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Lietuva priima plebiscitą
Priimdama Vilniaus plebiscitą, 

Lietuva betgi reikalauja 
pripažinimo

Pelnagaudų viešpatavimas

Stato ir daugiaus sąlygų 
Lygai

Amerika nestabdysianti 
Imigracijos

Rusija tikisi susitaikyti 
su Anglija

Washington, vas. 7. —Lie
tuvos Atstovybė Amerikoje 
gavo sekamą kablegramą iš 
Kauno nuo Balučio:

buvo
Tau-

tinių Valstijų ambasadoriaus 
užlaikymui Rusijoj. Nors kon
gresmanas Mason savo rezoliu
cijoj visai nereikalavo, kad pa
skiriant reikalingąją sumą pini
gų kartu butų ir ambasadorius 
pasiųsta, bet didžiumai kongres- 
manų šitoji rezoliucija, matyt,

Amerikoje 
daug žmonių 880018288
neteks savo 
džiabiį.

[Iš Federuotosios Presos]
Naujienose

Washington. — Sekamą lie
pos mėnesį apie penkiasdešimts 
tūkstančių žmonių neteks savo 
vietų. Kas yra jų samdytojas? 
Tai karo departamentui priklau
santys žmonės. Karo metu ir 
iki šiol jie ir siela ir kunu buvo 
atsidarę vienam reikalui — kad 
šią šalį juo daugiau prirengus 
“apsigynimui nuo priešo”. Tasai 
“prisirengimo” kvaitulys augš- 
čiausio laipsnio pasiekė didžiojo 
karo metu. Ir ve, tarnaujantys 
karo departamente žmonės dėjo 
ytin didelių vilčių ant to, kad 
kalbamasai “prisirengimo” rei-1 
kalas turės užtikrinti jiems jų Vnmii 
vietas. Bet atsitiko kitaip. Nuo <Hrį>Įį į 
liepos mėnesio 1 dienos kongre- šį Naujieftų numerį nebuvo ga 
sas, turbut, atsisakys skirti rei- li|na prirengti kaip reikiant.

Puse ‘Naujienų* darbininkų 
mete darbą ir pagadino 

spausiuves mašinas
Vakar, lygiai 3 vai. po pie 

tų, išėjo apie tuzinas “Naujie
nų” darbininkų, kuomet Ben 
drovės Direkcijos valdyba at 
sisakė išpildyti jų reikalavimą, 
kad butų prašalintas biznio ve 
dejas.

Išeidami, jie paliko spaustu 
ves mašinas tokiam stovyje, 

t beveik negalima 
Delei šitos priežasties

Lenin triuškins Bavarijos
Musų delegacija, kuri 

pasiųsta Lenkijon sulyg 
tų Sąjungos prašymo, betarpiai 
tartis su lenkais plebiscito kla- pasirodė perdaug baisiu dalyku, 
usimu Vilniaus apielinkėje, ta-: ir ji atmesta.
po atšaukta, nes lenkai visiš-i Savo rezoliucijos parėmimui 
kai atsisakė stvarstyti pasiuly- kongresmanas Mason be kita 
mus kaimyniškam išrišimui pareiškęs, kad šios šalies vald- 
teritorinių ginčų. Išrišimą te- žia, kuri iki šiol esanti griežtai 
ritorinio klausimo lenkai rei- nusistačiusi prieš tarybų Rusus

priešininkus 
bolševikų

reakcininkų
siautimas

Paskirė lenką Džeržinskį be 
jokio 
visus,

[Iš Federuotosios Presos] 
Berlinas. — čia gauta žinių,

gai, o betarpiam svarstymui 
siūlo daryti su Lietuva milita 
res, ekonomines ir kitas pana
šias sutartis. Sausio 31 die
ną męs davėm Tautų Sąjungos 
Tarybai prižadą musų para-’ 
mos plebiscito , rezoliucijai, iš- 
dėstydami sąlygas, kurios yra 
būtinai reikalingos teisingam 
de jure pripažinimas Lietuvos 
nepriklausomybes; pilna ir ly
gi laisvė vedimui propagandos; 
kad siunčiama kariuomene su • 
sidėtų tiktai iį neužinteresuo- 
tų valstijų kareivių ir t. t.

Musų memorandumas užsi 
baigia prašymu, kad Lenkų 
valdžia butų įtikinta apsiimti iį 
savo puses prašalinti sovietų 

pasiprieįinimą prieš 
taro'autinės karino

valdžios

menės į 
padarant tinkamus žingsnius 

ir Rygoje.
Delei nepripužit ;mo Lietu 

vos neprik'aiisomybčs sekamos 
priežastys yra nuduo lamos:— 
oficialiai—nenustatyti rubežiai 
ir neišrištas Vilniaus klausi
mas; neoficialiai — musų; ne 
norėjimas sueiti į artimus ry
šius su Lenkija.

Yra kalbama įvairiuose šal
tiniuose jog Pilsudskis prašy
siąs liuosos rankos (elgimosi) 
Lietuvoje.

Nepripažinimas Lietuvos ne 
priklausomybės tiktai sustipri 
no pasirižimą musų žmonių 
prie naujų ir didesnių pastan 
gų. o < •

Musų repatriacijos ir sugrą 
žinimo iš Rusijos turtų komisi 

• ja išvažiavo Maskvon po pir 
mininkyste p. Kalniečio-

Derybos su latviais sekasi 
gerai. •

Išmintingas kongresmanas.

