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Lenkai jau pasirašę sutartį 
su Francija

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 8, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Rusijos bolševikai sie
kiasi pasmaugti

Gruziją.

Francija nori užslėpti
Palaiko barnius su ta Kaukazo 
respublika, laukdami patogios 
valandos užpuolimui. Gruzijoje 

padėtis blogėja.

Rusija priima Anglijos sąlygas

Bolševikai siekiasi pasmaugti Gruziją
Lenkija ir Francija jau 

pasirašiusios sutartį.

Duos viena kitai karinę 
pagelbą.

PABYŽIUS, vas. 6. —Pil
sudskis varde Lenkijos ir pre
mjeras Briand varde Francijos, 
subatoje pasirašė karinę sutar
tį, sulig kurios abi pusės turės 
gelbėti viena kitą, jei kuriai 
nors jų gręstų užpuolimas ko
kios nors šalies, ypač Rusijos • 
ar Vokietijos.
Pranešė apie sutartį kitoms 

šalims*
PARYŽIUS, vas. 7. — Fran- 

cijos-Lenkijos deklaracija, pri
pažįstanti bendrumą interesų, 
vienijančių tas dvi šalis, kurią 
paskelbė premieras Briand 
Anglijos, Italijos ir Japonijos 
ambasadoriams pereitą suba- 
tą, šiandie tapo įteikta ir Ame
rikos ambasadoriui Wallace, J, K t / #’ įįįt

kada tasis atsilankė pas pre- 
mierą.

Paskelbtoji subatos Lenki- 
jos-Francijos deklaracija sako:

“Iš priežasties apsilankymo 
prezidento Pilsudskio, Franci
jos ir Lenkijos valdžios sutarė 
sekamą deklaraciją:

“ ‘Francijos ir Lenkijos val
džios lygiai trokštančios apsau
goti savo saugumą ir Europos 
taiką, dar kartą pripažino ben
drumą interesų, vienijančių tas 
dvi draugiškas šalis.’ ”

Liepia lenkams laikyti 
už dantų.

PARYŽIUS, vas. 6. Prez. Pil
sudskio ir užrubežinių reikalų' 
ministerio princo Sapiehos pri
sipažinimai, kad yra veliamos 
tarp lenkų ir franeuzų 
bos apie karinę sąjungą, 
šaukė smarkų Francijos 
džios protestą, kuriame 
kams priminta, jog tapo sutar
ta dabar nieko daugiau nes
kelbti, kai]) apie ekonomines 
tarybas tarp Francijos ir Len
kijos ir apie Lenkijos-Rumuni- 
jos karinės sąjungos pienus.

Manoma, kad priežastis len
kų išdavimo to, jog yra veda
mos tarybos apie karinę sąjun- 
bą su Francija (kas turėjo bu? 
ti laikoma paslapty) yra ta, 
kad lenkai tuo norėjo padaryti 
įtaką į augšt. Silezijos plebis
citą ir taipjau į Angliją.

liežuvį

tary- 
iš- 

val- 
len-

12 užmušta nelaimėje su 
traukiniu.

fr.ni. . i......

VIENNA, vas. 7. — 12 žmo
nių liko užmušta ir 30z sužeis
ta nelaimėje su traukiniu ties 
Iy4ix<fr>ęf, Austrijoje. Tarp su
žeistųjų narys 
misijos- \

as required by the act of Oct. 6, 1917 
master at Chicago, III., Feb. 8, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

Rusai patenkinti sutar
timi su Anglija.

Bet prašo tęsti tarybas išlygi
nimui niekuriy dalykų.

LONDONAS, vas. 7. —Mas
kvos bevieline žinia paduoda 
ilgą Rusijos sovietų užrubeži
nių reikalų ministerio čičeri
no pranešimą Anglijos užrube- 

. žinių reikalų ministeriui Cur- 
I zonui apie tai, kad sovietų val
džia su pasitenkinimu patyrė, 
jog abelnos sąlygos pirklybinės 
sutarties neužtveria nieko to
kio, kas negalėtų būti išrišta 
tolimesnėse tarybose tarp Leo
nido Krasino ir 2\nglijos val
džios.

Nota užginčija skelbimams, 
kad sovietai pasiuntė kareivius 
į Persiją ar Mažąją Aziją, su
kurstė revoliuciją Bucharoje, 
bandė padaryti sutartį su Af
ganistanu, ar kad jie sukurstė 
sukilimą šiaurinės Indijos gen
čių. Ji kaltina Angliją ir ki
tus talkininkus veikime prieš 
Busiją ir pareiškia, kad nesu
sipratimai yra neišvengtini iki 
kol abi valdžios nesusirinks čių aliejaus traukinių, kuriuos 
pilnam apsvarstymui savo ben- buvo užgriebę pereitą mėnesį 
drų obligacijų ir interesų.

valdžios rybų, bet tik 
Barniai tebesitęsia, 

valdžia sakosi nesan- 
pa tenkinta Gruzijos 

kadangi

T1FLIS, Gruzijoj, sausio 23 
(kurjeru per Konstantinopolį, 
vas. 7). (Rašo Chicago Daily 
Ne\vte korespondentas Hiram 
K. Modenvcll).— Gruzijos tre
čias karinis krizis laikė pasta
rųjų šešių sąvaičių tapo laiki
nai išvengtas vakar, kada val
džia priėmė čičerino (sovietų 
Rusijos užrubežinių reikalų 
komisaro) reikalavimą palmo
suoti sovietų turtą Gruzijoje.

Tas reiškia, kad vienatine 
šalis į rytus nuo Konstantino
polio, kurioj talkininkai turi 
dar įtakos, pasilieka laikinai už 
Maskvos 
laikinai. 
Maskvos 
ti pilnai
atsakymu, 
atsisako besąlyginiai 
suoti suimtus Gruzijos komu
nistus. Gruzija prižada paliuo- 
suoti juos tik su ‘ sąlyga, kad 
jie apleis, šalį.

Aišku yra, kad bolševikų 
tikslu yra tęsti barnius ir jie 
bus tęsiami kol Gruzija nepa
teks bolševikams ar bolševikų 
valdžia nežlugs.

Tikrąja priežastim dabarti
nių nesutikimų yra bolševikų 
nedavimas aliejaus, ant kurio 
rymo Gruzijos ekonominis gy
venimas. Maskva neaiškiai pri
žada aliejų kada visi reikala
vimai bus išpildyti, bet tas lai
kas Maskvos nuomone, niekad 
neateis. Tuo gi tarpu Gruzija 
turi tenkintis sugrąžinimu tuš-

Gruzija , 
paliuo-

į bolševikai.
Nėra naudos duoti smulkme-

TiesaTrue translation filed with the post- nas dabartinių barnių.
master at Chicago, 111., Feb. 8, 1921 (yra ta, kad Gruzija prie da

bartinių sąlygų taikoje sugy
venti su bolševikais

as required by the act of Oct. 6, 1917

Sušaudė už tarimąsi su 
japonais.

Bolševikai sušaudę rytinės Si- 
berijos respublikos valdžią už 

jos vestąsias tarybas su 
Japonija.

negali.
iš svar- 

pretekstų
Pavyzdžiui, vienu 

biausių bolševikų 
nedavimo aliejaus yra Gruzi
jos leidimas pabėgti iš Poti 
uosto rusų laivui Princip. Tas 
laivas priklausė Vrangeliui ir 

' jis buvo internuotas, bet jam
LONDONAS, vas. 7. — Iš (pabėgti paliepė 

Copenhageno pranešama, kad 
bolševikų organas Izvestija 
skelbia, jog visas Siberijos re
voliucinis komitetas buvo tei
siamas sovietų tribunalo Tom
ske už vedimą slaptų ir išda- 
vingų tarybų su Japonija. A. 
T. Krasnoščekov, užrubežinių 
reikalų ministeris tolimųjų ry
tų respublikos ir penki kiti ko
miteto nariai tapo nuteisti nu
žudymui ir juos sušaudyta. 
Šeši kiti komiteto nariai tapo 
nuteisti visam amžiui kator- 
gon.

Žinia sako, kad sovietų val
džia dabar daro sutartį su 
Chinija prieš Japoniją.

200,000 bedarbių Japo
nijoje.

TOKIO, vas. 7. — Liberalų

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Num. t 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 31, 32 
ir 33. Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise.

komanduoto- 
jas franeuzų karinio laivo.

Gruzija oficialinėj notoj pa
sakė, kad ji už tą neatsako, ka
dangi čia panaudojo stipresnę 
spėką kita šalis. Taigi kada ki
tos šalįs neleidžia Gruzijai iš
pildyti jos susitarimų su kai- 
minais, negalima tikėtis, kad 
ji galės ramiai gyvuoti kaipo 
nepriklausoma šalis.

iTkrąja priežastį Gruzijos; 
tokios keistos padėties sekamai 
apibudino užrubežinių reika
lų ministeris Sabachtarašvili:

“Gruzijos nacionalinė svar
ba yra tokia pat kaip durų. 
Mes esame durįs į pietinę Rusi
ją, kurios gali užsidaryti ar 
atsidaryti kaip šalies interesai 
diktuoja. Bet du priešingi ša
lies interesai dabar diktuoja— 
bolševikai ir talkininkai. Kada 

. jie duoda prieštaraujančius in-
sparno Japonijos seimo vado- teresus, Gruzija turi nusidėti 

iarp su- vas Dr. Suzuki, kuris dabar (vieniems ar kitiems. Ji dabar 
Amerikos * yni suspenduotas iš seimo pen- bando nenusidėti Maskvai, bet

• kioms dienoms išleido pareiš- to nevisuomet galima išvengti, 
kimą, pasmerkiantį valdžios (Bolševikai turi didelę armiją

1 didelius 
šiandie yra 200,000 bedar- (reikalavimus, ypač kad visur 

t--- ’» —“ir j tvirtinama, jog Gruzijos armi-
taktika užgniaužti ja nesipriešins smarkiai, o tal- 

darbininkų unijas gimdo pa- (kininkai negali duoti nė vieno 
. dėtį, kuri yra pavojinga valsty- t kareivio -parėmimui Gruzijos, 
bei, kadangi ji paveda darbi-; Kaip vienas augštas valdinin- 
ninkus globon agitatorių.” kas man pasakei

«nusistatymą linkui darbininkų.. ir todėl gali statyti M “ • " ~~~ . . .. . . v
bių Japonijoje,” sako jis,
valdžios

t/nta H Katino Trimito.

“ ‘Mes negalime gauti ka-| Bolševikų keblumai su Kau- 
reivių, kurie norėtų kariauti kazo gentimis tebesitęsia, b«tl 

nėra kritiški. Viena kas sustab
dytų bolševikų galės plėtoji
mąsi šioje dalyje pasaulio, tai 
jų susikirtimas su kemalistais 
(Turkijos nacionalistais).

su bolševikais* ”,
Keistumą padėties parodo ir 

tai, kad niekurie Amerikos 
biznieriai sako, jog tai butų 
jų interesuose, kad Gruzija 
patektų bolševikams, kadangi 
jie tikisi tada galėsią pirkti 
aliejų iš bolševikų. Aliejų rei
kia pumpuoti iš Baku į Batu- 
mą. To dabar negalima daryti, 
kadangi Gruzija aliejų konfis
kuotų. Tai dabartinė padėtis 
nėra niekam pakenčiama. Gru
zija negali gyventi, bolševikai 
negali parduoti, o svetimšaliai 
negali pirkti-

Maskva nenori dabar pradėti 
ofensivą prieš Gruziją, bet ma
lonėtų, kad tai pradėtų Gruzi
ja. Dabartiniai barniai, beabe-

Ir senatas atmetė prezi
dento veto.

Išnaujo priėmė armijos suma
žinimo bilių.

WASHINGTON, vas. 7- — 
Senatas šiandie 67 balsiai prieš 
1 išnaujo priėmė rezoliuciją, 
kuri sumažina armiją iki 175,- 
(MH) kareivių. Tą rezoliuciją 
prezidentas Wilsonas buvo ve
tavęs.

jonės, bus ilgi, iki kol Maskvai _ Atsovų butas jau subatoj pri- 
nenuspręs, kad atėjo laikas ap
sivalyti.
Bolšeyikų prestižo ;])adidėjėmą 

parodo sugrįžimas į Tiflisą am
basadoriaus šeineman. .Jis bu
vo pašalintas mėnuo atgal, nu
žiūrint kad jis bando sukustyti 
sukilimą.

iDelei tokio nesutikimo Gru
zija nuolatos silpnėja. Jos eko
nominis gyvenimas puola dė
lei stokos aliejaus kuro, o jos

ėmė išnaujo tą rezoliuciją. To
kiu budu sumažinimas armi
jos įeina galėn, nežiūrint prezi
dento veto.

Wilsonas atsisako

Nesimaisysiąs į geležinkeliečių 
ginčus su samdytojais.

CHICAGO. — Prezidentas 
Wilsonas vakar telegrafu pra- 

ir unijų vir
šininkams, kad jis nesimaišys 
į geležinkeliečių ginčus su sa
vo samdytojais, nes esą tas 

i kliudytų tarpvalstijinės pirkly- 
bos komisijos ir geležinkelių 
darbo tarybos procedūrai. Wil- 
sonas taipjau atsisakė perduo
ti darbininkų reikalavimus 
kongresui.

Mat geležinkeliai sumanė nu
kapoti darbininkams algas ir

finansai baigia išsisemti dėlei i x. i , r - 
reikalo palaikyti didelę armiją.1 
Galima tad laukti visuotino ne
pasitenkinimo.

Turkijos nacionalistų ir Ar
mėnijos atstovai išvažiavo iš 
Tifliso į Maskvos konferenci
ją, kur bus rišami nesutikimai 
tarp sovietinių šalių. Bet su
koncentravimas kelių tūkstan
čių bolševikų kareivių Eriva- 
ne, netoli Anatalijos, parodo,
kad Rusija laike tarybų nori tuo tikslu atsikreipė į geležin- 
laikyti prie turkų galvos šau- kelių <larbo tarybąi kad jį al. 
tuvų. I urkai taipjau gabeną ■ jaukĮų pirmesni jos nuspręstą 

algų pekėlimą. Geležinkeliečiai 
tam užprotestavo ir pareikala
vo, kad į tą dalyką įsimaišytų 
prezidentas, ir kad kongresas 
ištirtų geležinkelių tvirtinimą, 

...... operavimas geležinkelių ne- 
fcaina, perkant jų ne mažiau kaip už ša nuostolius.

kareivius, bet jie neturi sun
kiosios artilerijos.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, vasario 7 d., užsienio pinigų f . . . . . . - 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma

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

[Telegrama Naujienoms]

Prezidentas atsisakė. Kom
panijos tokiu prezidento nusis
tatymu laibai patenkintos. Dar
bininkų vadovai dar neišreiškė 
savo nuomonės, kadangi jie

$8.84
. $0.26

$7.86
$19.00
■ $8.55 .
$7.08 dar negavo prezidento atsaky-

$0.18 i
$33.75
$18.15
$16.04
$21.95

$1.65

SKAITYKIT IR PLATINKIT

True translation filed with the poat- 
master at Chicago, JI!., Fcb. 8, 1921 
ta required by the act of Oct. 6,1917

Talkininkų kontribucija 
sustiprina radikalus.

Kiti sako, kad Vokietija bus 
priversta vienytis su Rusija.

BEBLINAS, vas. 4. — Vo
kietija dabar yra desperatiška. 
Visoms klesoms priešinanties 
talkininkų reikalavimai užmo
kėti $55,000,000,000, šalis gali 
padaryti visai neatsargų žings
nį.

Dabar yra svarstomi šie pie
nai:

Susivienijimas su Rusijos 
sovietais.

Pilnas pasidavimas, laukiant 
ką gi talkininkai darys.

Didelės pastangoj pertikrinti 
talkininkus, kad reikalaujamo
ji kontribucija sunaikins šalį, 
tuo pakenkiant patiems talki
ninkams.

Dabar Vokietija apie nieką 
kitą nekalba, kaip vien apie 
talkininkų reikalavimus. Jie 
yra smerkiami gatvekariuose 
ir visuose susirinkimuose. Dar
bininkai ir kapitalistai pilnai 
susitaiko su komunistais.

Kada Bernhard Demberg 
pareiškė, kad “Vokietija tu
ri tvirtą pasiryžimą ginti savo 
garbę,” maisto darbi nihkų uni
jos vadas Christian Scbmidt 
sakė, kad “kas stumia mint į 
desperaciją, tas turi prisiimti 
ir pasekmes.” O komunistų or
ganas Raudonoji Vėliaa rašo:

“Susivienijimas su Rusija 
yra vienatine išeitim Vokieti
jos darbininkui. Tai nėra grą- 
sinimas karu, kadangi mes 
komunistai žinome, kad darbi
ninkų klesa nepakels kardo, 
jei bent tai butų vienatiniu 
išėjimu.”

Vokietijos nusistatymą paro
do pareiškimai laikraščiuose. 
Didžiuma jų ragina tuojaus 
veikti. Visi jie kartoja “Vokie
tija nemokės.”

Freiheit sako: “Vokietija ne
turi pasitenkinti protestais. 
Mes turime tartis teisingai ir 
atvirai. Mes neturime leisti 
Vokietijos nacionalizmui išbu
dinti kitų šalių nacionalizmą.”

