEŠKAU pusbrolio Stasys Na

vickas, Laukuvos par., Sudiškio'kaimo, 
1912 m. gyveno Bush,' III. Malonės 
patsai atsišaukti, ar žinanti jį pra
nešti ant antrašo.

JOE. NAVICKAS,
719 W* 14th St/. • ' Chicago, UI,

PARSIDUODA saliunas, biznis iš
dirbtas per 25 metus, lietuvių apgy
ventoj vietoj, parduosiu už geriausią 
pasiulijimą. Pardavimo priežastis 
sužinosite ant vietos.

M. V.,
2235 W, 22 St* and Irving Avi.

PARSIDUODA automobilius, 5 pa
sažierių, Kissel, geriausiame meka- 
niškam padėjime. Kaina $400. Prie
žastis pardavhno — apleidžiu miestą. 
Galima matyt visada.

P. ARTIS,
3232 So. Union Avė..* 

ant antnj lubų.

RAKANDAI
Rakandų Bargenas.

Priversti parduoti trumpu laiku grą
žinusius rakandus už apskaitliuotą pa
siūlymą. Vėliausios mados seklyčios, 
valgomo ir miegkambario setus; kau
rus, davenportą ir tt. Taipgi, grq- 
. iklį pianą ir. didelę dubeltava spring- 
są phonographą grojantį visokius re
kordus. Parduosiine atskirai. Nepra
leiskite šito Bargeno.

1926 So. Kedzie Ąve.

ANT PARDAVIMO
80 akerių farma su budinkais; su 

ar be gyvulių, lietuvių kolonijoj, Ge
ra žemė. Turi būt parduota iki ko
vo 1. Didelis bargenas jei tuojau 
pirksit. Platesnes žinias suteiksiu 
atsišaukusiems.

PETER BRAZAUSKAS, 
Custer, Mich.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing .Mokykla.

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

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, dugninę ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose magino* 
varomos elektros jiega.

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

Paterns daromos sulig rnleroa, vi
sokio stiliaus Ir didžio iž bet kurios 
madų knygos.

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

$225.00

Nupirks 5 akerius gražios žemės, 
kuri yra riebi juodžemė, prid C. B. & 
Q. geležinkelio 22 mylios nuo vi
durmiesčio. Likusi suma, lengvais 
išmokesčiais. Platesnių informacijų 
kreipkitės arba rašykit.

PAUL BAUBLY,
1404 W. 18th St. <

TURI BŪT PARDUOTA
1 akeris puikios ž®mės, 4 blokai nuo 

gelžkelio stoties ir 2 blokai nuo mo
kyklos, prie Burlington geležinkelio, 
tik 18 mylių nuo vidurmiesčio; prie 
cementinio kelio. Kaina $500. $75
įmokėti, o likuisus ant lengvų išlygų.

PAUL BAUBLY,
1404 West 18th St.

BARGENAS
Parsiduoda bizniavas kampinis 3 

flatų ii4 krautuvės namas, Piet-rytinis 
kampas 37-os ir Wallace Savininkas 
antrose duryse,

\ 557 W. 37th Št.

PARSIDUODA namas medinis vie
no pagyvenimo, 4 kambarių, užpaka
lyje didelė barnė (kūtė). Lietuvių 
apgyventoj vietoj. Turi, būti grei
tų laiku parduotas. Kadangi važiuo
ju į Lietuvą parduosiu pigiai. Taip
gi parduodu saldainių krautuvę.

Atsišaukite arba telefonuokite 
4854 So. Wells St. 

Tel. Yards 978.

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madlsoa, 
1850 N. Wetls St.

137 Mokyklos Jsngt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643
AARA PATEK, pirmininki.

BARBERIŲ MOKYKLA.
Gera proga išmokti barberio ama

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

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

Lcveskio Mokykla 
Prirengiamoji ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina Lietuvių 
ir Anglų kalbų; Grammar 
School, High School ir Preky
bos dalykų. Prirengia prie kvo
timų į visas augštesniasias mo
kyklas. Dienomis: nuo 9:00 r. 
iki 4:00 p. p. Vak.: 7:80 iki 9:30 
1747 S. Halsted St. arti 18 fat.

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokinama: angliškos Ir Jietuviikoa 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typevrritin/ę, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos pilietystis, dailia- 
ražystės Ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
B106 SO, HALSTED ST., CHICAGO.