[Iš Federuotosios Presos]
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daranti didelę klaidą. Anglija ir;(J()j j
LpNDONAS, vas. 8. — Lon- 

____Times sako, kad bolševikų 
valdžia griebėsi aštriausių prie
monių užsmaugi niui anti- 
sovietinio veikimo Rusijoje ir 

lybą, o šiai šaliai pasiliksianti apielinkinėse teritorijose. Laik- 
tik Rusijos žmonių neapykanta. ru§tis paskelbė vertimą Leni- 

sena^or’us Mason ir ke-,no išleisto gruodžio 1 d. dekre 
..uriuo paskiriama 

žinskį galva visos Rusijos ne
paprastojo komiteto (črezvi- 
čaikos) ir įsakantį jam “išnai
kinti svetimųjų centrus kontr- 
revoliucijos ir neprileisti ka
rinių puolimų 
sijos.” 

Džeržinskis, 
gruodžio 5 d. 
jų, paliepė 
“sutriuškinti visas kospiracijas 
ir sukilimus, sukurstomus sve
timų šalių agentų.” Jis reko
menduoja, kad užstovai butų 
paimti iš gyvenančių Rusijoj 
giminių visų narių baltosios 
gvardijos organizacijų ir taip
jau įsako naikinti visus išda
vikus sovietų reikalo be jokio 
pasigailėjimo. Teroristoriniai 
aktai prieš talkininkų karinių 
misijų narius taipjau buvę pie
nuojami.

Lenino dekretas sako, kad 
svetimųjų šalių špionažo or
ganizacijos arti Rusijos rube- 
žių turi būti panaudotos sovie
tų interesams. Taipjau pasiū
loma tverti fiktyviuos balto
sios gvardijos organizacijas, 
kad jos galėtų atidengti veiki
mą svetimųjų agentų Rusijoje.

kitos valstybės šituo tikrai pa
sinaudosiančios. Jos pasiimsian- 
Čios į savo rankas Rusijos pirk-

li kiti kongresmanai pareiškę, to k 
jogei bolševikų valdžia neesan
ti taipjau bloga kaip kad ji pie
šiama.

Philadelphijos siuvėjai 
rengiasi streikan.

[Iš Federuotosios Presos]
New York. — Jeigu samdy

tojai nenusilenks, tai už vienos 
ar dviejų sąvaičių Philadelphi- 
jos siuvėjai, priklausantys In
ternational Ladies Garment 
VVorkers unijai, mes darbą. 
Streikas gali kilti todėl, 
samdytojai nori numažinti 
bininkams algas.

ANGLIJA.

kad
dar-

Daro susirūpinimo valdžiai.

[Iš f’ederuotosios Presos]
Londonas. — Anglijos Darbo 

Partijos pildomasai ir parlamen
tinis komitetas busimai parti
jos konferencijai rengiasi paduo
ti sumanymą daryti atatinkamo 
spaudimo į valdžią, kad ji kuo- 
greičiausiai imtų — šiokiu ar 
tokiu budu — nedarbo klausi
mą spręsti. Iki šiol valdžia, ne
žinia kodėl, šituo klausimu veik 
nieko nedaro. Beje, ji buvo pa
siūliusi, kad nedarbo klausimą 
imtųsi spręsti specialė komisija, 
kuri susidėtų iš valdžios ir dar
bininkų įgaliotinių. Anglijos dar
bininkai pasiūlymą atmetė. Jų 
manymu, tai yra tik gudrus val
džios pasistengimas nuimti nuo 
savęs pareigas, kuri ji pati pri-

VVashington. — Atstovų bu- valanti eitų.
tas andais atmetė kongresmano j Delei naujojo Anglijos darbi-
MMsnnn /ii Illinni« valutiinnt ro_ ninku iitwsni« Lm iikrnfto ufe-

kiamą jų algoms padengti sumą 
pinigų.

Tuo tarpu šitas klausimas dar 
svarstoma atstovų buto milita- kartą minėta dienraštyje. Jie 
riniams reikalams tvarkyti ko
misijoje. Dalykai stovi sekamai: 
karo sekretorius reikalavo, kad 
jo departamento reikalams butų 
paskirta $690,000,000. Bet atsto
vų buto komisija šitą sumą su-' 
mažino iki $328,000,000. Vadi
nas daugiau kaip ant pusės. Ta
tai reiškia tiek, kad Jungtinių 
Valstijų armija turėtų susidėti 
nedaugiau kaip iš 150,000 karei
vių ir 14,000 karininkų-oficierių.

Apie kaikurių “Naujienų” 
darbininkų užsivarinėjimą 

prieš biznio vedėją jau buvo

botos galės. Su šalies turtu ir 
jos gyventojais jie galį elgtis 
kaip tinkami. Pavyzdžiui, strei
ko metu kalbamieji diktatoriai 
turi galės militarizuoti kiekvie
ną dirbtuvę bei viešąją įstaigą, 
o nepalankiuosius darbininkus 
kaip tinkami nubausti.

To negana. Finansų kaizeris 
Steozkowslęis turi neapribotos 
galės daryti sutarčių su sveti
mųjų valstybių kapitalistais. Ke
lios tokios sutartys jau padaly
ta. Pav., Standard Oil trustas 
jau pasiėmė savon kontrolėn 
Lenkų Naftos korporaciją, kuri 
turėjo apie 15 nuoš. visų aliejaus 
laukų Galicijoj. Beto, viena Šve
dijos kompanija šiomis dienomis 
pasiėmė į savo rankas visą tele
fono sistemą Lenkijoj. Taipjau 
vaikšto gandų, kad vienas Jung
tinių Valstijų senatorius, chica-pasigailėjimo triuškinti

kurie nepritaria Lenino kad reakcingoji Bavarijos vald- 
valdžiai. t žia, daktaro Von Kahr vado-

| vaujama, šiomis dienomis atsi
sakė įsileisti Bavarijos sostinėn 
Muenchenan žymųjį Austrijos 
socialdemokratų partijos dar
buotoj], d. Friederich Adlerį. Ad- civilinis karo departamento 
lerį tenai kvietė nepriklauso- stabas, kuris dabar susidedąs iš 
mieji socialistai. Jisai turėjo ne^°h šimto tūkstančių žmonių, 
skaityti referatą internacionali- turėtų būt sumažintas daugiau 
nes padėties klausimu. ; kaip ant pusės. Vadinas, pen-