Kaip tvirtai unistai susijun
gė su buvusiais savo oponen
tais, parodo pareiškimai jų va
dovų. Užgindamas Schmidto 
pareiškimą, audinyčių darbi
ninkų pirmininkas Bernhard 
Otto sako, kad “talkininkų at- 
siekimas jų tikslų reikštų ver
giją vokiečiams.” Reino unijų 
sekretorius Heier sako, kad 
“Paryžiaus reikalavimai yra 
nepriimtini. * Darbininkų vado
vas Mueller mano, kad sąly
gos reiškia “praininimą kelią

naujai Vokietijos okupacijai.” 
“dalies niądmęniinas delei 

šios milžiniškos skolos sustip
rins revoliucinę mintį ir bolše- 
vizmą,” sako Brenddmann, li
nijų tarybos vadovas ir narys 
nacionalinės ekonominės tary
bos.

Lenkijos prezidentas tu
ri būti katalikas.

Taip nusprendė Lenkijos 
seimas.

VARšAVA, vas. 7. — šian
die seimas priėmė konstituci
jos skirsnius apie prezidento 
rinkimus. Prezidentą riijks 
abeji seimo butai (senatas ir 
žemesnysis seimas). Preziden
tu gi gali būti tik tikras len
kas, Rymo katalikas ir nejau- 
nesnis kaip 40 metų amžiaus. 
Jis bus renkamas 7 metams.

40 žmonių užmušta.
SANTJAGO, čili, vas. 7. — 

Iš Antofagasta pranešama, kad 
susirėmime tarp kareivių ir 
San Gregorio nitrato dirbtu
vės darbininkų ketverge, viso 
tapo užmušta apie 40 žmonių. 
Oficialiniuose rateliuose toms 
žinioms neužginčijama, bet ir 
netvirtinama jų. Sužeistųjų iš 
abejų pusių yra apie 00 ar 70 
žmonių.

Graikija turi naują ministeriją.

LONDONAS, vas. 7. — De- 
mestrios Gounaris, kuris pri
vertė rezignuoti Rhallis minis
teriją, pasiliko karo ministe- 
riu ir naujame kabinete, kurio 
premieru yra Kalogeropoulos, 
kuris buvo finansų ministeriu 
Rhallis kabinete. Graikijos de
legacijos pirmininku Londone 
konferencijoje busiąs premje
ras ir Gounaris nevežiuosiąs 
Londonan, kadangi jam labai 
priešinasi anglai.

6 vaikai žumušti.

LAWRENCEVILLE, III., vas. 
7.— Mokyklos mokytoja ir 6 
vaikai liko ant vietos užmušti 
ir trįs vaikai galbūt mirtinai 
sužeisti ekspliodaviLs mokykloj 
blekinukei su nitro-glicerinu. 
Sakoma, kad vaikai radę nit- 
ro-gliceriną upėj ir atsinešę į 
mokyklą žaidė su juo, nežino
dami kas blckinukėj yra. Už 
poros mylių nuo mokyklos yra 
didelis Du Pont nitro-glicerino 
sandelis.

AUKSINAI LAIKINAI 
ATPIGO
Markėą 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 dau- 
giaus laimės pasiskubinęs su pinigų siuntimu 
Lietuvon, o jeigu pats ketina važiuoti tėvynėn, 
tai dolerių mainymu į auksinus.
Pinigai siunčiami per Naujienų ofisą pasiekia 
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- 
dėliomis.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 South Halsted Street, Chicago, UI.



Į KORESPONDENCIJOS,
PHILADELPHIA, PA.

IŠ veikimo Lietuvių 
čių Sąryšio.

Draugys-

sausio, tapo aptarta dalykai 
gan plačiai ir reik pripažinti, 
kad Rabbi B. Levinthal yra 
lietuviško kraujo žmogus ir 

I prižadėjo pakredpti vairą tar-
Lietuvių Laisvės Paskolos pe žydų-lietuvių Lietuvos Pa- 

darbą varo tam tikrai suor- skolos reikale visom savo ga- 
ganizuotas Philadelphijos limybėm.
Draugijų Sąryšis. Nors Są
ryšis yra susiorganizavęs 
bepartyvių draugijų, nors šia- tai skaitomas tarpe Amerikos 
me darbe Pbiladelphijoj pu- politikų, kuris irgi buvo Ver- 
stebėtinai veikė veik visos'salės taikos konferencijoj, tad

Kadangi Rabbi B. Levinthal 
iš yra gan kiltas asmuo ir augš-

sro-ves. išimant tilt learš-
čia lįsi u 3 komunistus ir taipgi 

karščiausius klerikalus. Geri 
katalikai yra gori rėmėjai Lie
tuvos reikalų. Beda tik, kad 
mažai susipratusių apšviestes- 
nių žntobių čion yra, tad iš 
šalies žiūrint atrodo, kad tą 
taip sunkų darbą, beveik keli 
žmonės ir turi atlikti. Todėl 
nesunku klerikalų šmeižikam 
tuos veikėjus, kurie daugiau
sia dirba, apšaukt visokiais 
vardais, mat jiems pavydu ir 
pikta, kad dar randasi žmo
nių, kurie trokšta Lietuvą gel
bėti. Jiems butų gal daug 
smagiau, kad Žulikovskio ban
ditai jau Kaune sėdėtų.

Draugijų Sąryšio susirinki
mas Spalio 31 d., 1920 m. kad 
padidinus savo veikimą suma
nė kreiptis prie žydų-lietuvių, 
kad ir jie prisidėtų prie Lietu
vos išliuosavimo. Padaryti 
žingsnius ir sutarti su žydais- 
lietuviais išrinkta tam tikras 
komitetas iš 7 ypatų, į kurį 
įėjo: Dr. E. G. Klimas, Ju
lius A. Chimes, A. Uršinskas, 
J. Kilikevičius, J. Grinius, Dr. 
A. Dambrauckas, K. Miklas.

Sis Komitetas turėjo kelis 
savo posėdžius, išsidirbo bu
dus veikimo ir nuskyrė iš sa
vo tarpo 3 ypatas, kad turė
tų nuolatinius susižinojimus 
su žydais-lietuviais. kaipgi nu
skyrė iš savo tarpo taip vadi
namą presos komitetą, kurio 
bus pareiga--paduoti- teisingas 
žinias iš philadelphijos veiki
mo, nes iki šiam brikui laik
raštijoje iš Philadelphijos kas 
kaip norėjo, tpip rašė nežiū
rint ar tas buvo teisybe ar 
ne; Redakcijos talpino nors 
ir kriminališkiausius šmeiž
tus, kuriuose provakavo ir in- 
tarinėjo net ir labiausiai užsi- 
tarnavusias ypatas. Todėl da
bar bus pranešama spaudon 
tik teisingos ir bešališkos ži
nios, pagal vertę ir atliktą dar
bą. Taipgi'šis presos komi
tetas teiks laikraščiams paaiš
kinimus abejotinoms žinioms, 
jei tokios per ką nors bus su
teiktos. Irgi žydų spaudoj bus 
nuolatos talpinama žinios lie
čiančios vietos darbuotę Lie
tuvos respublikos gerovei, irgi 
bus verčiama ir talpinama žy
dų spaudoj Lietuvos Atstovy
bės pranešimai, pagal reikalą 
ir nuožiūrą kas toj linkmėj 
bus tinkama.

Pasidarbavus minėtam ko
mitetui, tapo padaryta specia
li konferencija su žydų atsto
vais, kuri atsibuvo 1 d. sau
sio žydų dienraščio “Worhl” 
name. Nuo lietuvių dalyvavo 
Julius A. Chimes, Dr. Danį li
ra nekas, Dr. Klimus, J. Gri
nius ir K. Mikolas. Nuo Žy
dų dalyvavo J. Grinsburg, S. 
Brown, ir kiti. Besitariant 
kaip ir kokiu bud u butų ge
riau ir pa sek m in ginu Lietuvai 
pagelbėti ir kad kuodaugiau 
tarp žydų-lietuvių L. L. bonų 
parduoti, J. Grinsburg, redak
torius “Jevvish World” patarė, 
kad susižinot su dideliu žydų 
veikėju Rabbi B. Levinthal. 
Ten pat tuojau tapo padaryta 
sutartis, kad ant rytojaus, 2 
d. sausio, namuose Rabbi Le
vinthal padaryti tokį pat su
sirinkimą Lietuvos L. Pasko
los reikalu. Kas svarbiausia, 
kad yra atvažiavęs iš Lietuvos 
žydų-lietuvių pasiamtinis Rab
bi Shapiro, kuris irgi 3 d. sati1- 
sio bus iškilmingai žydų su
tiktas Pbiladelphijoj.

-Nuvytais lietuvių delegacijai 
pas Ram)i B. Levinthal 2 d.

tujpo pakeltas klaiishuas, kas 
veikti, idant gauti nuo Ame- 

rikos valdžios pripažinimu 
Lietuvos respublikos. Rabbi 
B. Levinthal patarė ir veik 
pasižadėjo sudaryti tam tikrą 
komitetą iš įtekmingų žydų, 
kurie pasirūpins padaryti tin
kamus žygius tame reikale.
Kadangi tą dieną Lietuvos žy

dų pasiuntinis Rabbi Shapiro 
dar nepribuvo Philadelphijon, 
pagal gautą telegramą pribus 
3 sausio 4 vai. po piet, tad 
sutarta, kad 3 d. sausio vėl 
padaryti konferenciją pasiun
tinių žydų ir lietuvių.

3 d. sausio, 6 vai. vakare, į 
Rabbi B. levinthal namus pri
buvo lietuvių delegacija: Ju
lius A. Chimes, Dr. Klimas, 
J. Grinius ir Dr. Dambrauc- 
kas. Nuo žydų pribuvo .f. 
Ginsburg, S. BroUvn, Rabbi 
Titlebaum iŠ New Yorko Rab
bi B. Levinthal, taipgi atvažia
vęs Rabbi Shapiro, žydų pa
siuntinis iš Lietuvos.

NAUJIENOS,

tu laiku bus vėl susirinkimas 
bendras lietuvių ir žydų pa
siuntinių ir bus sutaisytas for
malia pastovūs komitetas šia
me reikale.

Nežiūrint, kad yra ir tokių, 
kurie ardo darbą, nekurios 
Philadelphijos draugystes per
ka Bonus didelėm apštim “Lie
tuvos” Draugyste metiniam 
$usirinkiiue pirko už $50(1, 
nors jau ir pirmiau buvo pir
kus už tiek pat. Liet. Pilie
čių Kliubas Richmonde, pir
ko pirmiau už $500, dabar vėl 
pirko už tiek pat. Lietuvių 
Muzikaiio Namo Bendrovė pir
ko už $1000, dabar metiniam 
susi i'i rik i m e ketinai i>irkt Ir- tiž 
tiek po t. l’ardžia gera, džiugi

nanti.
L. Dr. Snr. Spaudos Komitetas.

Misijos.
VILNIUS, VILNIUS!

Trejus metus Lietuviai atlai
kė neprigulmybę ir atsigynė 
nuo visų priešų.

Liko paskutinis ir pavojin
giausias priešas Lenkai. Nepa
sisekus užimti visos Lietuvos, 
Lenkai klastingai per savo ge
nerolą Želigovskį 
sų sostinę Vilnių 
apielinkes.

Aliantai lenkus
betaikindami, sumanė plebisci-

Lietuviai po ilgų pastangų 
ir derybų ant plebiscito turė
jo sutikti, bet tik šiomis są
lygomis.

1. Kad Aliantai prieš plebis-

užėmė mu- 
ir Vilniaus

su lietuviais

1 apo dapildyta nekurie pir-, pripažintų Lietuvos nepri- 
osni • tariniai, apsvalrstyta ^uįinyj,ę (de jure), bent kaipmosni 

plačiau budai agitacijos tarp 
ž^dų-lietuvių, taipgi nutarta 
sudaryti bendrą komitetą iš 
lietuvių ir žydų Lietuvoje gi
musių bei iš Lietuvos paeinan
čių, pardavinėjimui Lietuvos 
laisvės paskolos bonų.

Rabbi Shapiro rr J. Gins- 
burg sakė, kad toks darbas 
turėtų, būt. varomua siMemar 
tiškai, kad Lietuvos Atstovybė 
padarytų bendrą pranešimą 
visoms didesnėms kolonijoms, 
kur tik daugiau žydų apgyven
ta, kad vienu laiku visoj Ame
rikoj darbas .paskolos butų 
varomas.

Rabbi Shapiro .pageidavo 
pats ypatiškai susipažinti su 
Lietuvos Atstovais, idant bend
riau tuose darbuose susitarti.

Kadangi buvo parengtas va
kare, sausio 3 d. priėmimas 
Rabbi Shapirui, tai žydų-lie- 
tuvių delegacijos norėjo, kad ir 
lietuvių delegacija tame pri
ėmime dalyvautų. Sutiko da
lyvauti Dr. Klimas, Julius A. 
Chimes ir J. Grinius.
Negalima praleist nepaminė

jus, kad Rabi Shapiro yra ne
tik ką iš Lietuvos,- bet pilnoj 
lo žodžio prasmėj tikras Lie
tuvos respublikos gynėjas ir 
tikras lietuvis patriotas. Jq 

kalba buvo labai įspūdinga. 
Jis ragino kiekvieną pirkt Lie
tuvos paskolos bonus, te | 
aukas ir gint 
likę; esą tai 
kur išpažįsta 
tiškas teises, 
asmuo turi 
kur kiekvieno 
nepaliečiamybė paguodojama.

Lietuvių delogacijos vardu 
kalbėjo Dr. E. G. Klimas. Nors 
jam nebuvo laiko prisirengti 
prie kalbos tokiame pokylyje, 
vienok atliko savo užduotį 
anglų kalbu labai pagirtinai. 
Ten pat ant vietos, nors dar 
neesant išrinktam pastoviam 
komitetui L. L. Bonų parda
vinėjimui, pasižadėjo pirkti L. 
L, bonų Rosenbhim už $500, 
J, Ginsburg už $500, Mąnn už 
$300 ir daugelis po $100. Grei-

Latviją ir Estoniją pripažino.
2. Kad Lenkai priimtų ant 

savęs atsakomybę, jei Rusų- 
bolševikai ką turėtų prieš ple*

3. Kak lietuviai turėtų lygias 
sąlygas agitacijai plebiscito 
arejoj, kaip kad ir lenkai; kad 
plebiscito arėją valdytų ne len
kai^ tik neutralu abantą pasiųs
ta kariuomenė.

Telegramos praneša, kad 
Lietuvos valdžia ir aliantų val
stybės per tautų lygą plebisci
to klausiniu jau susitaikė ir 
plebiscitas neužilgio įvyks. Ka
da ir kur, išgirsime vėliau.

Lenkai prisibijojo to plebis
cito. Lietuvos žydai ir baltgu- 
džiai matomai bus už Lietuvą. 
Želigovskis barnio sušaukti 
lenkų seimą Vilniuje ir pri
jungti Vilnių prie I^enkijos- 
Lenkų seimas nerinktas, bet 
Želigovskio dekretais paskir- 

“seimo” Lenkija 
Lietuvos rytų 

lietimų kariuo- 
atakų. Pilsuds- 
Franciją pagel-

;hicago, m ♦

Lietuvos respub- 
vienintėle šalis, 
tikrai demokra- 
kur kiekvienas 

pilnintelę laisvę, 
asmens garbė ir

tas. Del to 
bijo sukilimo 
gyventojų ir 
menės galimų 
kis kreipėsi į
bos. Francija matomai atsi
sakė sudaryti militarinę alian- 
są su nusibankrutij usia Lenki
ja ir padarė lenkams tokį alj
ansą daryti su Rirmanija. Pil
sudskis nuorėjo gauti franeuzų 
leidimą pulti Lietuvą, bet pri
tarimo vėl matyt, negavo. 
Amerikietis korespondentas W. 
Williams praneša, kad Franci- 
jos oficialai pasakę: “jei Len
kija nori aliaintų prietelybės, 
tai ji turi pasmerkti Želigovs
kio avantiūrą ir sugrąžinti Vil
nių Lietuvai”. Lietuvos At
stovybės Paryžiuje sekretorius 
Dobužis mums telegrafuoja (4 
d. vasario): “Plebiscitas priim
tas. Lietuva netrukus bus pri
pažinta. Dalykai gerėja. Rei
kia rengtis plebiscitui.”

Aerikiečiai! Atėjo ypatin
gos svarbos valanda. Ginkime 
savo sostinę! Vilnius ir Lietu
vos Rytų žemės plotai, miš
kai, ežerai ir kiti turtai turi 
ir gali būt musų rankose. Pa
sirodyk ime dar kartą susipra-

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

automobilius. Nepaprasta proga gabiam, gyvam vyrui. Taipo-gi tu
rime gerą vietą vyrams kurio gali pašvęsti liuosą laiką pardavinėji
mui automobilių.

5349-51 So. Ashland Avė.

Tai bus : pranešti Lietuvos Misijai Ame- 
Hetuvių1 rikoje į patiektų amerikiečių*-

lenkai neteks drąsos.
garbės vainikas visai lietuvių ,___ w
milžiniškai kovai už Lietuvos lietuvių prašymą, suteikti 
laisvę.

Darban, Amerikos Lietuviai!
Lietuvos Misija Amerikoje.

5 d. vasario, 1921 m.
162 W. 31st Street, N. Y. City.

tusiais Lietuvos piliečiais. Nuo 
balsavimo prigulės, kam tie 
plotai ir tie turtai teks: Lietu
vai ar Lenkijai. Lietuvių tau
tos garbe ir interesas neleidžia 
dviejų nuomonių: Lietuvos 
miestai ir žemės turi Lietuvai 
ir prigulėti. Lenkų agitatoriai 
mėgins gyventojus klaidinti 
melagystėmis. Tylėti mes ne- AMERIKOS LIUOSANORIAI. 
galime. PtrieŠ lenkų agitaci
ją sudlarykiine dvigubai smar
kesnę agitaciją. Šventam tiks
lui padėti jūsų doleriai, ame
rikiečiai, atsvers maišus nete
kusių vertės lenkų markių.