Džėr-1 Kodėl Adleris neįsileista, vai- kiasdešimts tūkstančių žmonių 
turėtų eit ir pasi j ieškoti kito 
darbo.

ant sovietų Ru-

slaptų instrukci-
savo agentams

džia nepasako. Vis dėlto, nė vie
nam tatai nėra paslaptis. Bava
rijos reakcininkai darbininkų ju
dėjimui gniaužti įmonių nesi-, 
renka. Po to, kada tapo nuver
sta komunistų valdžia, buržua
zija nusitarė visa laikyti po ge
ležine kurka. “Laisvoje Bavari
jos respublikoje” nūdien siau
čia senieji kaizerio bernai — 
junkeriai. Valdžia taip toli nur 
ėjo, kad kėsinasi dagi ir susi
rinkimus uždrausti. Andais vy
riausias Bavarijos komisionie- 
rius paskelbė prokliamaciją, ku
rioj jisai pareiškia, kad ateity 
be specialiu valdžios leidimo ne
bus galima rengti jokių viešų 
susirinkimų, kur bus kalbama 
apie politiką. Pastarasis reakci
ninkų žygis tečiaus iššaukė ytin 
stiprų pasipriešinimą. Darbinin
kai yra griežtai nusistatę kovo
ti už savo konstitucines teises 
— iki paskutinosios.

i

Darbo Laukas.

Nedarbas didėja.
[Iš Federuotosios Presos]

Chicago. — Iki šiol Chicaga 
nedarbo kaipir nejautė. Tiesa, 
bedarbių ir čia nestokojo, bet jų 
skaičius nebuvo toks didelis kaip 
kad kituose miestuose. Pasta
ruoju laiku tečiaus bedarbių 
skaičius žymiai padidėjo.

Bedarbių armija 
netik tais darbininkais, kurie ta
po išmesti gatvėn, bet ir nau
jais pribuišais — iš kitų miestų.

KENOSHA. — Vietos daily
dėms šiomis dienomis numušta 

PINIGU KURSAS IalR0S- lki šio1 ^ie zaudavo p° ! $1 25 valandai. Dabar begaus tik 
Vakar, vasario 8 d., užsienio pinigųP° vieną dolerį valandai.

kaina, perkant jų ne mažiau kaip ui Unijos viršininkai, tiesa, šitą 
85,°°0 dolerių, bankų buvo skaitoma r.QQ;tl1,rWQ
Amerikos pinigais iiaip: •
Anglijos 1 svaras ................... $8.87
Austrijos 100 kronų ............... $0.26
Belgijos 100 frankų už .....   $7.00
Danijos 100 kronų ................ $18.90
Finų 100 markių ................... $8.55
Francijos 100 frankų ............ $7.11
Italijos 100 lirų ......................  $8.65
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.65
Lenkų 100 markių ............... $0.13
Olandų 100 guldėnų .............. $38.90

1AA <1 fi 99

samdytojų pasiūlymą buvo at
metę. Bet unijos susirinkime 
nariai nutarė priimti, nes kito 
išėjimo jau nebuvo. Visi aiškiai 
sumatė, kad dėl nedarbo pasi
priešinti samdytojams bus sun
ku. Tuo budu nuo dabar Keno- 
shos dailydėms bus mokama tik 
no viena doleri i valanda.

nėra patyrę iš jo pusės jokios 
skriaudos, bet jie davėsi su 
kurstyt Jamonto šalininkams, 
kurie apskelbė atvirą kovą 
“Naujienoms”.

Pirmu kartu tie darbininkai __ ______ ___________ r
įteikė savo reikalavimą Direk gietis McCormick, šiomis dieno 
cijai tada, kada ji tik-ką buvo mi8 daręs slaptų pasitarimų su 
apskųsta teismui. Jų tikslas Pi]sudskio valdžia. Tų pasitari- 
buvo tuomet pastatyt “NaujieĮ - - 
na” į didesnį keblumą, kad 
valdyba ir vedėjai butų priver 
sti nusilenkti skundikams.

Dabar jie i pasiskubino 
į “streiką”.

Petnyčioje Bendrovės 
ninkai trės tarti apie tai 
žodį. Tuo tarpu 
simės sutvarkyti 
kad “Naujienos” 
ėjo iki šiol.

Administracija

išeiti

dali 
savo 

mes steng 
dalykus taip, 

eitų, kaip

ir Redakcija.

mų tikslas esąs toks: Amerikos 
kapitalistams turi tekti visi Len
kijos geležinkeliai. Kiek tame 
tiesos, tuo tarpu sunku sumaty
ti. Bet iš to, kas jau padaryta, 
galima daryti išvadų, kad prie 
šito einama.

Bėdinoji Lenkija!

Apie Meksikos 
valdžią.

[Jš Federuotosios Presos] 
Washington. — William John- 

ston, internacionalinės mašinistų 
asociacijos prezidentas, kuris ne-

Parduoda šalį.
[Iš Federuotosios Presos]

Vienna. — Lenkijos liaudis
kuri ir iki šiol labai maža tetų-1 senai sugrįžo iš Pan-American 
rėjo laisvės, dabar turi jos dar Labor kongreso, įvykusio Mek- 
mažiau. Pradžioj sausio mėn. to- sikos sostinėj, vienam laikraš- 
ji šalis atiduota trims diktato- čio korespondentui pareiškė: 
riams — finansų ministeriui
Steozkowskiui, maisto ministe- rikos darbininkams, kad Meksi- 

pasididino r*ui ir generolui Norwid Neugs-^ka šiandie turi tokią valdžią, ku- 
baueriui. Pastarojo žinion paves- ri kone pilnai atatinka darbinin- 
ta visa transporto sistema. Nau- kų reikalavimams. Tai yra so- 
jasai triumviratas turi neapri-1cialistinė valdžia”.