Atlikite šį darbą urnai, bet 
rūpestingai ir vienybėje. Lai- 
rt'koj'iiniii plol>irtetto Reikalinga 
tuojau ncihažiait kaip 5O;OOO 

dolerių pasiųsti Lietuvos Gy
nimo Komitetui, 
tas žinos kaip ir kas daryti.

Amerikoje turime bent 150 
žymesnių lietuvių kolonijų su 
gyventojų skaitlium apie 750,- 
000 žmonių; Sulig skaitliaus 
gyvenančių lietuvių kolonijos 
galima paskirstyti į šešias gru
pes. 

■f grupės

Tas komite-

kol. surenka
w .»»

$2000 
15(M> 
1000 
500 
250 

kiek gali, 
kolonijoseDraugijų atstovai 

Savo extra posėdžiuose arba 
įrašiniuose mitinguose nutarki
te, prie katros kategorijos ko
lonija priguli.

Jau nebetoli neprigulmingos 
Lietuvos laisvės šventė 16 d. 
vbsario. Tegul bus ta diena 
Vilniaus ir Lietuvos Rytų at
vadavimo šventė- Tenclieka 
nei vienos kolonijos, nei vienos 
draugijos, nei vieno šiek tiek 
pasiturinčio lietuvio, kas tą 
dieną neatneštų aukos šiam ne
apsakomos syąrbos dalykui. 
Didesnės kolonijos duokite pa
vyzdį mažesnėms ir prigelbe- 
kite joms savo užduotį atlikti. 
Jeigu 16 d. vasario praktiškai 
negalima kur susirinkimų j- 
vykdiriti, tadu • pasinaudokite 
šventadieniu 20 ar 22 vasario. 
Per tas kelias dienas parengkb 
te pradžiai surinkti visą 50,- 
000 dol. kvota, o persigandę

LIETUVOJE.

“Krašto Apsaugos Ministerio 
Padėjėjo pavedamas, prašau

apie Amerikos savanorius 
liaujančius lietuvių kariuome
nėje, kad jie yra visi gyvi ir 
sveiki.
(pasirašo) Kapitonas Kubilius, 

Kancelerijos Viršininkas.” 
šis pranešimas gautas Liet.

Misijoj 3 vasario šių metų, ką 
ir pranešėme visuomenės ži
niai.

Liet. Misijos Inf. Skyrius.

AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO murikoa kon

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

Antanas S. Pocius,
Vedėjas

8259 So. Halsted Str. 
Tel.: Boulevard 9244

Tel. Kandolph 2808

10% už įdėtą turtą ant išmokesčiv pieno
100,000 Šerų

(Paprastas atakas, nųminali&kos vertas (par value) $10.00 Seras)

The James A. Brady Foundry Co.
(Inkorporuota pagal Illinois Valst. įstatus).

Dividendai liuosi nuo Normai Federal Income Tax 
(Normalių valdiškom įplaukom taksų).

Aplikacija bus padaryta įskaitant tą išlaidą į Chicago Stock Exchange

Registratas Pervedimo Agentas
The Fort Dearborn Trust The Illinois T rust & Savings

& Savings Bank Bank
BIZNIS The James A. Brady Foundry Co., Illinois korpora

cija, įkorp. 1900, turi nuosavybę ir operuoja vieną 
iš' didžiausių, -moderniškiausių ir geriausiai įrengtų 
liejyklų (foundrių) centre vakarinių valstijų, pas
tatytą ant keturių akerių žemės prie 45tos ir Wes- 
tern Blvd., Chicago.
Sanrišyje su jų LIEJIMO BIZNIU jie kontroliuoja 
ir išdirba:
THE HARRINGTON STOKER.
BRADY STEAM JET ASH CONVEYOR 
STEVENS ARCH.UŽDARBIS Jšita kompanija turi stambų pelną kas metą, nuo 
pat inkorporavimo 1900 m. Paskutiniuose trejuose 
metuose pilnas operavimo pelnas buvo virš 34% į 
metus, tame laike parduoto stako.
Dividendus mes išmokėjome 1920 metais 10%. Ke- 
tvirtdalinis dividendas 25c nuo šėro bus apmokėtas 
balandžio 1 d., 1921 m., šėrininkams kovo 1, 1921 
m., padedant staką ant 10% pamato.

ADVOKATAS
Ofisas Tidurmiestyji 

A83OCIATION BLDG. 
lt So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto ilri B po piatM. 
PanerlBliais ikJ H vakar*.

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. Rutkauskas
Advokatas

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

Vak.: 812 W. 33rd St. Chicago 
Tel. Yard* 4681.

J. P. WAITCHES 
LAWYER 

Lietuvis Advokatas 
Vakarais: 4509 S. Ashland Av.

Phone Yards 1058 
Dienomis: Room 518 — 155 

N. Clark St., 
Tel. Randolph 8507.

DIVI
DENDAI

Kaina $10.00 už šėrę, z
Jungiasi prie pirmesnių pardavojimų ir kainų pakilimo. Rašyk, telc- 

fonuok arba telegrafuok savo užsakymus ant musų išlaidų.
Pilnus paaiškinimus aplaikysit ant reikalavimo.

; Andersen and Company,
127 N. Dearborn St., Chicago, III.

Tel.: State 6580.

ANDERSEN & COMPANY,
127 North Dearbom SL, Chicago, III.

Gerbiamieji:—
Nepastatant mane nei po jokia atsakomybe, malonėsite su

teikti pilnas informacijas apie James Brady Foundry Company 
Stock. Taipgi, nurodykite skirtingus išmokesčio planus:

Vardas ........
' Antrašas

..... '•'t'Miestas
Valstija .....

...vU.UiAUil

A.J.B.

V. NORKAUS Draugiškas Kliubas
Rengia puikų vakarą su

MUZIKALIŠKU PROGRAMŲ IR ŠOKIAIS
Laikas: Sereda, vasario 9 d., 1921 m., vieta: Mildos salė.

Šio vakaro rengėjai yra Vlado Norkaus draugai, kurie rūpinas, kad vaka
ras ytin butų visiems malonus. Visi lietuviai, kviečiami atsilankyti.

Rengia
Lietuvių Rytines žvaigždės d I

Pašelpinis Kliubas

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

Wickėr Park Hali
Svetainėje

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

Tikietai: nuo narių 50c., prie lange
lio 65c. su pasidėjimu drapanų.

Muzika F. Jereck.

Kreipta Tuojau a
Mes turime parduoti už ueužmokėjiiną rendos palaikymui dvi- 

dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kurią ■ 
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui l
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir 
užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaiua- II ‘ j > | 
vub.w Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame o 
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug- “
štos rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime 
parduoti dešimti augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir jį, 
karpetų. (šie sėtai yra visai nauji ir Vėliausio išdirbimo. Mes par- S
duobiine už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui 
i visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir 
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntini. Atdara 
kiekvieną dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais ir kitomis šventėmis 
nuo 19 iki 4 po pietą. Liberty Bdndsai priimami.

WESTERN FURNITURE STORAGE
’ Galima matyt po No.ii 2810 W. Harrison St. ir 2102 W. 35th St Chicago.

Auksybi, Colum- 
bijos Grafonolaa ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

4537 S. Ashland 
ve., Chicago, UI.

Phone Boulęvard
ASHLAND

MUSIC
Deimantai, 
Laikrodi! ai,

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

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

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

/■■ ■ ...........
Akušerka M. Katauska

Patarnauju dienom Ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus ma- 
terims ir merginoms. Antrais* i 
*338 So. Halsted St, Chicago. IIL 
Phone: Boalevard 4121.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St^ Chicago, DL 
kampa* 18th St

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

.ągg.-.r»K, ~~nTH**

I Telephono Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
< Priėmimo valandos nuo 8 iki f
I 12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, |

3325 So Halsted St, Chlcago/ f

Tel.: Yards 666t
Drover 8448

DR. V. A. 8ZYMKEVICZ
Lietuvis gydytojas, Chirurgu, 

Akuierae
8208 So. Halsted St„ Chicago.
Valandos: 10-12 ▼. r. 1-2, 6-8

V. ▼. Nediliomis 10-12 ryte,
-- -r- ri

LUMBERIS
Penki milionai pėdų naujo ir antrų 

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

Lumber Co.,
. Archer and Ashland Avės.

Tel.: Lafayette 3443. ______

GALUTINIS KAINOMS NUMARIN
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 padaryti — likę neat
imtais siutai ir overkotai, kurie par- 
sidavojo nuo $15 net iki $65. Dabar 
$8.50, $15, $20, $25, $80 ir $87.50. 
Vyrams kelines $4.50 ir augščiau.

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

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

S. GORDON, 
1415 8. Halsted St.
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■ CASINO TEATRAS
3506 So. Halsted St.

Ser. Sausio 19-tą 
“Dangerous Paradise”

Ketverge 20-tą 
“The Gi f t Supreme”..

Pėt. 21-mą
“Valley of Doubt”.

Savaitine Biznio Apžvalga
♦ « ” f ' . ■ , i . i | . T

WEEKLY BUSINESS REVIEW

NATIONAL TEATRE 
Halsted netoli 63rd St.

JAN GLOMB
Pevcikslų galerija.

Geriausias darbas, už žemiausią 
kainą.

1946 W. 21st St., netoli Robey St.
Chicago, III.

Halsted netoli 63-os gatvės

Marketo kainos

Phone; Lawndale 1744

no

Phone Drover 266
JOFFEY’O

4625 So. Ashland Avė.
Atsakančios grojamos mašinos. 
Columbia fonografai, deimantai 

ir laikrodėliai.

Skoliname Pinigus
Ant užtikrintų savasčių, prirengtų 

ir statomų.
MADISON IR KEDZIE

STATE BANK
Narys Federal Reserve System

3131 W. Madison St., Chicago.
Tel.: Kedzie 3980.

Atdara visa diena: Sub., ir Utamin- 
ko vakarais nuo 6 iki 8 vai.

Jei norite turėti savo namą 
išvedžiotą dratais per žmonės, 
kurie pažįsta savo biznį yra da
lykas be baimės. Gali būti pa
daryta su daug mažiau triukš
mo ir šiukšlenimo, negu kad 
jus turėtumėt namuose popie- 
ruotojus arba malevotojus.

Mes galime išvedžioti dratais 
jūsų namą į dvi ar tris dienas 
ir nepaliksime nei mažiausio 
brūkšnelio ant jūsų ušoko 
sienos.

Nėra šiukšlių arba jokių 
parankamų jums ir kaina
daug žemesnė negu jus tikitės.

Mes galime ateiti ir pasakyti 
tikrą kainą, jei jus norite. ;

Phone Normai 2022

ar

ne
yra

Acorn Electric Co.
Elektros kontraktoriai 

6031 So. Halsted St.
Phone Wentworth 6057

LIBERTY BONDS 
Mes mokame pilną markeri] kainą 

su nuošimčiu.
R. L POLLAK A CO.

1945 W. 47th St.
Atdara vakarais: panedėlyj, ket
verge ir subatoj iki 9 vai. vakare.

įsų bankicrius yra 
ugu? Jeigu jis nėra 

jūsų draugu, negali būti jūsų 
bankieriu.

The Cicero State Bank 
stengiasi palaikyti 
kus ryšius, kurie 
tarpe bankerio ir

rio.
Delei draugiškų

-r- ateikite pas mus taip tan
kiai kaip jus galit.

CICERO STATE BANK 
48th Avė. and 25th PI. 

“13 metų nuolatinio 
bunka vimo”

draugiš- 
turi būti 
depozito-

patarimų

Naujas 
Europos žcmlapis

SU

Lietuvos Rubežiais
Kokie buvo prieš taiką

Lietuvos su Rusiją
Parodo

Joseph Shuflitowski & Co.
Real Estate 

Paskola ir apdraudimas
2833 W. 22nd St.

Tarpe California Avė. ir 
Marshall Blvd.

Chicago.

Vakar Chicagos marketo kai
nos ant tūlų dalykų buvo seka
mos:

Sviestas: — retaileriams, ek
stra 48c. prints 50c.

Kiaušiniai: — puikiausi švie
ži 39c. iki 40c.; paprasti bet ge
ri 36c. iki 37c.; maišyti 37c. iki 
38c.; ekstra sudėta baltose me- 
dnėse dėžutėse 48c. iki 49c.; 
margieji 35c. iki 85c.; purvinu- 
kai 36c. iki 37c.

Gyva paukštiena: — kurkės 
53c. ir 54c.; vištos 32c.; pava
sariniai vištukai 30c.; gaidžiai 
20c. ir 21c.; antys 36c.; žąsys 
28c.

Negyva paukštiena: — kųrkės 
53 ir 54c.;’ vištos 32c.; pavasari
niai vištukai 30c.; gaidžiai 20c. 
ir 21c.; antys 36c.; žąsys 28c.

Bulvės: — maišuose 100 sva
rų, baltų apvalainų $1.10 ir 
$1.25. Saldžiosios bulvės: — už 
hamperį $2.00 ir $3.00.

Pupos:
$4.75 ir $5.90 už 100 svarų; rau
doni instiniai $8.75 ir $9.00.

000 paskolos ant 7%, užtikrini
mo Paul’so duonkepyklos, kuri 
bus prie Grand Avė., tarpe Ked- 
vale ir Kildare. žemė, namas ir 
įrengimas kainuos $85,000, ir 
naujoje įstaigoje galima bus iš
kepti 20,000 dounos bandučių 
kasdieną.

Bonai išleisti po $100, $500 
ir $1,000; jei nori, gali gauti 
pirkti ant išmokesčio.

Ant kiek nupuls gyveni
mo brangumas?

rankoms rinktos

Kaip stovi pramonės

Išdirbystė
Keletas di-

Phone Canal 5496 
Hankan Jewelry 
and Graphaphone 

Co., Ine.
Mes .pritaikome 
akinius moksliš 
kai. Columbia gra 
fanolas ir rekor
dai.

2209 W. 22 St. 
netoli Leavitt.

Atydos!
Ar jus turite šeimyną? Jums yra 

sunku gauti kambarius? štai yra jū
sų gyvenimo proga. Mes parduo
dame mūrinį namą, iš kurio galima 
padaryti 3 pagyvenimus. Visi įtaisy
mai užmokėti. $400.00 pinigais, liku
sius lengvais išmokėjimais. Delei to
lesnių informacijų kreipkitės.

1653 W. 47 St.

DR. BOBE’S PANACEA
Yra šeimynos gyduolė, didelės ver
tės delei reumatizmo, vidurių ne- 

malimo, kataro ir pūslės ligų.
RED CROVVN PHARMACY 

4552 So. Ashland Avė.

Duok receptus išpildyti
Mokslą baigusiam Registruotam 

Vaistininkui
LUCAS HANNEMA R. P. L. 

10657 Michigan A v., kainp. 107 gt.
{staiga tyrų vaistų.
Tel.s Pullmnn 979.

Mes naudojame geriausios vertės 
gyduoles ir musų kaina tokia že
ma, už kokią galima padaryt. Mes 
apkainuojame jūsų atsilankymą.

Z
Phone Canal 6254

ADOLPH L. ZACHAREWICZ 
Kostumeriškas Siuvėjas 

Kepurės, pirštinės ir vyrų mažmo
žiai. Valome, prosijame ir taisome.

2300 So. Leavitt St.
J

Tel.:. Victory 2400
Užsisakyk audrinius lan

gams rėmus, nuo
Geo. Green Lumber Co.,

22-os gatvės tiltas.

■ Tel. Canal 2975—2976

Just
WHISTLE :

Chicago 
WHISTLE BOTTLING CO, 

1901 W. Roosevelt Rd.

Mokinkis Modelių 
Braižymo 

• ir
PASIDARYK SAU 

DRAPANAS 
Tai yra lengva, per musų ži

novų nurodymus, dėl paties sa
ve arba kaip ir profesijon. 

Reikalauk knygelės “O” 
Master System School, 

STATE-LAKE BLDG., 
KAMPAS STATE IR LAKE 

GATVIŲ

Geležis ir plienas.
Geležies ir plieno pramonėje 

iki šiol dar vis buvo labai daug 
neužbaigtų užsakymų. Su lai
ku tie neužbaigtieji užsakymai 
vis eina mažyn ir mažyn, 
ležies ir plieno išdirbystė 
mažesnė, darbininkų algos 
mušamos. Pavasaryj gal
bus daugiaus geležies užsakymų 
kada prasidės namų statymas, 
bet tai neilgam.

Visą šią savaitę 
MARRY THE POOR 

GIRL
KITĄ SAVAITĘ 

FOR EVER AFTER
Nejudamieji paveikslaiPRANEŠIMAS 

Musų Draugams!
Jogei nuo 1-mos dienos 
Lapkričio Nov.) 1920. 
Musų Ofisas bus perkel
tas į naujų vietų.

ZOLP ir BARČUS 
4601 So. Marshfield Avė.

Tel.: Yards 145

Ar kenčiate nuo prasto 
apetito, užkietėjimo ir U.

Triner’s American
pjAllilr of Bltter Wlne

Žemdirbystės įrankiai. — Pre
kyba eina menkai. Išdirbystė 
mažinama.

Automobiliai, 
pradeda gerintis,
džiųjų fabrikų pradėjo dirbti, 
nors, tiesa, tik dalį laiko. Neuž
ilgo žmonės pradės daugiau 
pirkti automobilių, ir tas trupu
tį pagerins dalykus automobilių 
pramonėje.

Batai. — Išdirbystė didinasi, 
bet labai mažai.