Meldžiamasai, pasakyk Ame*

Tikroji Indijos 
biednuomenčs
nerimavimo 
priežastis*

[Iš Federuotosios Presos]

Kalkuta. — Bėgiu pastarųjų 
dviejų metų, maisto ir kitų 
reikmenų kainos Indijoj pakilo 
net 150 nuoš. Tuogi tarpu dar
bininkų algos pasiliko kone to
kios pat, kaip kad jos buvo dve- 
ji-treji metai tam atgal.

Indijos biednuomenė yra pri- 
prątusi prie skurdo ir alkio. Bet 
kuomet ji verčiama mirti badu, 
neišvengiamai turi kilti reakci
ja. Ir ji kilo. Pastaruoju laiku 
telegrafo agentijos vis dažniau 
mini apie įvykusias tai vienoj 

i tai vėl kitoj vietoj riaušes.

AUKSINAI LAIKINAI 
ATPIGO
Markės o kartu ir auksinai buvo pradėję eiti 
brangyn, bet dabar laikinai vėl atpigo, gali būt, 
kad neužilgo pradės eiti brangyn. Todėl dabar 
yra gera proga pasiųsti pinigų Lietuvon pigiau. 
Markių ir auksinų kursui kįlant, kiekvienas dau- 
giaus laimės pasiskubinęs su pinigų siuntimų 
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.
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Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ---------------------  $8.00
Pusei melų.... ....................      4.50
Trims mėnesiams    «... 2.25 
Dviem mėnesiams ■——-----------1.75
Veinam mėnesiui ................. —• 1.00

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ........—...................- 03
Savaitei .................. — 18
Mėnesiui ------- ----- —-------- 75

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .......—_____________ $7.00
Pusei metų________ ___-—-— 4.00
Trims mėnesiams  — 2.00 
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui ——-------.75

Lietuvon ir kitur užsieniuoMi 
(Atpiginta)

Metams .......--------------------- - $8.00
taisei metų .......  ........ 4.50
Trims mėnesiams ------------- 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Tiesa išeina 
aikštėn.

Dar vienas svarbiausiųjų 
liudininkų Thomas Mooney, 
byloje, John McDonald, pri
sipažino, kad jisai davė me
lagingus liudyjimus prieš 
Mooney ir kad ta visa byla

munistų vadas, organi
zuoja Lietuvos Raudonąjį 
Batalioną. Smolenske. Kas
dien sako prakalbas, ruo
šia juos prie nuvertimo 
dabartinės' buržuazinės 
Lietuvos valdžios.”
Jeigu ši^a žinia butų tei

singa, tai Lietuvai butų kuo 
susirūpinti. Nes tai reikštų, 
kad Rusijos bolševikai ren
giasi pulti Lietuvą ginklais. 
Kapsukas tame puolime mė
gintų sulošti panašia rolę, 
kaip Želigovskis pas lenkus: 
lenkų Želigowskis juk irgi 
pirma suorganizavo “lietu
vių ir daldgudžių legenus”, o 
paskui užpuolė . Vilnių.. nev» 
tuo tikslu, kad 
Vilniaus gyve 
tuvos priespaudos.

Ginkluoto priešo įsiverži
mas yra baisi nelaimė šaliai, 
nežiūrint ar jį vykina lenkiš
kų “proše-panų”, ar rusiškų 
komunistų Želigowskiai.

Bet mums rodosi kad ta ži
nia yra neteisinga. Laužtis 
į Lietuvą Rusijos bolševi
kams nėra reikalo; ir jie pa
sirodytų labai prastai pasau
lio akyse, jeigu mėgintų ta
tai daryti po to, kai tapo pri
imta ir patvirtinta taikos su
tartis tarpe Lietuvos ir Ru
sijos.

Antras dalykas-ta “žinia” 
yra pasemta iš “patikėtinų” 
Lietuvos valdžios šaltinių. 
Galima gerai numanyti, kad 
Lietuvos valdžiai yra labai 
naudinga skelbti takias “ži
nias”: ji turi tuomet progos 
laikyti šalį karės padėtyje,

Lietuvos

w.A <n įtvaro! i w »w

Indomaujančių tuo 
skaitytojų žiniai čia 
paduodame platoką 
Lietuvos laikraščių 
sąrašą.
SOCIALDEMOKRATAS, Lietuvos 

SosiaL Demokratų Partijos organas; 
eina kartą savaitėje; moka 24 auk
sinus metams, 12 auksinų pusei 

‘ metų. Adresas^ Ukmergės plent.
22a, b. 4, Kaunas, Lithuania.

Moterims Reumatizmas Sausge’e

“paliuosavus” 
rtojus nuo Lie

TALKA, Pakaunės Kooperacijos Ben
drovių Sąjungos organas; eina kar
tą mėnesyje. Kaunas, Gedimino 
gatvė 4.

SIETYNAS, dvisavaitinis kooperaci
jos , savivaldybės ir ūkio kultūros 
laikraštis. Šiauliai, Lithuania.

DARBININKŲ BALSAS — Kaune.

buvo niekas daugiau, kaip persekioti “pavojingus'’ ele- 
sąmokslas, padarytas tikslu mentus, varžyti piliečių tei- 
pražudyti darbininkų vadą, sės ir 1.1.
Tą sąmokslą suplenavo Vai- ševikų pusės ji, be to, gali pa 
stijos prokuroras Fickert.