Drabužiai. — ši pramonė nu
kentėjo labiausia. Algos tapo 
numuštos ir medžiaga atpigo. 
Drabužių kainos dą vis eis že
myn vysą šį mėnesį.

Cukerkos. — Algos nupuolu
sios žemai. Kainos dar vis puo
la ir turbut puls keletą mėnesių.

Vaistai. — Kainos eina že
myn. Biznis betgi turi gerą 
ateitį.

Trąšos. — Kainos truputį nu
puolė ir tas prigelbės didesniam 
trąšų pardavimui ateinančiais 
keliais mėnesiais. Nežiūrint į 
didesnį parekalavimą, kainos 
turbut nepakils, nes dabar dau
giaus atvežama trąšų iš užrube- 
žio.

Stiklas. — Biznis ir toliaus eis 
dar žemyn.

Megsitniai tavorai. — Pan
Čiakų ir kitų megstinių tavorų 
pramonėje pradeda didintis skai 
čius užsakymų ir biznis matyt 
pradės eit geryn.

Lumberis. — Didelis biznio 
puolimas tebesitęsia. Daugybė 
miškų ir lentų piovyklų yra už
darytos. arba darbas jose suma
žintas. Darbininkų algos smar
kiai numušamos.

Yra labiausiai užtikiama 
gyduolė.

Parduodama visose 
vaistynėse.

JOSEPTH TRINER COMPANY
1333-45 So. Ashland Avė.

Kalėdų 
dovanos

Prirengta pas mus 
Deimantai, laikrodė
liai, auksiniai — si
dabriniai — piausty- 
stytas stiklas, 
French Ivory etc.

Henry Rhein, 
Jewelry Store, 
per 30 metų prie 

1536 W. 47th St.
Patėmysit dideli 

laikrodį.

Suvienytų Valstijų Darbo 
Biuro statistikos rodo, kad gy
venimo brangumas iki Gruodžio 
1-mos dienos 1920-tų metų nu
puolė suviršum 7 nuošimčius pa
lyginant su tuo, koks jis buvo 
Birželio mėnesyj pereitų metų. 
Kitos statistikos rodo, kad nuo 
Gruodžio mėnesio pereitų metų 
iki dabar gyvenimo brangumas 
nupuolė dar 7 nuošimčius. Tai
gi iš viso nuo Birželio mėnesio 
pereitų metų iki dabar gyveni; 
mo brangumas bus nupuolęs 
apie 15 nuošimčių. Vienok pa
lyginus su tuo kas buvo prieš 
karę, gyvenimo brangumas te
bėra iškilęs 150 nuošimčių.

Galima pilnai tikėtis, kad 
' šiais metais gyvenimo brangu
mas nupuls dar 10 nuošimčių. 
Taigi palyginus su augščiausiu 

yra brangumu 1920 metais, gyveni
mo brangumas iki šių metų pa
baigai bus nupuolęs apie 25 nuo
šimčius ar ir daugiaus.

Atskiri produktai bus nupuo
lę palyginant su 1920 metais se
kančiu budu:

■ EXTRA IŠPARDAVIMAS 
Siutų ir Kelinių

1 Vėliausios mados ir žemiausios ■ 
kainos.

PAUL LEASES, 
3616 So. Halsted St.

C. R. CLAUSEN 
Expertas Rupturų

Išdirbėjus 
pagerintų 

guminių 
panČiakų; 

diržų palai
kančių rup- 
turą po ope
racijos; chi

rurgiškų 
gorsetų; 

bresų dėl 
ir platės dėl

Tel. Normai 224.
ENGLEWOOD THOR SHOP

John P. Sink, Joseph A. Huguelet.
Elektros namai, skalbimui maši

nos, prosai, valytojai.
6007 So. Halsted St.

nu- 
but

Vilnoniai audiniai
Audimo fabrikuose tęsiasi al

gų numušimas ir darbai vis eina 
labai menkai. Užsakymų fabri
ką turi labai nedaug. Vilnos pi- ’ 
gios ir jų yra užtektinai, 
niai audiniai ir toliaus 
dar eiti pigyn.

.55%

apie 10%.
- Biznis apmi-

Vilno-1 
turėtų

Kiek reikia mokėti 
taksy?

nenormalių kūno dalių, 
kojų. SpecialS atyda dėl kūdikių. 
Valandos nuo 1 iki 5 įir nuo 7 iki 9 vak. 
6331 So. Halsted St., kampas 63 P).

Phone: Wentworth 2679.

RAZDIK & CO.
Kolektavimas ir patikrinimas 

REAL ESTATE 
Paskola ir Insurance.

1826 S. Halsted St. Chicago.
Tel.: Roosevelt 7963

Phone Yards 1030
WM. S. BRONIARCZYK, PH. G. 

Aptiekorlus
Receptai musų speciališkumae.

4459 So. Wood St.

Phone Yards 987
D. LIPTSICH

Fashion Cloak Shop 
Ploščiai, siutai, dresės ir veistis. 
Jus gausite tavorą iš musų dirbtu

vės olselio kainomis.
8401 So. Halsted St.

Phone Boulevard 6878
A. HOLZMAN 

The National Raincoat Co. Not Ine.
of Chicago

Guminių rūbų išdirbėjai
8631 So. Halsted St.,.

Laikrodėlai
ręs ir gal taip dar bus -keletą, mis 
nėšių.
gesnių

OLOWiECKI’S 
Musič House

Mes turime visus muzikalius in
strumentus: grafonolas, vietro- 
las ir lietuviškus rekordus. Rei

kalauk musų katalogo.

Neblogai betgi sekasi pi- 
laikrodėlių biznis.

Maistas apie.........
Drabužis suviršum 
Namai — apie ...u... 
Kuras ir šviesa — 
Rakandai — apie .
Įvairus daiktai — apie 10% 
Šis gyvenimo brangumo ap-' 

skaitliavimas yra paremtas tuo 
puolimu opto kainų, kurs ėjo 
iki šiol. Pasiremiant šitomis 
skaitlinėmis darbdaviai visose 
pramonėse stengiasi numušti 
darbininkams algų. Darbinin
kams yra žinotina, kad numu- 
šimas algų daugiaus kaip 25 
nuošimčius, palyginant su algo-| 
mis pradžos 1920 metų, yra ne
teisingas ir neturėtų būti daleis- 
tas.

Kviečiai
šita yra kokybės vaistinė.

Mes duodame tiktai GERIAUSIAS 
GYDUOLES. Mes gvarantuojame 

VISOKIUS savo pardavimus.
“MUSŲ SPECIALUMAS — 

RECEPTAI.
pasiklausk savo daktaro apie mus.

S. A. MANKOWSKIS
Prescription Drug Store 

Lietuviška Aptieka
2359 S. Leavitt S t., kampas 24 gat. 

Chicago, Iii.
Telefonas Canal 4946

Kviečiai tebėra pigus, ir va
kar jų kaina Chicagoje buvo nu
puolus vėl iki $1.56. Gegužiniai 
kviečiai buvo pardduodami po 
$1.47 už bušelį.

Miltai Minneapolyj buvo paki
lę, ir perkant daug reikėjo mo
kėti po $9 už bačkų. Chicagoje 
$8.75.

Kviečių išvežimas pereitų sa- 
vatę buvo sekamas.

Iš Amerikos 9,714,000 buš.
Iš Indijos 496,000 buŠ.
Iš Argentinos 1,044,000 buš.
Iš Australijos 1,896,000 buš.
štie išvežimai toli perviršija 

pereitų metų to pačio laiko išve
žimus.

8417*21 So. Halsted St. Chicago

Kiekvienas Amerikos pilietis, 
kurs uždirba daugiaus $1000 į 
metus, jeigu nevedęs, ir dau
giaus $2000, jeigu vedęs, tun 
mokėti taksas nuo savo įplaukų. 
Kas daugiaus uždirba, tas dau
giaus ir taksų turi mokėti.

Uždirbą iki ”$5000 turi mokėti 
4 nuošimčius nuo uždarbio virš 
$1000 ar $2000.

Uždirbą virš $5000 turi mo
kėti daugiaus nuošimčų, bet dar 
turi išeičių.

Sekama lentelė parodo, kiek 
nuo kokio uždarbio reikia mo
kėti taksų, jeigu žmogus turi pa
čią, bet neturi vaikų: —
Metinis 
uždarbis 
$1000 
$2000 
$3000 
$4000 
$5000 
$6000 
$7000 
$8000 
$9000 
$10000 
$12000 
$14000 
$16000 
$18000 ‘ 
$20000 
$30000 
$40000 
$50000 
$100000 
$1,000,00

Jei norėtum pirkti James A. 
Brady Foundry Co. stako, kuris 
dabar neša 10% dividendo ir sau
gus pinigų įdėjimas. Matykit

MR. BAIN, 
Andersen & Company

Rm. 1122 — 127 N. Dearborn St. 
Te!.: State 6580

PADVIGUBINK 
SAVO JEIGAS 

įdėk savo sutaupintus pini
gus į musų 6% užtikrintus 
Gold Real Estate Bondsus. 
Maži savaitiniai arba mėne
siniai daliniai įmokėjimai 

nešantis 6%.
Julius Moli & Son 
1319 Milwaukee Avė.

Reikia čia betgi pastebėti, 
kad ne visuose Amerikos mies
tuose gyvenimo brangumas bu
vo pakilęs ir nevisuose jis lygiai 
puola. Apskritai galima’ sakyti, 
kad kur jis buvo augščiau iški
lęs, ten jis truputį dauginus dar 
bar nupuolė ar nupuls. Iš įvai
rių miestų, augščiausia gyveni
mo brangumas buvo iškilęs De
troito mieste — iš viso 136 nuo
šimčių. žemiausia negu kitur 
gyvenimo brangumas buvo iški
lęs San Francisco mieste — bū
tent, 96 nuošimčius. Chicagos 
miestas stovi viduryj — jame 
gyvenimo brangumas buvo paki
lęs 115 nuošimčių. Chicagoj gy
venimo brangumas yra nupuolęs 
dabar nemažiau kaip Detroite 
mieste.

NAUDOTO IR NAUJO LUMBERIO 
PIGIAI.

Vėtros, rėmai langams, plaisteriui 
lentelės, stogui popiera.

CARR BROS \VRECKING CO., 
3003-39 S. Halsted St.

Tel.: Yards 1294

Investmentai
Phone Drover 215

S h a n k 8 
Music Store,

E s t. 1 9 1 2.
Fonografai, re 
kordai ir žio
jami grojikif- 
niai voleliai. I'i

nigais arba išmokėjimais
3527 So. Halsted St.

Jei tau reikia 
GERO PLUMBERIO 

Kreipkitės prie 
JOHN KLEKER PLUMBING CO. 

1707 W. 47th St. 
Tel.: Yards 2808.

Visą darbą gvarantuojame.

uždarbio 
nuošimtis 

nieko 
nieko 

1.33 
2.00 
2.40 
2.83 
3.86 
4.63 
5.33 
5.90 
6.92 
7.79 
8.56 
9.28 
9.95 

12.93 
15.72 
18.38 
31,19 
66.32

šiame mėnesyje šiek-tiek bus 
nupuolę šėrai (stakas), ir kartu 
su tuo nupuolimų truputį nu
puls r gesenieji senieji bonai. 
Kiekvienam nupuolimui pasitai
kius patartina yra pirkties bonų, 
idant užtikrinus ilgam laikui 
apie septynis nuošimčius ant 
įndėtų pinigų. Vėliaus pinigai 
nebeneš tokio nuošimčio kaip 
kad dabar galima gauti. Todėl 
tai apsirūpinimas bonais šiuo 
laku yra patogus.

kiek taksų 
nieko 
nieko

$40 
$80 

$120 
$170 
$270 
$370 
$480 
$590 
$830 

$1,090 
$1,370 
$1,670 
$1,990 

$3,890 
$6,290 
$9.190 
$31,190 
$663,190

Nuostoliai 1920 metais

■ ADAM M. MACARUS J
■ NOTARAS ■
11 3256 S. Wallace St., Chicago ■

SKAITYK1T IR PLATINKIT

Parduodu laivakortes, 
siunčiu pinigus į visas 
pasaulio dalis. Apdrau- 
džiu, parduodu žemės ir 
namus, skolinu pinigus.

Amerikos biznyje 1920 metai 
buvo keisti. Dalis pramonių tu
rėjo didelių pelnų, o dalis didelių 
nuostolių. Pavyzdžiui, skerdy
klų biznis pereitais metais nešė 
nuostolį. Kiekviena stockyardų 
kompanija pereitais metais turė
jo milijonus nuostolių. Mail- 
order biznio įstaigos, tokios kaip 
Sears Roebuck ir Montgomery 
Ward, taipgi didžiai nukentėjo. 
Užtai bankai pereitais metais tu 
rėjo nemažų pelną. Chicagos 
bankų pereitų metų pelnas sie
kė nuo 10 iki 50 ir daugiaus 
nuošimčių ant įdėto kapitalo.

National Theatrą

Ma-
Madisonx ir Kedzie yalstijinis 

bankas pagamino pirmo mortge- 
čiaus bonus užtraukiančius $40-

U. S. ARMY & NAVY KRAUTUVE
Pilniausia armijos stako. 
1628 West 47-os gatvės 

Kampas Marshfield Avė.
6250 Archer Avė., Argo, III.

9309 Cottage Grove Avė.
Pusvilnonės pančiakos ............... 25c.
Vilnoniai Armijos marškiniai.... $8.95

Naują Europos 
Padalinimą

Kaina 35c
Bet dabar mes pardavinėsi- 

me atpiginta kaina— 
tik po 25c.

Reikalaukit tuojau

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St., 

Chicago, IU.

A. C. Flynn Heating Co., 
6402 So. Ashland Avė.

Phone Prospect 836
Garu, karštu vandeniu ir karštu 
oru šildymas. Nauji šildomi pe
čiai įvedami. Seni šildomi pečiai 
pataisomi.

Naujos Duonkepyklos 
Bonai.

“Apvezdinimas biednos mer
gaitės”, bus lošiamas šią savai
tę National teatre, žmones my
li juokus ir eina pasižiūrėti, kur 
juokingai lošiama. National te
atre, apart kitų juokų, bus per
statoma laba linksma komedija 
su visokiais apsivedimais. Kiek
vienas mylįs juokus, neturi pra- 
leisti šioj savaitėj nors vieną 
dieną neaplankęs minėtą teatrą, 
o pilnai bus užganėdintu, 
tinees ketverge ir subatoj

GERAS
Dantų taisymas 

pigiomis kainomis
Aukso dantis 22 Karat

$8 ir augščiau
Bridge Wotk

$4 ir augščiau
Platės $5 ir augščiau

DR. BERN
4558 So. Ashland Ave^

Kampas 46th St.
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Chicagoje — paltu:

Metama...................    $8.00
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Dviem mėnesiams . ........     1.75
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Metams .......     $7.00
Pusei metų 4.00 ]
Trims mėnesiams------------------ 2.00
Dviem mėnesiams ... ............ .. 1.501
Vienam mėnesiui ...... ...........

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams------------------------------- $8.00
Pusei metų ___ ______ ______ — 4.50
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Orderiu, kartu su užsakymu.
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Ką gali 
darbininkai

Socialistai yra palinkę 
idealizuot darbininkus, t. 
y. įsivaizdint juos, kaipo ge
resnius, doresnius ir gabes
nius žmones, negu kiti vi
suomenės nariai. Šitoks pa
linkimas kyla iš to, kad so
cialistai deda ant darbinin
kų klesos didžiausias savo 
viltis. Jie yra įsitikinę, kad 
darbininkų klesa įstengs ne 
tiktai pergalėti kapitalistus 
ir paimti valdžių į savo ran
kas, o ir sutvarkyt visuome- j 
nę geresniais pamatais, ne-1 
gu ji yra šiandie tvarkoma.

Bet daugelis žmonių, ku
rie yra tiktai paviršutiniš
kai apsipažinę su socialistų 
mokslu, nejučiomis visai iš
kreipia tą jų mintį. Jie su
gaišo klesą su atskirais as
menimis, ir jie mano, kad tie 
gabumai, kuriuos socialistai 
mato darbininkų klesoje, 
randasi kiekvienam darbi
ninke. O tai, žinoma, yra 
visai klaidinga.

Jeigu paimsite atskirą 
darbininką, tai anaiptol ne
galėsite pasakyti, kad jisai 
yra būtinai geresnis už kiek
vieną kitos klesos narį. .Visi 
puikiai žino, kad darbininkų 
tarpe randasi ir nedorų ir 
negabių žmonių; iš antros- 
gi pusės, rasite nemažai at
skirų žmonių priešingose 
darbininkams klesose, kurie 
yra labai prakilnus visuome
nės nariai.

Darbininkas anaiptol nėra 
koks nepaprastas sutvėri
mas. Jisai, kaip ir visi žmo
nės, yra gyvenimo aplinky
bių vaisius. Jeigu jo gyve
nimo aplinkybės buvo tokios, 
kad jisai neturėjo progos 
įgyt apšvietos; suprast, kas 
yra dora, o kas ne; išlavint 
savo gabumus, tai jisai ne
gali būt mokytesnis, dores
nis ir gabesnis už kitus žmo
nes. ; ' į ?

Todėl kelti į padanges 
kiekvieną atskirą darbinin
ką, dėlto tiktai, kad jisai yra 
darbininkas, — yra nesąmo
nė. Bet daugelis žmonių!

kaip tik tai ir daro. . Dau- 
giaus net; pačių darbininkų 
tarpe jie garbina juo labiaus 
tuos darbininkus, kurie at- 

Ilieka prastesnį darbą: ran
kų darbo darbininkai jiems i 
yra geresni, negu proto dar
bininkai (pastaruosius jie 
dažnai vadina “buržujais”); 
neišlavinti, “juodo darbo” 
darbininkai jiems yra geres- 

! ni, negu išlavinti amatinin
kai. O tai jau yra visai at- 
žagareiviškas supratimas, j

Jeigu visuomenė gerbtų 
prastą labiaus, negu painų, 
reikalaujantį didelio išlavi
nimo, darbą, tai nė vienas Ičiani puslapyje, iš kurio mes 
Žmogus neturėtų noro siek- paėmėme augščiaus paduotąją 
ti augščiaus, lavint savo jie-Į citatą, jisai Smarkiai atakuoja 
gas; darbo produktjngumas 
ne augtų, o eitų žemyn; jo
kio progreso negalėtų būti.

Darbininkas, kaipo atski
ras asmuo, nėra nė geres- 

Inis, nė blogesnis už kitus 
žmones. Bet kaipo klesa, 
darbininkai lošia nepaprastą 
rolę šių dienų visuomenėje. 

I Jų skaičius tolyn vis labiaus 
didėja; gyvenimo aplinky
bės verčia juos kovoti prieš 
išnaudotojus; o ta kova rei
kalauja, kad jie organizuo- 
tųsi ir šviestųsi. Tuo budu 
darbininkų klesa nuolatos 
labiaus stiprėja materialiu 
ir moraliu žvilgsniu, ir pats 
gyvenimas rengia ją prie to, 
kad ji pagalios pasidarytų 
pakankamai galinga patapti 
visuomenės vadovu ir su
teikti žmonijai geresnę atei-

Nereikia žiūrėti į suviliotus 
Darbo Federacijos* narius, 
kaipo į neprietelius, nereikia 
jų šmeižti, bet reikia elgtis 
su jais, kaip su apgautais 
darbininkais.

“Jie šiandie klysta, patam- 
sese slankioja, o rytoj gali 
likti geriausiais klasės kovo

davęNesenai “Naujienos
Lietuvos dačbinikams 
tokį patarimą. Bet prie jo rei
kia pridurti dar keletą pasta- 
bų.

to save ir savo vienminčius 
prie “susipratusiųjų darbinin
kų”, o betgi jisai dar nežino, 
kas yra klesų kova- Tam pa-

pzvaiga
KOMUNISTAMS 
DŽIAUGSMAS.

Komunistų “lpartijąi” dide
lis džiaugsmas, kad “Naujienų” 
Bendrovėje įvyko nesusiprati
mų. Jų spauda gaudo visokių 
sensacijų apie tai ir pripildo 
ištisas špaltas, kad tik tuos ne
susipratimus labiaus išpiltus. 
Dabar ji paskelbė ir tą, pilną 
melagysčių, Jamonto skundą, 
kurį pastarasis įteikė teismui-

Atsakinėt į komunistų spau
dos prasimanymus arba 
tuos melus neapsimoka, 
verta pažymet tą faktą, 
tie triukšmadariai, kurie
termą “Naujienų” .Bendrovėje, 
eina ranka už rankos su ko
munistais. Augščiaus paminė
tąjį skundą komunistai juk ne
būtų galėję paskelbti, jeigu 
Jamonto frakcija nebūtų jiems 
davusi jo kopiją.

Iš to kiekvienas gali aiškiai 
suprasti, kokie elementai kė
sinasi ant “Naujienų”.

i M- 
Bet 
kad 

kelia

“APGAUTI DRAUGAI.”
Lietuvos profesinių sąjungų 

Centro Biuro organas, “Dar
bininkų Žodis”, svarsto klau
simą, kaip reikia elgtis su tais 
darbininkais, kurie priklauso 
klerikalų vadovaujamai “Dar
bo Federacijai”. Sako:

“Gal atstumti juos? Gal 
su panieka i juos žiūrėti? Jo
kiu budu! Visų susipratu
sių darbininkų uždavinys — 
išrauti savo draugus iš ne
prietelių tinklų ir įvest juos 

į savo eiles...
“Susipratusioms darbinin

kams turi rupėt: arčiau pri
eiti prie ‘Darbo Federacijos’, 
platinti tarp jos narių klasi
nį susipratimą, kviesti jos 
narius prie kovos dėl darbi
ninkų klasės laimėjimo. Su
sipratę darbininkai turi ko
voti su ‘Darbo Federacijos’ 
vadais, rodyti visas jų mac
hinacijas, einančias darbi
ninkų neprietelių naudai, 
bet kartu jie turi eiti arčiau 
prie suviliotų darbininkų ir 
traukti juos iš tų vadų nagų.

[“advokatus, inžinierius, dak- 
| tarus” ir pataria jiems nesi- 
| kišti į profesinio d’arbininkų 
judėjimo reikalus: nes, girdi, 

| jų rankos esančios ‘^perbaltos”. 
Išeina taip, kad tiktai žmogus 

[juodomis, pūslėtomis nuo dar- 
Įbo rankomis gali būt naudin- 
|gas darbininkų judėjimui.

< Bet tai yra, žinoma, netie
sa. Tie žmonės, kurie pasižy
mėjo, kaipo didžiausi darbi
ninkų mokytojai (Marksas, 
Engelsas, Liebknechtas ir ki
ti), niekuomet nedirbo juodo 
darbo; jie buvo inteligentai. 
Net dabartinio komunizmo 
(bolševizmo) vadai (Leninas, 
Trockis, Krasinas, Bucharinas 
ir 1.1.) nėra rankų darbo darbi
ninkai. j

“Darbininkų Žodis” neatski
ria asmens nuo klesos. Jam 
rodosi, kad kiekvienas darbi
ninkų klesos narys yra geres
nis už kitų klesų žmones. Ji
sai turėtų žinoti, kad darbinin
kams visų-pirma reikia apšvie
tos; o šviesti gali, žinoma, tik
tai tie, kurie patys yra apsi
švietę. Jeigu inteligentas sten
giasi apšviesti darbininkus, tai 
jisai neša didelės naudos dar-

gaikštijos socialdemokratų me
tine konvencija. Kaipir kaiku- 
riose didžiulėse valstybėse — 
Luxemburgo socialdemokratų 
partijos konvencija užsibaigė 
skilimu. Skylimas įvyko delei 
klausimo apie “trečiąjį” Inter
nacionalą.

Nors didžiuma delegatų pri
tarė dėjimuisi prie šito Inter
nacionalo, bet jie griežtai bu
vo nusistatę prieš tas sąlygas, 
kurias statė to Internacionalo 
šulai. Už besąlyginį dėjimasi 
prie “trečiojo** Internacionalo 
balsavo tik 21 delegatas, gi 
prieš — 97. Neatsiekusi savo 
tikslo, komunistinė mažuma 
tuomet pasitraukė iŠ konven
cijos ir sukurė komunistų par
tiją-

Reikia pažymėti, 
nistai savo tikslui 
iškalno rengėsi, 
konvenciją buvo
Vokietijjos Komunistų 
te, Klara Zetkin (Skaityk Cet- 
kin). Bet čia ji neturėjo to pa-

kad konui- 
atsiekti jau 

Į partijos 
atvykti d ir 

dievai

soicalistų konvencijoje, kur jo
sios agitacija daug prisidėjo 
prie to, kati tos šalies socialis
tų partija tapo suskaidyta-

JUNGTINES VALSTIJOS.

Kas stovi už jų nugarų?

kokia yra jo kihnė -— buržua 
ziška, bajoriška, ar kitokia.*

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

VENGRIJA.

Paskelbė “amnestiją.”

[Iš Federuotosios Presos]

VIENNA. — Kalėdų dieną 
praeitais metais, Vengrijos dik
tatorius Horthy paskelbė neva 
amnestiją. Tikrenybėj tai toji 
amnestija yra begėdingas pa
sityčiojimas iš Vengrijos žmo
nių. Vengrijos socialdemokra
tų partijos darbuotojai čia at
siuntė tam tikrų skaitmenų, 
Uirie rodo, kad toji Horthy* o 
“amnestija** paliečia nedau
giau kaip vieną tūkstantį žmo
nių. Apie trysdešimts tūkstan
čių žmonių turės pasilikti įvai
riose Vengrijos kalėjimuose ir 
internavimo' stovyklose.

Bet kas yra tie, kuriems dik
tatorius Horthy paskelbė am
nestiją? Manote, kad tai poli
tiniai nusižengėliai? Nieko pa
našaus! Visi jie priklauso Or
ganizacijai, kuri pasivadinusi 
“Nubudusioji Vengrija.” O to- 
i “Nubudusioji Vengrija” yra 
ikrą kopija Rusijos juodašim

čių. Bet kodėl jie areštuoti? 
Tam, kad apdumus pačios 
Vengrijos ir svetimųjų vaisty
tų gyventojų akis. Jie areštuo
ta delei viešai rengiamųjų pog
romų — skerdimo žydų. Vadi
nas, jų nusižengimas buvo 
toks, kurį ir pati budelio Hor- 
h’o valdžia nebegalėjo pas
upti, ir todėl “dėl svieto akių*’ 

areštavo juos.
Ir dabar ve, Horthy paskel

bė amnestiją — žudeikoms. Gį 
tūkstančiai geriausiųjų Veng
rijos liaudies sūnų pūdoma ka
lėjimuose.

LUXEMBURG.
Suskaldė socialdemokratų 

partiją.
[Iš Federuotosios Presos]

LUXEBBURG— Nesenai čia
užsibaigė Luxemburg kuni-

mo už nusižengimą, dėl kurio 
aš esini kaltas, kaip kad kiek
vienas vakar gimęs kūdikis.

Tamistos pirmatakunas, bu
vęs apskrities prokuroras Fic- 
kert, praeitų rinkimų metu ta
po sumuštas daugiausia dėl ei 
nederamo clgčsio “Money by
los metu”. Tamsta buvai iš
rinktas daugiausia delei to, kad 
sveikas, nepaisant tltideles opo
zicijos ryžais būti teisingas.

Mano draugai, dalyvaujan-

Skaitytoju Balsai
(.—.N.,.. M, I

[Ui iirelkataa itame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

MUSŲ “DIPLOMATAI” IR JŲ 
“DIPLOMATIJA.

[Iš Federuotosios Presos]

NEW YORK.— Ncw Yorko 
siuvėjai vaikšto be darbo. Sam
dytojų asociacija paskelbė 
jiems lokautą. Tam lokautui 
vešli reikalinga dideles sumos 
pinigų. Bet... sako, kad sam
dytojų asociacijos išlaidas pa
dengiąs “kas nors kitas.” Kas 
yra tas “kas nors kitas,” tuo 
tarpu nesužinota. Bet iš visa ko 
yra aišku, kad samdytojų aso
ciacija Čia yra tik skraiste, po 
kuria paslėpta tas “kas nors 
kitas.’* Trumpai sakant, už 

Į samdytoji} asociacijos stovi lie, 
kur jau* geroka valanda kaip 
varo agitaciją už neunijines 
dirbtuves. Žinia juk, kad Amai 
gameitų unija yra kaulas gerk
lėj netik rūbų , gaminimo in
dustrijos, o ir kitų industrijų 
viešpačiams, 
atėjo talkon 
savo sėbrams. O kad jie šitaip 
padarė, negali būti jokios abe
jonės. Now . Yorko manufak- 
turininkų asociacija savo 
bas su siuvėjų unija potraukė 
kaip tik toje valandoje, k ala 
visa rodė, jogei bus ats:ekta 
susitarimo. Tuomet įsimaišė 
“nepriklausomas žmogus” Har- 
ry Gordon. Ačiū jam dalykai 
susidėjo taip, kad samdytojai 
paskelbė lokautą.

Taigi, kas stovi už New Yor
ko manufakturininkų nuga
ros? Įdomu 'butų patirti to 
“kas nors kito*’ vardą...

Pastarieji todėl 
spaudžiamiems

Tarno Mooney 
reikalu.

Praeitą vasarą, kada jau bu
vo užėmęs savo vietą naujasai 
San Francisco apskrities pro
kuroras Mtthew Brady, iš San] 
Quentin kalėjimo, Kalifornijoj, 
Tanias Mooney parašė jam se
kamo turinio laišką:

Praėjo penki mėnesiai, kai 
tamsta pradėjai savo pareigas 
eitų. Šis yra trečiasai mano 
laišilęas, prašant tamstos daryti 
atatipkamų žingsnių sąryšy su 
likusiais prieš mane kaltini
mais, kurie laikomi augštes- 
niąjame San Francisco teisme. 
Į pasiųstus laiškus aš negavau 
dagi pareiškimo, kad jie yra 
gauti, visiškai nekalbant apie 
tamstos nusistatimą, butent, ar 
tamsta šituo klausimu manai 
ką nors daryti.

Rašydamas sekamąsias eilu
tes aš noriu būti kuoatviriau'- 
sias. Žinau, kad jeigu tamsta 
butiiim panašiose aplinkybėse, 
esmi tikras, tamsta darytum 
tą patį, ką nūdien aš ošini pa
siryžęs sakyti. Paėmęs svars- 
tymni šitą laišką, tikiuosi, 
tamsta visuomet turėsi minty 
vieną ir patį svarbiausi faktą, 
butent, kad neužilgio aš pažy
mėsiu ketvirtas metines mano 
įkalinimo sukaktuves; įkalini-

tamstą po to, kai davei tikri
nimo, kad jeigu busi išrinktas, 
pasistengsi dar kartą atnaujin
ti Billingso ir mano paties by
lą. Atnaujinti likusiais prieš 
mus kaltinimais, kurie dar ne* 
nagrinėta, ir kurių septyni yra 
panašus tam kaltinimui, kurio 
remianties mes tapome nuteis
ti ir dabar kenčiame.

“Mooney reikalu” tamstos 
pareiga yra tokia: užtikrinti 
Billingsui ir man naują musų 
bylos nagrinėjimą. Nagrinėji
mą remia'nties tuo kaltinimu, 
kurį pats buvusia prokuroras | 
norėjo išmest kada jis traukė
si šiprokuroro vietos. Taigi 
tamsta privalai padaryti taį, ką 
rinkimų metu žadėjai balsuo
tojams, butent, jeigu busi iš
rinktas, pasistengsi atnaujinti 
musų bylą.

Nusimanome,, jeigu musų 
byla butų atnaujinta ir mes 
liktume išteisinti, visa tai 
mums neatlygintų už tas 

I skriaudas, kurių mes turėjomė 
iki šiol. Bet tatai daug prisi
dėtų prie to, kad teisybės ka- 
neveikimui butų padaryta ga
las. Kuomet Billings ir aš pats 
būtume teisiami išnaujo ir iš
teisinti, tatai butų didžiausias 
priparodymas musų nekalty
bės ir to, kad mes buvome 
pikto sąmokslo aukos. Juk ir 
tamsta pats daugelio vietos 
unijų atstovams esi pareiškęs, 
kad “esmi tikras, jogei Moo
ney ir Billingsui buvo padary
ta didele neteisybė”.

Kai kas gali pasakyti, kad 
atnaujinti musų bylą reikštų 
sulošti naują farsą, kadangi 
hera jokių lindynių, kuriais 
remianties visa tai butų gail
ina daryti. Į tai galiu pasa-| 

| kyti štai ką. Tatai galima pa
daryti tais pačiais liudyniais, 
kurių pristatė buvusia proku
roras Fickert, kad pasiuntus į 
kalėjimą du nieku nenusižen
gusius žmones, šitie liudymai, 
kaip dabar pasirodo, yra su- 
klastuoli tuoju tikslu, kad su- 
kaneveikus teisybę. Ar teis
mas gali būt panaudotas vien 
tam, kad suradus žmones esant 
kaltais ir pasiuntus juos į ka
lėjimą? Aš visuomet buvau į- 
sitikinęs, kad teismas yra tam, 
kad suradus teisybę ir jeigu 
priparodoma kieno nors nusi
žengimas, kad nusižengėlį tin
kamai nubaudus, o jeigu gi 
to neprirodoma, tai kad kalti- 
namasai butų išteisintas.

Jeigu atnaujinimą bylos, tu
rint prieš save tuos liudymus, 
kuriais naudojosi Frickcrtas, 
kad nubaudus mus, skaityti tik 
farsu, lai reikėtų sakyti, jogei 
ir pirmoji musų bylia buvo tik 
farsas. Taigi dabar yra dar 
didesnis reikalas atnaujini by
lą ir patikrinti ar visa, kas bu
vo padaryta pirmosios bylos 
metu, buvo teisinga.

Iki šiol visi, kurie tik no
rėjo žinoti, jau patyrė, jogei 
apskrities prokuroras Fieker- 
tas, jo padėjėjai, pats policijos 
departamentas ir valstijos liu
dininkai padarė sumoksią ir 
sužiniai apgavo teismą. į 

Todėl dar kartą aš kreipiu 
lamsto domesį į “Mooney rei
kalą”. Padarykite visa, ką 
jus galite, kad teisybė išeitų 
aikštėn, taigi, kad musų byla 
butų atnaujinta.

Su tikra pagarba
Tarnas Mooney.

Musų tautininkai ir kleri
kalai ilgą laiką didžiavosi sa
vųjų diplomatų “nuvdjktaiu 
darbais”. Tiems “diploma
tams** jie sudėjo dideles su
mas pinigų, kurie naudota 
“viešosios opinijos” svetimose 

I valstybėse sukėlimui, supran- 
Į tania, Lietuvos reikalui.
’ O ką mes matome šiandie? 
Ko tie musų “diplomatai” ir 

Į jų “diplomatija” atsiekė?
! Neseną} iš Paryžiaus praneš
ta, kad vyriausioji talkininkų 
taryba nutarusi pripažinti Lat
viją ir Estoniją. Bet Lietuvos 
klausimą rišti ji atsisakė. Gal. 
girdi, kad nors vėliau...