“Pavojum” iš bol-

teisinti savo derybas su Var-
Pirm McDonaldo tokį pat §ava jr bičiuliavimųsi su tąl- 

prisipažinimą padarė kitu kininkajs
du liudininku, kuriais pasi
remdamas teismas išnešė Žodžiu, į tą “žinią” neikia 
mirties nuosprendį Tarnui greičiaus žiūrėti, kįiipo j su- 
•Uooney (ta bausmė paskui, fabrikuotą sensacijų, negu 
■rivo pakeista amžinu kalė-i kaipo į tiesą. Jos tikslas yra 
"2nu). Taigi šiandie jau ne- sustiprinti “Lietuvos buržu- 

"i jų” valdžią. O musų komuni 
stėliai džiaugiasi ja, tarytum 
geležėlę radę!

O “iii m...

gali būti jokios abejonės, 
kad Mooney pasmerkimas 
buvo neteisingas.

Tiesa išeina aikštėn. Tie 
žmonės, kurie gynė ją, at
sieks savo tikslo ir iškųvos 
laisvę San Francisco’s dar
bininkų vadui. Bet kokioje 
šviesoje pasirodo ta valsty
bės įstaiga, kuri buvo pasi
ryžus nužudyti nekaltą žmo
gų •

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.
AUSTRALIAJA

Komunistai vienijasi.

Rusai taikosi 
su Lenkais.

Neveizint visų kliūčių, 
taikos derybos tarpe lenkų 
i rrusų progresuoja. Tele
gramos daug kartų buvo 
pranešusios, kad Rygos kon- 
feerncija jau galutinai pai
rusi, bet pasirodo, kad ji ir 
šiandie tebeveikia.

Valdžia Washingtone ga
vo žinią^kad rusai jau susi
tarė su lenkais delei rubežių. 
Šis dalykas yra svarbiausias 
taikos derybose, ir jisai la
bai gyvai paliečia Lietuvą,. 
I Lenkijos rubežių klausimą 
įeina ir Vilniaus klausimas.

Jeigu rusai laikėsi savo 
sutarties su Lietuva, tai jie 
turėjo pareikalauti, kad len
kai išsinešdintų iš Vilniaus 
ir pavestų jį Lietuvai. Bet 
kažin ar jie t<ai padarė.

Tur-but sensacija.
Brooklyno komunistų or

ganas labai triukšmingai 
pranešė, kad “Kapsukas or
ganizuoja lietuvių batalio
ną”. Tame pranešime sako
ma, kad Lietuvos generali
nis štabas gavęs “patikėti
nų” žinių, jogei rusų rau
donoji armija esanti kon-

■ *!ii ruoiama Minskn ir S!mn.

VIENNA. —- Andais čia į- 
vyko 28 Skyrių. priklausančių 
Austrijos čekų socialdemokra
tų partijai, delegatų suvažia
vimas. Kaip vienu balsu nu
tarta prisidėti prie Australijos 
komunistų partijos.

ERANCIJA.

Gal nebesiprie siusianti.

PARYŽIUS. - Francijos 
fabrikininkai labai norėtų pra
dėti prekybų su tarybų Rusija, 
tik neturi kaip susisiekti su ja.

Atatinkamuose rateliuose 
vaikšto gandų, kad jiegu by 
kuris Krasino delegacijos na
rys užsimanytų vykti Franci- 
jon ir pareikalautų pasporto, 
gali but, kad. valdžia tam 
nesipriešintų.

Francijos pramonininkai 
dėlių susirūpinimų žiuri j 
kaip Rusijos rinka
Amerikos, Vokitijos ir Itali
jos kapitalistai, o tuo tarpu 
jie neturi kur savųjų prekių 
iškišti. Nedarbas tolydžio di
dėja. Kad visa tą piktą, kurį 
neša nedarbas, pašalinus, bū
tinai reikalinga užmegsti pre
kybos santykių su Rusija.

nė

tai, 
dalinasi

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Num.

Musų
Laikraščiai

DARBININKŲ GYVENIMAS, Lietu
vos Profesinių Darbininkų Sąjungų 
organas; eina kartų savaitėje, Kau
nas, Ukmergės g. No. 12a.

LIETUVOS ŪKININKAS, Lietuvos 
Valstiečių Sąjungos laikraštis; eina 
kartą savaitėje: užsieniuos moka 
36 markes metams. Adresas: Lais
vės alėja 34, Kaunas, Lithuania.

DARBAS, Socialistų Liaudininkų De
mokratų Partijos organas; eina du 
kartu savaitėje; užsiniuose moka 3 
mėnesiams 24 markes, Adresas: 
Laisvės alėja, 34, Kaunas, Lithuania.

su-

GARSAS, eina du kartu mėnesyje 
Kaunas, laisvės alėje 60.

KARIŠKIŲ ŽODIS, leidžiamas Kraš
to Apsaugcy Ministerijos Literatū
ros Skyriaus, vieną kartą savaitėje. 
Kaunas, Gedimino gatvė 19.

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted

I Pattem Dep.
St., Chicago, III. 

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

Mieros................ colių per juosmenį

LAIKINOSIOS VYRIAUSYBES ŽI
NIOS, Kaunas, Duonelaičio gatvė, 
Banko namai, k. 14. ->

LIETUVA, dienraštis (neoficialis esa
mosios valdžios minčių reiškėjas). 
Kaunas, Laisvės alėja 60.

LAISVE, dienraštis, Krikščionių-De
mokratų organas, Kaunas, Ožeškie- 

. nės gatvė 3.

VIENYBE, savaitinis katalikų laik
raštis. Kaunas, D. Vilniaus gat
vė 34. •

ATEITIS, Katat. moksleivijos mėne
sinis laikraštis, Kaunas, Ožeškie
nės g. No. 3.

DRAUGIJA, — Kaune.