Kodėl taip? Juk tokia Lat
vija saviems “diplomatijos rei
kalams,” rodos, ne puse tiek 
neišeikvojo pinigų, kaip kad 

I mes. Vis dėlto, ji jau tariama
si pripažinti.

Tatai dar kartą patvirtina 
socialistų nuomonę, kuri sakė, 
kad reikalaujant pripažinimo 
Lietuvai reikia pradėti ne iš 
to galo, nuo kurio pradėjo mu
sų klerikalai ir tautininkai. 
Lietuvos nepriklausomybė ir 
josios išlaikymas yra pačios! 
Lietuvos liaudies darbas. Bet į 
Liet (mis liaudį, į josios dar
bo žmones ir pati Lietuvos! 
valdžia ir tos valdžios šalinin-l 
kai visai maža ar jokios do
mės nekreipė. Jie tik gaudė 
svetimųjų skvernus ir tikėjosi, 
kad tokios Anglijos ar Franci- 
jos diplomatai jų maldavimus 
“tikrai išklausys.”

Dabar jie turi gerą lekciją. Į 
Tik ar norės ją pasimokyti... I 
Bet dar yra laiko- Praeities! 
klaidą dar galima pataisyti. Į 
Todėl, tegul jie pabando, jeigu 
Lietuvos nepriklausomybės rei- Į 
kalas jiems nėra tik tušti žo
džiai. —Pinavijas.

I našiausi pasaulyje, savo klesos 
I reikalų susipratimu stovi že
miausiai; ir tuo pačiu kartu, 
jei mes juos palyginsime su 
kapitalistiniai atsilikusių šalių 
darbininkais, pamatysime, kad 
jie yra darbo aristokratai. Juos 
niekados nebus galima padary
ti revoliucionieriais neigi juos 
bus kada nors galima prikal- 

Ibinti, kad jie balsuotų socia- 
llistų partijos tikietą.
I Kas kita yra su kapitalisti
niai atsilikusių šalių darbinin
kais. Vakarinių Indi jų, Afri
kos arba Kinijos darbininkų 
gyvenimo skurdą negalima jo- 

| kiais žodžiais apipiešti. Jie 
I absoliučiai neturi pasaulyje 
I nieką daugiau, kaip vienus su- 
Į skretusius marškinius, priden- 
genčius jųjų nuogumą, ir sau
ją ryžių, šie darbininkai—tai 
tikrasis proletariatas, kuris 
yra uola Europos kapitalizmo. 
Pav., turtai duodantys stipru
mą Britanijos imperijai, nėra 
pačios Britanijos salose. Jos 

Į svarbiausias turtų šaltinis yra 
į tai beširdis išnaudo jimas Azi
jos proletariato, to proletaria
tą, kuris daug labiau linksta 
prie sovietų Rusijos raudonos 
vėliavos, negu kad Britanijos 
aristokratiškos amatų unijos.

šituo gi žvilgsniu mes ir ma
tome Markso teorijos teisingu
mą, kad kapitalistiniam drau
gijos sutvarkyme,, vienoje že
mės dalyje yra turtai, laimės, 
džiaugsmas ir linksmybės, o 
kitoje — amžinas pauperizmas. 
Ir kad paliusuoti visą pasau
lio proletariatą iš žabangų ka
pitalizmo, tai visųpirmiausia, 
žymaus japonų socialisto Šen 
Katayama manymu, Azijos 
proletariatas turi susijungti 
su sovietų Rusija, jeigu Rusi
ja pati nepaklius į kapitalizmo 
nagus ir joje bus praktikuoja
ma maža ar didele skale so
cializmas, ir nusikratyti Angli
jos jungą. Kol šis žingsnis ne
bus padarytas, tol mes negalė
sim matyti griūvant kapitaliz
mo įstaigų visame pasaulyje.

—Klevas.

f

TIKRASIS PROLETARIATAS.

—Dabar jau eina galutina 
! kova tarp darbo ir kapitalo.

—Tai sena pasaka, kurią aš 
jau girdėjau ' penkiosdešimtys 
metų atgal, —sako žilas filist- 
ras.

Sulyg Markso teorija, kapi
talistinei visuomenės tvarkai 
besivystant, pasaulio turtai tu
ri sueiti tik į kelių žmonių ran
kas iš vienos pusės, o skurdas 
ir visos gyvenimo nelaimės tu
ri užgulti žmoniją — iš kitos. 
Bet ši Markso teorija falai ma
žą įtekmę padarė į darbinin
kus kapitalistinėse šalyse. Pa- 
ųnkim, pav., kad ir augštai ka
pitalistiniai ištobulintos Ameri
kos darbininkus, kurių nema
žas skaičius turi savo nuosa
vus namus, automobilius, pra
moninių įstaigų Šerus ir prigu
li tose pačiose draugijose ir 
kliubuose kartu su kapitalis
tais. Šitų darbininkų negali
ma nė jokiu budu įtikinti, kad 
jų gyvenimo reikalai yra skir
tingi nuo kapitalistų gyveninio

European American Biireau 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.

NOTARIJUŠAS 
Real E s ta t e, Paskolos, 

Jnsurinai 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.

—r

FRENCH LINr
Compagnie Generale 

Transatlantiųue Bm 
Tiesiai

New York į ^lamburgą 

 

Dubeltavais Šriftbais laivo 

 

NIAGARA

Išplauks Utarninke, ovo 15 d. 

 

Kabineto ir trečios kltfsos kainos 

 

.Abai prieinamos.

Atsišaukite prie arčiausio vietinio 
French Line agento.

Kazimieras Gugi®
• ADVOKATAS

Veda visokius reikahis, '.uip kirtmviattikuo  ̂
įjaįp ir civilitkuoss teismuose^ Daic 

visokius dokumentus irpopitras •

UttBiuU
412$ 8. Halsted H, K 2] H. Durimi

Ant trelių lubų d11*13UnltyBM>
T«L Drover 1318 Tok Centrai 441B

'itteeto Olisu?

fot Central 441S

ti, kad dabar eina atkakli kle
sų kova: jie net nežino kas yra 
klesos.

Sale šilų yra šimtai tukslan- 
| >xių darbininkų, kurie iš pat 
mažens mokyklose išmokinti 

i ir įtikinti, kad jie gyvena de
mokratinėje šalyje, kurioje vi
si žmones yra “lygus” ir turi 
lygių progų patapti ne tik ša
lies prezidentais, bet ir Rocke- 
fcleriais. šie darbininkai rė- 
plioja aplink kojas fabrikantų 

Į ir jų perdėtinių, dirba kaip mu 
lai nuo tamsos iki tamsai, ti
kėdamiesi, kad ir jie kada nors 
taps turčiais. Da kitų darbi
ninkų galvos yra užimtos ki
tokiomis luštenybčmis

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą*
25 Esat Washington St.

Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimus 1827,

Telephone Central 3362
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 North VVestem Are.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

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

r

tokiomis luštenybčmis —- beis
bole, futbole, ristynemis, lenk
tynėmis, etc.

Dabar, aplamai, jei paimsim 
visus tuos Amerikos darbinin
kus, kurie sudaro didelę 
džimną darbo spėkos, tai 
matysime, kad darbu jie

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

C Tel. Cicero <>963 «
DR. A. P. GURSKIS 

Lietuvis Dentistan 
g 4847 W. 14 St. kampas 49 Avė. £ 
A CICERO, ILL.
M Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. m 

išskiriant nedalias ir serodas.

a
di- 
pa- 
yra



Utarftinlcas, Vasario 8, 1921

Lietuviu Rateliuose
NAUJIENŲ APIELINKe

Iš Draugystės Palaimintos Lie
tuvos veikimo už 1920 m.
Dr-tė P. L. 1920 metais at

laikė 13 susirinkimų, kurių 
dvylika buvo mėnesiniai ir 
vienas nepaprastas- Draugijos 
darbuotė aplamai buvo tokia: 
ji dalyvavo protesto demons
tracijoj prieš užpuolikus len
kus. Prisidėjo prie Chicagos

užsimokėdama pilną nario me
tinę mokestį. Surengė vieną i 
pikniką ir du balius; pastarojo' 
baliaus pusę pelno paskyrė! 
Lietuvos gynimui nuo užpuo
likų lenkų. Taipjau tam pa- • 
čiam tikslui tarp savo narių 
rinko aukas; rinko aukas tarp 
narių ir IJetuvos kareiviams 
kalėdinei dovanai. Dr-tės P. 
L. apyvarta siekė $4956.63; į, 
šitą skaitlinę įeina visos mėne
sinės, pomirtinės aukos ir t. p. 
Iš tos sumos išmokėta pomir
tinių $1545.00. Suteikta pašel- 
pos 31 ligoniui, išmokant $1,- 
097.50. Paaukota Lietuvos ap
sigynimui $217.25. Lietuvos ka
reiviams kalėdinei <k>vanai I 
$40-40. Viso aukota $257.65.

• Algoms ir kitiems draugijos 
reikalams išmokėta $1674.08; 
sykiu išmokėta $1564.23.

Dr-tė P. L. savo 20 nariu, 
kurie išbuvo per 10 metų ne- 
emę pašelpos, apdovanojo pui
kiais auksiniais Garbės Žiedais. 
Į Dr-tę P. L. įstojo keturi nau
ji nariai; du nariai mirė, 31 
sirgo, kuriuos draugija šelpė 
laike ligos. Draugijos turtas 
iki sausio 1 d. 1921 m. siekė 
$5020.65.

x Iš šio trumno pranešimo aiš- 
kiCką galima nuveikti* organi- 
zuotu\budu. Kur didesnis bū
rys narių susispiečia, ten dau
giau ir naudingiau galima 
veikti. I Dr-tę P. L. daabrtiniu 
laiku priklauso 370 narių.

—Ig. Žilinskas, rašt.

MM

DainOos didžiajame Naujieną koncerte A. R. B'umsnthal

J

Telephonai:

Kon-

Ausjs

T

Kntarnota Gerkle
Gerklė

Naujausiai išdirbami pečiai 
kombinacija, gasu ir anglimis, 
kurianami; galima kepti augš- 
tutinėje ščputėje (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., 
Tel.: 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.

Telephone Yard* 5082

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

ir nuo 5 iki 8 vakar*.

Skaudama Nosis) Skaudama Gerklė 
Bėganti .. Nosis Silpna .. Gerklė 
Kreiva .. Nosis IZ..1------ '
Užkimšta Nosis! Papūtus

Franklin O. Carter, M. D.
23 metai prie State gatvės

120 So. State St., Chicago, III.
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldie- 

niais nuo 10 iki 12.

ŽINOVAS
AtitaiRO žvairas a- 

kis vienu ntsilanky- 
4^ mu, be jokios chloro- 

formos. Suvirš 800 iš
gydymų užrašuose.

Ateik ir leisk apžiūrėti diplotnuo- 
taiu ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLftS 

LIGAS.
PATARIMAS DYKAI

Silpnos .. Akjs[Kurčios .. Ausis 
Skaudamos Akjs Tekančios Ausis 
Raudonos Akis Ūžiančios
Žvairos .. Akis Užkimštos Ausis

EXTRA! PALIKTA MUSU SANKROVOJ EXTRA!
Štai kur stebėtina proga nusipirkti augito* rųlies GVARAN- 

TUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00 tik už $35.00, priedų vel
tui 26 rekordų, 800 adatų ir DEIMANTO ADATA, šios NAUJOS 
PUIKIOS VICTROLOS palikta musų SANKROVOJE didžiulių 
muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiekviena MAŠINA tu
ri DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES OVARANCIJOS. Kam tai 
pirkti iš antrų rankų mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAU
JA GVARANTUOTĄ V1CTROLĄ vertės iki $250.00, tik už $85.00 
su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų SANKROVOS.

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

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

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

Sankrovos 
kaina tik

NATIONAL STORAME COMPANY
V Į JĮ jį g Viršiausia sankrova ir pardavimo, kambaris

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

sankrovos
kaina tik

AKIU BPBCTALISTAM 
Akla Egsaata«o|a Dykai 

gyvenimai yra 
tuttiaa, kada pra
nyksta regijimaa.

Mm vartojam 
pagerintą Oph- 
thahnometer. Y> 
patinga doma at
kreipiama j vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 rak. 
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 8t.

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6487

Didelis Barmenas

DR. M. HERZMAN
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 Labaratorlja: 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: Draxel 
. 950 - Drovel 4136

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

NORTH SIDE

Vienas North Sides bolševi- 
kčlis, pasislėpęs po slapyvar
džiu Paparčio Žiedas, aprašo 
melagių lapelyj, Pirmyn Miš
raus Choro susirinkimą. Į cho-

10929 8. Stale Str 
Chieago, IIL

T? Pullman 54X9

AKUSERKA
A. SHliSHO

Tartą patyrinu 
mztsrą ligose; rv 
psaticRai pnila riu ligouy Ir

Ir

Tel. Austln 737
DR. MARYA

DOVVIATT—SASS.
Kątik sugrįžo ii Californijos

vii tęs savo praktikavimą po N*.
5208 W. Harrtaoa St

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

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dentistas—
3331 S. Halsted SU Chicago, III

Valandos:—

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvaranteojatne 

Kalbame visas Europiikae kalba*. 
3804 So. Kedzie Avė., Chicage, 111 

Arti 33 th Street

k

T. KARABLINOFF
Chicagos lietuviai, atsilankiu’dejie didžiąjam Naujienų 

certe, vasario 27 d., erdviam Ashland Auditoriume, dar kar
tą turės puikią progą pasigėrėti šio įžymiaus dainininko baritono 
balsu, niūniuojančiu įvairias ari jas ir liaudies dainas.

ro susirinkimus visados atsi
lanko ir pašalinių žmonių, bet 
šin susirinkiman atsilankė ir 
vilkas avies kailyj, kuris, pri
imtas į narius, dabar rašo mė- 
his apie chorą. Jis sako: “Cho
ras Pirmyn 11 d. sausio ture- 

metinį susirinkimą. Prane
šė, kad choras turįs didelę ko- 

bet

J°

vesti su kairiaisiais,
Naujienomis prisakyj at

rėmęs viską. Prie naujų su
manymų choro mokytojas S. 
Dilius davė įnešimą, kad cho

vą 
su

Priežastis, kad S. L. D- A. Ap
skričio laikyto j konferencijoj 
nutarė iš. iždo paaukoti poli
tiškų kalinių fondui $100. Pa
gal Diliaus supratimą, girdi, 
tai “parazitiškas darbas...”

“Pranešė, 
didelę kovą, 
sai 
ko.

no gerai, kur tie pinigai už
kliuvo, bet jis nieko apie tai 
nemini: mat tai butų išdavi
mas komunistų internacionalo, 
diktatūros etc... Užtai geriau 
rašyt melagių organai! melus 
apie chorą ir jo vedėjį, ką Pa
parčio Žiedas ir daro. Pracitoj 
S. L. D. A. konferencijoj bu
vo paaukota dar $100 politi
niams kaliniams ir išrinkta ko
mitetas išjješkoti anuos pir
miau aukotus $50. Bet ar tatai 
pavyks atgauti iš tų, pas ką 
jie yra, dar klausimas. Del to 
tai Dilius ir pareiškė lame su
sirinkime, kad politinių kali
nių aukomis naudojas ne ka
liniai, bet komunistiški kazir- 
ninkai ir munšainieriai.

Pagalios dar pamatysime,
kad choras turi kas bus su dainininkų pinigais, 
Kas pranešė, ta- kurie buvo taupinami išleisti 

melų bolševikėlis nepasa- dainelėms, kurių labai trūksta. 
Choro susirinkime niekas —Darbininkas,
nesakė ir negalėjo sakyt, _______

nes choras su nieku nckariau- { Triukšmingas siuvėjų susi- 
ja. Paparčio Žiedas visa tai su-, rinkim™
fabrikavo. Antra, grynas me-;
las, kad buk Dilius kalbinęs, Pelnyčio j, vasario 4, unijos 
chorą atsimesti nuo S. L. D. A.' svetainėj 1564 N. Robcy St. 
ir priešinęsis aukoms kali-! įvyko Amalgaineitų unijos lie- 
niams; kaip tik atbulai. Dilius I tuvių skyriaus (No. 269) mė- 

kad politinių kalinių' tiesinis susirinkimas. Pirminiu-patarė,
naudai reikėtų surengti kon-
certą. Jis pareiškė tik, kad lig-
šiol aukotais tam reikalui pi- protokolas ir išpildyta valdy- 

politiniaip'08 *r kily ataliirkamų komi- 
tu kazir- sijų raportai.

susirinkimą per-

Įo susirinkimo

S’everos Gyduoles užlaiko
’j ■’ < V' '■

seimyno; sveikata

Kosulys, šaltis, 
užkimimas,

Pinigai is r

yra paprasti negaiši šiam laikė. 
Stengekis prašalinti juos. Greita 
pagelba gali nukreipti pavoingas 
pasekmės.

I Severais
Cough Balsam

(pirmiau vadintas Severo Plaučiu 
Balzamas), yra vartojamas labai 
pasekmingai per keturios-dešimtys 
metų dėl gydymą užkimimu, skaus
mų gerkles, Šaižią, mėšlungiško 
krupo, bei bronchialinio kosulo. Pri- 
imnus imti. Kaip suaugę taip ir 
vaikai bei kudikei gal juos imti. 
Pardavinėti aptiekuose. Prekė 25 
ir 60 centai.