ŽEMDIRBIŲ BALSAS, (esąs, pasak 
“Lietuvos Ūkininko”, “dvarininkų ir 
šimtamargių organas, — Kaune.

DAINAVA, literatūros ir 
nalas — Kaune.

LIETUVOS MOKYKLA, 
mokymo ir auklėjimo

dailės žur-

laikraštis
I nioKymo ir autuejiino dalykams, 

Pr. Dovydąičio leidžiamas; Kaune.

TAUTA, “nepartinis kultūros ir poli
tikos laikraštis”; du kartu savaitė
je; —aune.

AUŠRA, — Vilniuje (lenkų sustab
dyta).

GYDYTOJAS, kunigų laikraštėlis, 
— Kaune.

ŽEMAITIJA, — Raseiniuose (paliovė 
ėjęs).

RYTOJUS, — Raseiniuose (paliovė 
ėjęs).

NEPRIKLAUSOMOJI LIETUVA, — 
Vilniuje.

- Lenkų kalba: 
PRZYJACIEL LUDU, du kartu mė

nesyje; Kaunas, Laisvės alėjo 60.

ZIEMIA KOWIENSKA, eina kasdien; 
Kaunas Laisvės alėja 66.

GLOS LITWY„ eina kasdien; Vilno 
zaul. Sv. Ignacego 5, M. 5.

Mažojoj (Prūsų) Lietuvoj:
PRŪSŲ LIETUVIŲ BALSAS, “pačių 

Hohestr. 50, Ostpr.

Didžiojoj Britanijoj:
KANKPELNIS, Didžiosios Britanijos 

Lietuvių Socialistų (“komunistų”) 
Sąjungos organas; eina kartą savai
tėje. Adresas: 76 Main Street, 
Bellshill, Scotland.

IŠEIVIŲ DRAUGAS, katalikų savai
tinis laikraštis; adresas: Mossend, 
Lamarckshire, Scotland.
lietuvių leidžiamas dienraštis (go-

w i ui

LOKIS
ParadS P. Merine
Vertė L. Juras

Puslapių 79. 
Lietuvių legenda. 

Labai (domus pasiskaity
mas.

Siųskite pinigus krasos 
ženkleliais.

Kaina 20 centu

KNYGYNAS
NAUJIENŲ

(Vardas ir pavardš)

(Adresas)

(Miestas ir Valst.)

LIETUVOS NAUJIENŲ 
OFISE:

Andrikonis John, 
Andrikis Viktoras, 
Balentas Vincentas, 
Berecneviče Just., 
Būdvietis, Mrs. G. 
Čeponis Juozas, 
TX,,ndulis A., 
^riunas Jonas, 
Jakas A.,

Kaunietis John, 
Kiaune Vincas, 
Kuncevičius Tamošius, 
Pocius Simanas 2, 
Puckow A., ►
Shukis Antanas, 
Stanionis F., 
Tolis Bladislovas 2, 
Vinčauskis Juozas, 
Vaišvila S., , 
Valinčius L., 
Walaitis Juozas, 
Washkis Walter

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurids 

sskelbiasi Naujienose.

Nesikankykite savęs skaus- Jg 
main, Reumatizmu, Sausgėle, g 

įKaulų Gėlimą, arba Mėšlungiu ■ 
— raumenų sukimu; nes skau- ■ 

įdėjimai naikina kūno gyvybę ■ 
|ir dažnai ant patalo paguldo. ■
■ CAPSICO ČOMPOUND mo- ■ 
■stis lengvai prašalina viršmi- ■ 
■nėtas ligas; mums šiandie dau- ■
■ gybė '^žmonių siunčia padėka- I 
■vonės pasveikę. Prekė 50c per j 
■pačtą 55c arba dvi už $1.05.
■ Knyga: “ŠALTINIS SVEI- 
■KATOS”, augalais gydyties, ! 
■kaina 50 centų.

Justin Kulis ■
3259 So. Haloled SI. Chicago, III, ■

PIRTIS.
Turkiška clektrikinė maudynė
Hbtelis su .100 kambariu

Lankant mU.^ų pirtį, galima apst- 
saugot nuo sekančių ligų: Reumatiz
mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo, 
šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus, 
inkstų ir kitokių elektra gydymų.

Naujausiais musų įtaisymais, gva-
rantuojame geriausią gydyihą.

Moterų dienos tik Utarninkais 
dieną ir naktį.

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

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

Telef. Boulevard 4552

Pinigai iš
Rūcklnrdū
Lietuvon /

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

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

SJ.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford. III

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptieks:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, UI.

Carter’s Ilttle Liver Pilis
Per šešesdešimts 
metų šis geriau
sia pasaulyje 
valytojas 
jaknų Ir 
skilvio.

VITTLE
o

DEL GALVOS SO 
DĖJIMO, DEL 

FADTnftT SVAIGIMO, DEL LARIER5 UŽKIETĖJIMO, 
DEL ABELNOS

Reikalaukit tikrojo C^RT o?n?iirt2,N PILLS

STPA1CMT
10

12 
OTHER 
SlZES

MELBA 1O« 
STRAIGHT

Geresni ir labiau malonesni, negu 
bikurie lengvųjų Havanos cigarų.

Klausk savo vertelgos jūsų mėgiamųjų Jei
gu jis neturėtų tokių—rašyk mums.

I.LEWISCIGARMFGCO.Newk.N.J.
Largeat Independent Cįgar Facfortj inlhe WorlcL

CASE AND MARTIN CO.
Kepėjai

Connecticut Pajų 
(Pieš) 

. t

Geriausi visuomet nuo 1869

Leveskio Mokykla 
Prirengiamoji ir prekybos dėl 
Huauprusių. Mokina Lietuvių 
ir Anglų kalbų; Grammar 
School, High School ir Preky
bos dalykų. Prirengia prie kvo
timų J visas augėlesniąsias mo
kyklas. Dienomis: nuo 9:00 r. 
Iki 4:00 p. p. Vale: 7:80 Iki 9:80 
1747 S. Halsted St. arti 18 gat.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystis, ste
nografijos, typevrriting, pirklybos tei
sių, Suvienytą Valstiją istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi- 
kinšs ekonomijos pilietystls, dailla- 
rašystšs ir tt

Mokinimo valandos i nno 9 ryto iki 
4 valandai po pietą. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
•106 SO. HAL8TED 8T„ CMTCAUO

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza 

Kraujo ištyrimas 
Elektros Instrumentai 

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

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

Pinigai Iš 
Kenoshos
Lietuvon

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimų pilnai atsa
koma. Norėdami gero i? 
teisingo patarnavimo,

Kreipkitės paų:

A. Pakšys
220 Milwaukee Ave^

Kenosha, Wis. -___
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIai..

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

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

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

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

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

Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas!
Pain-Expelleris 

yra naudojamas-, su- 
viršum per 50 metų, 
beveik visose pasau
lio valstybėse.

Nuo reumatiškų 
skausmų, neuralgi
jos, apšlubimo, nik- 
sterėjimo, raumenų 
nuvarginimo ir grei
tam p a š a L» n i m u i 
ankstyvo peršalimo, 
šitas senas, ištikimas 
šeimynos draugas 
suteikia neapkainuo- 
jamą pagalbą.

Kaina
35c. ir 70c. 
už bonką.

Kiekvienas aptie- 
korius parduoda 
Pain-Expellerj. Ta- 
čiaus, visviena persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrąjį su Inka
ro vaizbaženkliu.

Jokių kitų nepriim
kite, kaipo netikrų ir 
neteisėtai sufabri
kuotų.

U

F. AD. RICHTER A CO., 
3rd kf. k 35th St., 
Breeklya, New York

* IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS 

/DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 
• • • t

• pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

35 So. Dearbom St., kampas Monroe St. 
Crilly Building—ruimas 506. Imkite elevatorių 

iki 5-tą lubų, Chicago, IU.

DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI 
PRAKTIŠKO PATYRIMO.

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 tak.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet Utar- 
ninkai ir Ketvertais nuo 10 ryto iki 4 mau
dai po piet.

altijos-Amerikos Linija
Tiesi Kelionė Be Persėdimo Iš New Yorko Per 

LIBAVĄ Arba HAMBURGĄ-EITKUNUS .
I LIETUVĄ

Laivas išplaukia kas 14tą dieną / 
Dideli dvieju Šriubų pašto laivai išplauks: —

S. S. POLONIA Vasario 15
S. S. LITUANIA Kovo 4
S. S. ESTONIA Kovo 16
S. S. POLONIA Kovo 30

Ęreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas

K. W. K1EMPF, General Western Passenger Agentų
120 La Šalie Street, Chicago, III.

Tel. Monroe 28D4

DR. W. F. KALISZ 
Spedalnmas: Moterą ligon Ir 

1146 MILWAUKEE ATE. 
1_____________

CMICAOO

BRIGHTON PARK 
J. Sammis 

Lietuvy s Siuvėjas 
3750 So. Kedzie Avė 

Kampas 38 St.*
Geriausia proga dabar užsisakyt 
naują sihtą, už pusę kainos pas 

mus. ka tamstos turėtumėt mokėt kitur, čystų vilnų materijos siutai
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ietuviii Rateliuose Iš Lietuvių Liuteronų darbav(- 
mos. s

Vasario 5 d. Pilsen Audito- 
riume Lietuvių Liuteronų Ta
ryba buvo suruoŠusi balių su 
prakalbomis Lietuvos bednuo- 
tnenės naudai. Publikos bet
gi susirinko nedaug, gal dėl 

| tos priežasties, kad ta Taryba 
Praeitų nedėldienį, vasario lietuvių visuomenei labai ma- 

6. Columbia i 
Wilsono kompanijos skerdyklų’ .ii kųnors vieke 
darbininkų susirinkimas. Bu- lietuvių liuteronų. Kalbėtojais 
vo ir prakalbų. Pirmiausia | buvo Dras A. Montvidas, kur 
kalbėjo anglas. Ytin gerai iš- 
parodė kaip šios šalies kąpi- 
talistai veikia per tam tikras 
savo asociacijas bei trustus ir

t 1 ■ ■

TOWN OF LAKE.

Skerdyklų darbininkų 
mitingas.

svetainėj įvyks. žai težinoma, nes lig šiol jei 
ntios skerdyklų' ii kanors vieke, tai tik tarpi

trumpai papasakojo apie Lie
tuvos praeitį, nurodė dabart’ 
nius jos. o ypač jos darbo 
žmonių reikalus ir uždavinius; • 1 • 1 S ' t 11 " •

kaip tų kapitalistų samdiniai- *** Dubickas. kurs kalbėjo 
bosai sk r jaudria- darbininkus, 'apie klerikalizmų ir jos pra- 
Kalbėtojas ragino, kad tų patį gaištingus darbus. Gaila tik, 
darytų ir tų kapitalistų naudo- kad prakalbų laiku kai kurie 
jamieji darbininkai, būtent: gaivalai labai neramiai elgė 
vienytus į atatinkamas unijas *r triukšmų kėlė, tartum jie 
ir bendromis jiegomis savus butų buvę girti ar pamišę, 
reikalus gintų.

Antras kalbėjo lenkas- Jis 
tečiau, kažin kodėl. pirmoj 
vietoj kalbėjo apie Lenkiją ir 
tik ant pabaigos prisiminė 
apie darbininkų reikalus.