W F. SEVERĄ CO?
CEDAR RAPIDS, IOWA
_______________■ _______ * ■______ • ___ 1

Rockfonio
Lietuvon

Tel. Yards 8654
Mrs. A. Micliniewicz

AKU6ERKA 
Baigusi Aku
šerijos kol«gi-' 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 

. da rodą viso
kiose ligose 
moterim* ir 

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

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

B Telephone Yard* 1582

s DR. J. KULIS s
LIETUVIS

H GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J
B Gydo visokia* ligas motorą, vai- 1 
g kų ir vyrų. Specialiai gydo Um- 9 

pančius, senas ir paslaptin
gas vyrą ligai.

■ 8259 So. Halsted St, Chicago. M 
rHHHH3lhnBMHKHHiaHMHHB

t nigais naudojas ne | 
kaliniai, bet komunistų kazir- 
ninkai ir numšainieiriai. 
apie tai truputį paskiau.

Pap. Žiedas dar sako, 
choras susidedąs vien iš socia
listų. Mat tam bolševikčliui so
cialistai vaidenas dieną ir nak
tį. Ištikrųjų choras susideda ne 

1 iš socialistų kaipo tokių, bet 
iš gerų ir gairių dainininkų ir 
didžiuma jų visai nesimaišo į 

! dabar vedamą šlykščią frakci- 
; jų kovą dėl “izmų.”

Dabar apie aukas politi- 
niems kaliniams. Mat koki 4 
mėnesiai atgal buvusioj S. L. 
D. A. konferencijoj buvo pa
aukota 
$50 ir 
kad jis

. Bet ar 
. tą dovaną

Bet

kad

politiniems kaliniams 
priduota raštininkui, 
pasiųstų kam aukota, 

politiniai kaliniai gavo 
? Paparčio Žiedas ži-

Tarp kita komunistai užpuo
lė ant unijos agento P. Galskio, 
kam jisai nupirkęs unijos kny- 
nui knygų už šešiasdešimts do
lerių. Nupirkęs nesiklausdamas 
knygų komisijos. “Brolis” Vik
šris davė “ukazą,” kad tas kny
gas reikia atiduoti Galskiui. 
Vis dėlto, šituo klausimu vė
liaus susitaikinta.

Imta svarstyti Degučio ir 
Bendokaičio suspendavimo 
klausimą. Skyriaus sekretorius 
ant vietos perskaitė Pildomo
sios Tarybos nuosprendį, kur 
keturiais balsai prieš tris su
rasta, kad Degutis esąs nusi
žengęs prieš unijos taisykles, 
būtent: unijistas negali eit dir
bti į neunijinę šapą negavęs 
specialiu unijos leidimo. Prie 
Degučio kaltinimo buvo ilgo
kas paaiškinimas. Degutis iš-

KRUPAS
Kiekviena motina prisibijo, kad ne

pagavus greitai sunkaus kosulio. Jis 
užeina vėlai naktyj, kuomet medika- 
Hška pagelba sunku prisišaukti. Todėl, 
ir yra Glessco vienu svarbiausiu daly
ku šeimininkės milionų namuose 
per keturiasdešimta metų. Jis sutei
kia urną palengvinimą. Yra faktų, 
kad Glessco yra vienatinis vaistas, ku
ris pagelbsti į penkioliką ininutų be 
vėmimo.

Atsargios motinos visur remiasi ant 
Glessco. Jis nesugadina jaunų kūdi
kio vidurių ir turi savyje substitutą 
apgynimui systemos.

Visi vaistininkai pardavėja Glessco 
50c už butelį. Jis vertas dešimts syk 
daugiau reikalingame laike.

^Dr. Drake’sG LESSCO
NUO KOSULIO, ŠALČIO IR KRUPO

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real, Es-1 
tate & Loan Co.

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

Sal.Petrauskas

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro. 

8303 So. Morgan Street, 
Chicago, III.

809 So. Main Str.
Rockford, UI.
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šviesą ir pajiegą suvedame Į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Casb arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Prcs.
Tel. Boulevard 1892. Chicago, UI.1615 W. 47th St.

JTel. Moįroe 2804

Spcxi*l«ma«: Moterą llgoe Ir Chlrarrfįs 
1145 MILWAUKEJS AVĖ. CHICAGO.

sąvaičių, nes visoj rūbų siuvi
mo industrijoj kilo krizisas ir 
tuo budu daugelis šapų užsi
darė. Tuomet Degutis gavęs 
darbą vienoj moteriškų rūbų 
neunijinėj šapoj. Dirbęs joje 
daugiau kaip vieną sąvaitę. Be- 
to, Amalgaineitų unija savo 
nariams nedraudžia dirbti Iby 
dirbtuvėj, kadir neunijinėj, ne
daugiau kaip dvi sąvaiti. By 
tik ten nėra streiko. Drg. Ru- 
gis išparodo, kad Degutis nė
ra nusižengęs unijai, a tuo tar-

pu skyriaus Pildomoji Taryba 
keturiais balsais prieš tris už
dėjo jam 26 dolerius pabau
dos ir pusei metų atėmė bal
są. Tai padaryta vien dėlto, 
kad Degutis nepriklauso tai po
litinei partijai, kuriai priklau
so jo teisėjai, trumpai sakant, 
kad Degutis yra socialistas.

Atsistoja senyvas ir liguis
tas, suraukta kakta žmogus ir 
pradeda šaukti: Naujienos, 
Naujienos, tos Naujienos viską 
rašo apie mus, unijos narius... 
Tie menševikai, jus visi žiopli 
ir kvaili!.-.

Pirmininkas prašo, kad isi- 
karščiavusis
betų ne apie Naujienas ir men
ševikus, o Degučio kaltinimą. 
Bet “oratorius” nepaiso: plus-

Waokegano 
Lietuviai“-
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptieką:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, UI

‘oratoivus” kal-

(Tąsa seka ant 6-to puslp.)

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvy* Dentistas 
10801 S. Michigan Ar., Roseland 

Valandos: 9 iki vakare

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

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

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moterišką ir Vyriiką.
Taipgi Chroniškų Ligg.
OFISO VALANDOS:

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

po piat.
Telephone Varčia 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisą*
4729 So. Aehland Ave^ 2 labo* 

Chicago, Illlnoie.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyrišką Ir 
Vaiką Ligą.

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo
iki 5 v. po .piet ir nuo 7 iki 8:30 
vai. vakaro. Nedėliomi* nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet 

Telefonas Drexel 2880

2

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. Strikol’is 

Lietuvys Gydytojas ir Chirergas 
Perkelia ofisą | People Teatrą 

1616 W. 47 St., Tel. Bonl. 160
Valandos: 1 iki 8 po pietą. 

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

Nuo ryto iki piet 
Telephone McKinley 208

3 DR. YUŠKA J
II1900 S. Halsted St. į

Tel. Canal 2118
M Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki £ 
ąį 8 vakare.
Įl Rezidencija: 2811 W. 63rd St. į

Tel. Prospect 8466 Jr

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

1— !X
Dr.C.Z. Veželis

Lietuvi* Dentistaa

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-toa gatvi* 

Telefonas: Drovtr 7041

J Tel. Canal 65
■ LIETUVIS DAKTARAS

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

Nedėlioms 10 — 12.
Gyvenimo Tel. Yards 5098.

/■
Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS 
LIETUVIS DENTISTAS 

2201 W. 22 nd & So. Leavitt Sts. 
CHICAGO.

Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną 
nuo 1 po pietą iki 9 vakare

Rez. 1189 Independence Blvd. Chicago
Telephone Van Buren 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyriškų, 
Vaiky ir visą chronišką ligą

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chlcag*
Telephone Dr ver 9693 

Valandos: 10—11 ly j; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 dieną 
*eaMBaaaBnUM*BuaHBHa*BB*M

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandose 10 iki 12 ryto; 1 Iki 4 pe 
piet, 6 iki 9 vakare 

■edUiomis nuo 9 iki 12 ryte, 
1821 8. Halsted 8^ 

Kampas 18 Ir Halsted 8L

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chlrir^a* 

1637 W. 51 et. kamp, Mankfldd av, 
Valandos: Iki 9 ryto, nuo 8 iki 

4 Ir nuo 7 Iki 9 vakare. 
Tel. Prospeet 1157



CHICAGOS
ŽINIOS

(Tąsa nuo 5to pusi.)

vienas vyriausias Degučio kal
tintojas, “brolis Meison” — 
MisevRia ir ima rūsti “spyčių.” 
Girdi, ir jis apie astuonias su
vaitos nedirbęs buvęs be dar- 

; bo. Jis turįs šeimyną ir tt., bet 
jis nėjo ir neeitų į skobų šapą. 
Bet vienas šalo manęs sūdys 
žmogus man pakuždėjo, kad ir 

. pats “brolis Meison” neesąs be
: kartą vieno streiko j 

; metu, jis pirmasis buk pasis- 
j klibinęs grįžti į darbą.. “Bro-

‘^Bombos” keturiuose teatruose

NAUJIENOS, Chicago, III,
Nulaužė berniukui koją.

tąsi kiek drūtas, ir gana. Pub- .
likoj pasidaro sujudimas. Pa-1 įnpfll 

sėskis! sėskis 1” j - -
to nepaiso, j |.ti| Nfeisojiui” užbaigus “spy- 

čiu” eita prie balsavimo. Pa
sekmes tokios: 55 balsai už 

' nubaudimą, o 52 — prieš. Tuo 
budu Degutis turi užsimokėti 
pinigišką pabauilą ir netekti 
vienam pusmečiui balso. Sup
rantama, Degutis dar gali 
kreiptis į Chicagos Amalgamei- 
ty Jungtinę Tarybą, kuri jam 
uždėtą bausmę. gali arba at-t 

j mesti arba patvirtinti.
ApsidiVbus su Degučio klau- 

eita prie Bendokaičio,

sigirsta balsų: 
Bet “oratorius 
Girdi, Degutį reikia nubausti 
kaipo skebą. Tuomet vienas iš 
publikos atsistoja ir sako:! 
“Vikšri, ar tu manai, kad mes 
užmiršome kaip tu dešimtais i 
metais (1910) didžiojo rubsiu-, 
vių streiko metu wii revolve
riu kišenių j ėjai skebauti?”

Tuoj pašoka “brolis” Kali-Į 
liūs ir sušunka: “Kas buvo se- j 
nai, tai jau užmiršta! Čia eina 
kalba apie dabartį.” Atsistoja 
Jakšlis ir ima “aiškinti” uni
jos konstituciją. Girdi, kadir simu 
visus metus butum he darbo, kuriam Pildomoji Taryba bu- 
bet dirbti neunijinėj šapoj ne- vo atėmusi balsą ant pusės mc- 
valia- Taigi Pildomoji Taryba tų delei to, kad jisai dalino la- 
Degutį apkaltino teisingai.

Kalba Martinaitis. Išparodo, le Amalgameitų unijos 
kad dabartinio 
daugelis siuvėjų ėjo jieškotis eina didelė kova su samdyto- 
darbo į nelinijines dirbtuves, jais (New Yorke). Bot svar-

> nusižengi- 
O mą tie patys “geri unijistai,” 

kurie rėkė prieš Degutį, nusi
ėmė kaukes nuo savo “feisų,” 
ir ėmė teisinti Bendokaitį. Gir
di, tie lapeliai unijistams gal 
ir geri, o tik unijos vadovams 
jie negeri ir tt. Toks “feisų

. mainymas
(unijistams. Pareikalauta skai- 
' tyli lapelį, dėl kurio apkaltinta 
, Bendokaitis- Kilo dideliausis 
i triukšmas. Atsistoja Galskis ir 
pasako, kad Bendokaitis ir šio-

■ je svetainėje yra dalinęs lape
lius ir kad Pildomoji Taryba 

tiesioginiais laivais į ir iš ANTWER- jį apkaltino teisingai. Bet, gir
di, balsuokite: baisa rimas pa-

i rodys ar Bendokaitis yra kal-

pelins, kur šmeižiama genera- 
val- 

nedarbo metu dyba. Ir tai tokiu laiku, kada

Taigi, jeigu bausti Degutį, rei- stant Bendokaičio 
ketų bausti ir visus kitus, 
tuomet unija turėtų suspen
duoti daugybę savo narių. Po 
to duota įnešimas uždaryti dis
kusijas. Bet tie, kur kaltino

• Degutį ėmė šaukti, kad jie dar 
neišsikalbėję. Čia atsistoja

Į IR Iš LIETUVOS 
du ir daugiau išplaukimų kas savaitė

99

negalėjo patikti

PO, KARVE ir ANGLIJOS, turi 
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais 
LIETUVOS MIESTAIS.

Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles f s Bet čia svctainėj ki-
kambaryj. ‘ J

Atsikvieskit savo gimines bei drau- šaukimas, UŽ-
gus musų dideliais, greitais laivais, iiyas ir riksmas toks, kad tęs-

Atsišaukite prie artimiausio laiva- .•
korėjų, agento, arba |11 susirinkimą pasidarė negali-

THE CANADIAN PACIFIC , mas daiktas. Tuo bildu pinni-
OCEAN SERVICES, LIMITED. ninkaS uždarė mitingą ir visa 
40 N. Dearborn St., Chicago, III. užsibaigė. —Šapos Darbininkas

KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERĮ?

Darbininkas naudoja palengvinimui 
skaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus 
kasdieninio darbo.

Ūkininkas naudoja jį ir begalėtų apseiti 
be jo. Pain-Expelleris laikomas garbin
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose, 
kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos į' 
užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir 
daugybė kitų nelaimių ištikti.

Dirbtuvės darbininkas naudoja Pain-Expellerį, nuo pečių skaudėjimo, 
skausmo šone, šalčio ir kitų mažų nesveikumų, kurie grūmoja pertraukimu 
galimybės uždirbti kasdieninę duoną. f

Angliakasys naudoja Pain-Expellerį 
nuo reumatiškų skausmų, strėnų diegimo, 
neuralgijos ir kitų atsitikimų jo pavojin
gam užsiėmime, kad užlaikius savo svei
katą ir energiją.

Namų šeimininkė naudoja Pain-Expcl- 
lerį, kuomet vaikai nupuola ir susimuša-- 
nuo musių įkandimo ir kitų vabalų įgiji
mo ir ten, kur geras linimentas reikalin
gas.

Visi naudoja Pain-Expellerį.

AMERICAN LINE
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS.

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

MANCHURIA
Išplaukia Vasario 24, 1921.

MANGOLIA.
Išplaukia Kovo 10.

MINNEKAHDA (naujas)
Išplauks Kovo 24. Tiktai 3čia klesa

Trečia klesa, New York iki Liepojaus ...............  $182.00
Trečia klesa, New York iki Eydtkunų     $130.00

Trečios klesos keleiviams suteikiamas valgis po priežiūrą dide
liam valgomą jam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiame mote
rims ir kūdikiams.

Atsišaukite į kompanijos ofisą 14 N. Dearborn StM arba pa» vie
tini agentą.

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS 

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo uinuodijtau, inkšti), 
pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

35 So. Dearborn St., kampas Monroe St. 
Crilly Building—ruimas 506. Imkite elevatorią 

iki S-tų lubų., Chicago, III.
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI 

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

Nedėlios naktį keturiuose te
atruose, Woodlawn, Metropa- 
litan, Ilarper ir Jackson Park, 
nežinia kas padėjo smirdančių 
gazų “bombas,” kurios pripil
dė juos tokiu nemaloniu kva
pu, kad visi juose esantys žmo
nės turėjo nešdintis laukan. 
Kiek vėliaus po dvidešimts de
tektyvų tapo atsiųsta kiekvie
nam minėtų teatrų, kad sura
dus tas “bombas,” bet jų nie
kur nerado. Krutamųjų Pa-

ciacijos prezidentas B. F- 
Wheelcr policijai jrasukč, kad 
teatrų savininkai dabartiniu 
laiku esą geruose santykiuose 
su savaisiais dadb'ininaki, ir to
dėl jis nemanąs, kad lai dar
bininkai butų taip užtaisę. 
Wheeler ir policija įmano, kad 
greičiausia mėlynųjų įstatymų 
stulpai iškirto šį šposą.

Suvažinėjo dvi moteris.

Praeitą naktį ant kertės Dre- 
xell blvd. ir 42nd št., Walter 
S. Sternes, 3966 Hydė Park 
blvd., lėkdamas automobilium 
suvažinėjo dvi moteris, Edith 
Būreli, 25 metų amžiaus, ir 
Howard Evans, 31 metų am
žiaus, 4413 S. Michigan avė. 
Moteris nugabentos Armijos li
goninėn; Sternes areštuotas.

Apoplekcija užmušo moterį.

Mrs. Bcrtha O’Day, 51 me
tų amžiaus, 1957 Morse avė., 
vakar vakare beeidama Green- 
leaf gatve staiga sukrito ir mi
rė. Nugabenta St- Francis ligo
ninėn, Evanstone. Čia daktarai 
pasakė, kad ją užmušo apop-

Warrantas policijos viršininkui

A. J. Smilių turtingas namų 
savininkas, Evanstone, vakar 
paskelbė, kad jis jau turįs wa- 
rrantą areštavimui Evanstone 
policijos departamento virši
ninko, Charles W. Lęggett, ir 
jo dviejų pagelbininkų. Tai dėl
to, kad Leggett be jokios prie
žasties sumušęs turčiaus sūnų, 
Peter Smith.

Reikalauja trumpesnių 
valandų.

Chicagos Darbo Federacija, 
prie kurios priklauso apie ke
turi šimtai įvairių unijų, va
kar laikė preliminarę konfe
renciją. Tapo priimta rezoliu
cija, kurioje išdėstoma, kokius 
žingsnius Federacija žada da
ryti, kad išvengus nedarbo. Vi
sų pirmiausia pabrėžia, kad ji 
dės visas pastangas, idant iško
vojus sutrumpinimą darbo 
valandų; antra, ragint federalę 
valdžią, kad ji pradėtų pirkly- 
bą su sovietų Rusija, kuri 
esanti prisiruošus išpilti ke
letą bilionų aukso, kad tik ga
vus įvairių Jungtinių Valstijų 
fabrikuose padirbtų prekių; 
trečia, kad federalė valdžia pa
imtų visas didžiąsias šalies in
dustrijas ir pati operuotų jas. 
Delko federacija stato valdžiai 
šiuos reikalavimus, preziden
tas John Fitzpatrick šitaip aiš
kina: “Niekados pirmiau mu
sų istorijoje privatiniai valdo
nai ilidžiųjų industrijų ir pa
čios musų valdžios neišparodė 
tokio savo visiško net ik ūmo, 
kaip kad laike praeitos karės 
ir da’bar po karei. Dabar, ka
da siaučia didžiausias nedar
bas šaly, tai pramonių magna
tai su valdžios žinia, vietoje 
sutrumpinus darbo valandas, 
kad davus progos visiems dar
bininkams po truputį darbo, 
jie visiškai uždaro šapas, fabri
kus ir kasyklas; o paskui ati
daro jas su prailgintomis va
landomis ir nuikapotoniis al
gomis, kur vieni darbininkai 
už mažą atlyginimą turi dirb
ti po 12 ir 14 valandų į parą, 
o kiti bedarbiai šalę fabrikų 
turi badu mirti. Šitą pragaiš
tį tik tada bus galima išveng
ti, kada valdžia pati demokra
tiškai valdys ir ves visas did
žiąsias pramones ne dėl pelno 
keliems, bet dėl naudos vi
siems.”

Leonard Aries, 12 metų am-? 
žiaus, 3830 W. Gongress st., i 
vakar ant Taylor gatvės tapo 
automobiliaus pervažiuotas; 
sutrinta kairėsčs kojos kaulai. 
Nugabentas St. (Lūkės ligoni
nėn. Au tomobili imi važiavo 
Harry Lovy, 2445 Taylor st., 
areštuotas. < i >

Kares sunaikins civilizaciją.

■ Baymond B. Fosdick, pirmi
ninkas armijos ir laivyno la
vinimo komisijos, vakar kal- 

' būdamas Siuiday Evening 
Club vakarienėj pasakė, kad 
kita didi karė, jeigu tokia ka
da nors kiltų, yisiškai sunai
kinsianti civilizaciją. Žmonėse 
išdilsią visi žmogiškumo jaus
mai ir jie paliksią fikri žmo- 
gėdos, pilnoje to žodžio pras
mėje. Jis sako, kad kitoj di
džiojoj katėj mokslas padėsiąs 
militaristams išskersti naujais 
žudymo įrankiais tiek žmonių, 
kad praeitoje karėje žuvusių 
žmonių skaičius pasirodysiąs 
tiktai mažute dalimi.

Berecneviče Just., 
Būdvietis, Mrs. G. 
Čeponis Juozas, 
Dundulis A., 
Griunas Jonas, 
Jakas A., 
P. J.
Kaunietis John, 
Kiaunė Vincas, 
Kuncevičius Tamošius, 
Pocius Simanas 2, 

’Puckovv A., 
Shukis Antanas, 
Stanipniš F., 
Tolis Bladislovas 2, 
Vinčauskia Juozas, 
Vaišvila S., 
Valinčius L., 
Walaitis Juozas, 
Washkis Walter

Pranešimai

Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai-1 
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai Iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numeryj.

B!"

JIEŠKO DARBO
REIKALAUJU darbo į saliuną su 

daug metų patyrimu, arba į bučemę 
mokintis; esu dirbęs, bet ne esu pa
tyręs, negaliu atlikti atsakančiai dar
bo, arba taip į kokią krautuvę. Kal
bu 4 kalbas, 26 metų amžiaus. Kam 
reikalingas tokis vyras, malonėsite at
sišaukti.

S. T. K.
4500 So. Honorė St., ” Chicago, III.

PAJIEŠKAU DARBO į bučemę mo
kintis. Galiu kalbėti 4 kalbas. Kam 
reikalingas galite pašaukti mane 
8 vai. vakare.

B. M.,
6104 So. State St., 

Tel. Wentworth 7618

iki

JIEŠKAU DARBO.
Kam reikalingas barberys dieno

mis, vakarais, arba subatomis. 
baigęs barbarystę Molars 
College labai pasekmingai.

Atsišaukite:
J. P. M., 

3001 So. Halsted St.

Esu 
Barber

PAJIEŠKAU darbo bučemčj, turiu 
gerą patyrimą tame amate. Varto
ju kelias kalbas. Kreipkitės šiuo 
antrašu:

T. RUKSALA,
3211 So. Union Avė.

Pašovė jūreivį.

nese-
Lakcs 
j urei-

Frank bktvvard Pauli, 
nai paleistas nuo Great 
Navai Training stoties 
vis, vakar tapo mirtinai 
tas. Jis su penkiais kitais jū
reiviais, keturi jų uniformoje, 
buvo užpuolę A. L- Goodman 

' drabužių krautuvę, 764 S. Sta
te st., ir bandė apiplėšti. Čia 
į juos Goodman su savo darbi
ninku. Jaek Weiner, pradėjo 
šaudyti ir Pauli, kuris buvo 
gengės vadu, pirmiausia gavo 
tris kulipkas krutinėję. Jis 
bėgdamos pro duris sugriuvo 
tarpduryje. Kiti banditai iš
sinešdino pirma nepašauti. Ka
dangi jie nenorėjo palikti savo 
nušautą draugą ir mėgino jį 
neštis sau, tad tuojaus pribu
vus iš Harrison stoties policija 
juos visus sučiupo. Pauli nu
gabentas St. Lūkės ligoninėn. 
Daktaras sako, kad viena ku- 
lipka praėjo jam palei pačią 
širdį; nėra vilties, kad jis 
išliks gyvas. ________

Repeticija Liet. Mot. “ApŠvietos” 
dr-jos veikalo “Rūtų Vainikas” bus 
seredoj, vasario 9 d., 7:30 v. v., po 
num. 3313 S. Union Avė. Visi lošė
jai būtinai susirinkite. — Komitetas.

Nebus Lekcijos. L. S. S. VIII Ra
jono Mokykloje šią savaitę lekcijos 
nebus. Mokyklos Vedėjas.

L. D. L. D. 19'kuopos susirinkimas 
įvyks nedėlioję, vasario 13 dieną, ly
giai antrą valandą po pietų. Visi 
nariai malonėkit atsilankyti. Bus 
duodama knyga nariams. Už perei
tus metus. Susirinkimas atsibus 
Mark Whitc Sąuare, parkučio inžin 
rūme. — Valdyba.

L. S. S. VIII Rajono Mokyklos lek
cijos bus seredoj, vasario 9 d.8 vai. 
vak. Aušros mokykloje, 3001 South 
Halsted St. Mokyklos vedėjas dr. P. 
Grigaitis. Mokiniai ir norintieji įsto
ti bukite laiku. — Valdyba.

Nusižudė moteris.

Barbara Forester, 60 metų 
amžiaus, 7000 Einarald avė., 
vakar užsirakinus savo miega
majam kambaryje, atsisuko 
gasą ir paskui peiliu perskro
dė sau vidurius. Priežastis sau- 
žudystės dar nesužinota.

Visi tie L. S. S. 234 kp. nariai, bu
vo pasiėmę tikietų (pardavinėti) L.S. 
S. kuopų vakarui sausio 9 d., 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 šią sa
vaitę. — Komisija.

18tos GATVfiS KOLONIJA. — Tri
jų Metų Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuvėms apvaikščioti, 18 toj i ko
lonija rengia didelį vakarą — koncer
tą ir prakalbas — seredoj, vasario 16 
deiną, Palace Teatre, .1826 So. Halsted 
gvė. 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.

Sergsti banditą.

Trysdešimts šautuvais gink
luotų policistų lapo, apstatyta 
įpie bandito Thomas Sckupel 
lovą, pavieto ligoninėj. Schupcl 
andais buvo areštuotas už api
plėšimą pašto; užvakar kalėji
me jis bandė nusižudyti — 
peiliu susipjaųstė sau kaklą.

Pajieškojimai
AŠMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU tikro brolio Vlado 
Medučio, Painodžių kaimo, Panevėžio 
apskr. Velžių valsč. 1916 m. gyve
no Melen, Wis. Meldžiu žinančių 
pranešti, arba pats malonės atsi- 

j vilkti •
PETRAS MEDUTIS

553 Morton Avė., East Hammond, Ind.

Nusinuodino moteris.

Mrs. Sarah Loewy, 24 metų 
amžiaus, Loyola medikalės 
mokyklos studente, 3724 She- 
field avė., vakar užsidarius sa
vo kambaryje išgėrė nuodų ir 

saiižudystės 
tiktai

PAJIEŠKAU pusbrolio Jono Che- 
paičio, nes turiu labai svarbų reikalą. 
Pirmiau gyveno Chicago, o dabar ne
žinau kur. Jo brolis Juozas Chepai- 
tis labai serga Lima, Ohio. Malonės 
atsišaukti.

STANLEY CHEPAITIS, 
4438 S. Maplevvood Avė., Chicago, 111.

Utarninkas, Vasario 8, 1921

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius For- 

d’as, touring car. 1920 modelio. 5 ta- 
jeriai selfstarter’is. Geriausiame 
padėjime, kaip naujas. Pardavimo 
priežastis, neatsakantis prie mano 
užsiėmimo.

1844 Canalport Avė., 
Kreipkitės į krautuvę.

RAKANDAI 
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO

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

2810 W. Harrison St.

mirė. Priežastis 
nežinoma. Ji buvo 
mėnesių nuotaka.

UžsimuSo du vyrai.

trijų

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos, nuo 20 iki 25 metų amžiaus. Aš 
esu 28 metų senumo; turiu gerą dar
bą, uždirbu $75 į savaitę. .Atsišau
kiančios merginos su pirmu laišku, 
malonės prisiųsti savo paveikslą.

F. G.,
10502 So. Michigan Avė., 

Roseland, III.

PAJIEŠKAU darbo spaustuvėj. Esu 
patyręs, galiu dirbti visokių presų. 
Duplex arba Rotary, taipgi fydinu 
ant V/itlock ir dar mažesnių. Rei
kale dirbu prie stalo. Kam reikalin
gas toks darbininkas atsišaukite šiuo 
antrašu:

V. GEGUŽIS,
255 Broadway So. Boston, Mass.

Rakandu Bargenas.
Priversti parduoti trumpu laiku grą- 

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

1926 So. Kedzie Avė.

NAMAI-ŽĘMfi

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterių 
prie skudurų sortavimo.

M. KAPLAN, .
2106 So. State St.

PARSIDUODA namas Keturių pa
gyvenimų po 4 kambarius. Parda
vimo priežastis, savininkas važiuoja 
Lietuvon.

3019 So. Union Avė.

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

Atsišaukite
3249 So. Morgan St., 

Antros lubos 
Phone Boulevard 7579

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ_______

REIKIA patyrusio pirmarankio 
kepėjo prie lietuviškos duonos. Vie
ta netoli Chicagos. Atsišaukite laiš
ku į Naujienų ofisą pažymėdami No. 
214.

PARDAVIMUI
5-00 phonographų $200.00 vertės su 

6 Columbia pasiskyrimu už $42.50, ko
ltai jų yra.
Tol.: Garfield 9261 arba Belmont 6120 
THE VAN BUREN STORAGE CO.

2658 W. Van Buren St.

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

Atsišaukite.
J. MAKAREVICZ, 

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

PARSIDUODA bučenė ir grosemė 
geroj, lietuvių apgyventoj vietoj. 
Biznis išdirbtas per 30 metų. Par
davimo priežtastį patirsite ant vietos.

4518 So. Wood St., 
Chicago, III.

PARSIDUODA saliunas lietu
vių apgyventoj apielinkėj, arti 
šv. Kryžiaus bažnyčios ant 
Town of Lake. Viršuje didelė 
svetainė dėl susirinkimų vakarų 
ir balių. Priežastį pardavimo 
patirsit ant vietos.

1809 W. 46th St., 
prie Wood St.

PARSIDUODA saliunas labai ge
roj lietuvių apgyvcntoj vietoj, 943 W. 
33rd St. už labai prieinamą kainą. 
Pardavimo priežastį patirsite antį vie
tos.

PARSIDUODA saliunas su pianu, 
lietuvių ir kitų tautų apgyventoj vie
toj. Vieta randas ant kampo. Par
davimo priežastį patirsit ant vietos.

4258 So. Maplewood Avė.

PARSIDUODA bučernė ir grosemė 
už prieinamą kainą, tirštai lietuviais 
apgyventoj apielinkėj . Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos

2350 So. Leavitt St.

$225.00

Nupirks 5 akerius gražios žemės, 
kuri yra riebi juodžemė, priei 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 žemės, 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 ir krautuvės namas, Piet-rytinis 
kampas 37-os ir Wallace Savininkas 
antrose duryse,

557 W. 37th St.

PARSIDUODA 40'akerių farma, 
3-0 akerių dirbamos, o likusi dalis 
miškas. Žemė gera, auga visoki ja
vai; kaimynai lietuviai. Naudokitės 
proga, nes parduosiu labai pigiai. Apie 
kainą ir priežastį pardavimo, klaus
kite laišku.

A. BARAVYKAS,
R. 2, Branch, Mich.

PARSIDUODA puiki farma Illinois 
valst. 40 akerių dirbamos ir puikaus 
miško; teka upelis pro pat kiemą, 1% 
mylios nuo miesto. Su budinkais. 
Parduosiu labai pigiai. Mažas įmo- 
kėjimas, likusius išmokesčiais. Turi 
būt parduota šią savaitę.

P. ANREKUS, 
4017 So. Artesian Avė. Chicago.

MOKYKLOS

5Y5TEM

B. G. Stickney, 45 metų am
žiaus, 2807 Soutport avė., ir 
Peter OLapke, 36 metų amžiaus, 
868 Sedgwick avė., vakar tapo 
susyk automobiliu us užmušti’. 
Jie belaukdami automobilium 
Mihvaukee gatve, netoli Niles 
kapinių, apvirto rave- Su jais 
važiavusios dvi moteris, 19 me
tų p-16 Agnės Stidkney ir Mrs. 
Fred A. Busse, tapo sunkiai 
sužeistos; nugabentos St. An- 
ne*s ligoninėn.

LAIŠKAI ATIEJUSIEJI Iš 
LIETUVOS NAUJIENŲ 

OFISE:

Andrikonis John, 
Andrikis Viktoras, 
Balentas Vincentas,

PAJIEŠKAU savo draugės Anasta
zijos Sintauskaitės ir Jono Kučinsko, 
paėjo iš Rygos miesto. Pirmiau gy
veno Cicero, III. Malonėkite patįs 
atsišaukti arba žinantis pranešti, už 

busiu dėkinga.
JIEVA VALANČEVSKA,
(po vyru Kazlauskienė) 
1430 Wentworth Avė., 
Chicago Heights, III.

PARSIDUODA čebatų krautuvė su 
taisykla (shoe repair). Pelningas 
biznis, geroj, lietuvių apgyventoj apie
linkėj iš priežasties išvažįavimo į Lie
tuvą.

1439 So. 49th Court 
Cicero, III.

ką

PARSIDUODA restauranas, biznis 
gerai išdirbtas. Pardavimo priežastis 
— einu į kitą biznį.

10822 So. Michigan Avė. 
Roseland, III.

PAJIEŠKAU pačios Marijonos Vis- 
kontienčs, kuri mane apleido. Su
grįžk arba per telefoną pašauk. No
rėčiau žinot kur yra vaikai. Narių 
kad sugrąžintum mano “Voccum 
Cleaner”, kuris man yra reikalingas.

JOS VLSCONT,
1922 Newport Avenue, 
Phone Wellington 5935.

PARSIDUODA bučernė; biznis iš
dirbtas per 9 metus, lietuvių apielin- m 
kėj, pelninga vieta. Turi būt par-, 1 
duota greitai. Savininkas apleidžia 
miestą.

P. G
1801 So. Peoria St., Chicago, III.

(PAJIEŠKAU savo brolio, Juozapo 
Petraškos, paeina iš Suvalkų rėd. 
VitautiŠkių kaimo. Koki 9 metai 
atgal gyveno Waukegan, III. Pas
kui buvo išvažiavęs į New York val
stiją. Norėčia su juo, susižinoti, ar
ba kas jį žinote, meldžiu praneškite, 
už ką busiu labai dėkinga.

ROZALIJA PETRUŠKAITfi, 
(po vyru R. Siudikienė),

1137 Victoria St., N. Chicago, III.

PARSIDUODA duonos kepykla. Ge
riausia proga patyrusiam kepėjui. 
Vieta labai gera, miestelis tirštai lie
tuviais apgyventas; tik viena kepyk
la randasi. Netoli nuo Chicagos. Par
davimo priežastis, kad nesuprantu ke
pėjo darbo. Atsišaukite laišku j Nau
jienas, pažymėdami No. 214.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
NAUJIENOS”«

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpt 
mo ir Designing .Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maiinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

Kampas Lako St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madlaoa, 
1850 N. Welh St.

137 Mokyklos J«ngt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK. rirmialnki.

BARBERIŲ MOKYKLA.
Gera proga išmokti barberio ama

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

I WILL BARBER COLLEGE,
I.:/;. V< ! r- ' ■ CP