Trečias kalbėtojas buvo 
juodveidis-negras. Jis irgi la
bai gražiai nupiešė darbininkų 
reikalus ir negrų |>adčti pre
zidento Lincolno laikais.

Buvo dar vienas kalbėtojas 
lenkas, bet apie jo prakalbų 
nėra reikalo minėti* jis visą 
laikų tik ir kalbėjo apie savo 
Polską.

Mitinge žmonių buvo apie 
septyni šim(ai.~ Ten Buvęs.

Į jei kam nepatinka kalbėtojas 
ar kalbėtojo žodžiai, tai geriau 
išeiti, o ne žviegti ir trypti kai 
durnaropių apsirijęs-

Šiaip ar taip, visgi labai ge
rai. kad lietuviai liuteronai 
pradeda šiek tiek (langiau kru
tėti ir bandyti mėgsti ryšius 
su plačiaja lietuvių visuomene. 
Lig šiol jie gerakai snuduria- 

Ivo. Linkiu jiems, kad jau

snaudulin. liet kad kas kartas 
vis gyviau ir gyviau imtų kru
tėti. — Laisvės Varpas.

NAUJIENOS, Chicago, TU.

KOMITETAS.

Puikus KoncertasW. r. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

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

Balzamas), yra vartojamas labai 
pasekmingai psr kstunos-dsiimtys

vra paprasti negaili Šiam teikė. 
Stengekie prašalinti juos. Greita 
pagelba gali nukreipti pavoingac 
pasekmės.

krupo, bei bronchi&linio koeulo. Pri- 
imnue Imti. Kaip suaugę taip ir 
vaikai bei kudikei gal juos imti. 
Pardavinėti aptiekuose. Prekė 26 
ir 60 centai.

se.veros Gyd
šelmi

Kosulys, šaltis 
užkimimas,

Severa’s 
Cough Balsam

ORKESTRĄ-BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J. BALAKAS
1414 So. 4>th Coort 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2116

Pranešimai

dirbtuvėj. Atsišaukite

REIKIA i viešbuti moterių kamba
rių apžiūrėti, taipgi apšvarintojų.

Atsišaukite
MISS ROSEWELL. 

Chicago Beach Hotel, 
51 st ir Cornell Avė.

Ruatta & Serenelli
817 Blue Island Avė.

Draugiją pranešimta apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1596) 
tari būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
PJL Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus

L. D. L. D. 19 kuopos susirinkimas 
|vyks 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 White Sąuare, parkučio inžin 
rūme. — Valdyba.

MES GALIME patalpinti ke
letą patyrusių finišerkų musų 

kotų
galinti padaryt pirmos klesos 
darbą, 
gera alga. 
EDEIU 'x & STEIN/CO. 

l.». .uosevelt Rd-

41 vai. į savaitę ir

IStos GATVtS KOLONIJA

■akaktuvėaas apvaikščioti, 18 to j i ko- 
r lonija rengta dideli 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. Dargi, 726 W. 18ta 
gvė. — Komitetas.

R Ę IKI A DARBININKŲ

Town of Lake. ■ ~
bo repeticija “Graži ^Vfageliona” bus 
ketvergo vakare Davis Sųuare Park I 
svet., 8 v. v. Visi lošėjai malonėki-1 
te pribūti laiku. Thipgi mėnesinis1 
susirinkimas bus pėtnyčioje, 8 v. ryto 
paprastoj svet. Visi nariai malonė
kite atvykti, nes bus labai svarbus 
susirinkimas. — Klimašauskas.

_________ VYRŲ_________
REIKIA.

Agentų ir kolektorių prie svei
katos ir atsitikimų Insurance. 
Galima padaryt nuo $6 iki $12 į 
dieną ir daugiau, jei norėsi dirb
ti . Jei esi gabus, atsišauk į mu
sų ofisą. Agentūros superinten
dentas paaiškins, taipgi nuro- 
dys’ ,kaiP Padaryti pinigų.

CHICAGO MUTUAL 
CASUALTY CO.,

431 So. Dearbom St., 
Rooms 911 — 912.

kaip jūsų Akįs
Ar esi nervuotu, kenti galvos 

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

Akių, A asą, Nosies ir Gerklės
Ligos gydoma specialisto
W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So Ashland ^ve^ Chicago, 
kertė 18-tos gatvės; 3-čiog lubos 

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

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

PARDAVIMUI

Tel. Yards 8654
Mrs. A. Michniewicz

AKUBERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Peno* 
silvanijos hos- 
pitalisa. . Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Due

•
West Side. — Chicagos lietuvių Ko- 

peracija rengia svarbias prakalbas 
ketverge, vasario 10, kaip 7:30 v. v. A. 
Kučinsko svetainėj, 2301 W. 22 PI. 
Inžanga dykai. Prakalbos rengiama 
tuo tikslu, kad vietos lietuviams iš
aiškinus Koperacijos tikslus. Visi 
kviečiama atsilankyti.

/ — Komitetas.

500 phonographų $200.00 vertės su 
6 Columbia pasiskyrimu už $42.50, ko- 
liai jų yra.
Tel.: Garfield 9261 arba Belmont 6120 
THE VAN BUREN STORAGE CO. 

2658 W. Van Buren St.

kiose ligose 
moterims ir 

merginoms.
8118 S. Halsted StM Chicago, III. 

(ant antrą lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai ♦/

Pa j ieškojimai

PARSIDUODA saliunas su 6 kam
barių pagyvenimu. Geroj visokių 
tautų apgyventoj vietoj. Priežastis 
pardavimo patirsit ant vietos. 

2819 W. 38th St.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės; mergina kad ir butų su 
vienu vaiku, tai tas nieko, bet mylin
čios gražų ir dorą gyvenimą, tai mel
džiu duoti greitą atsakymą ir prisių
sti savo paveikslą; kiekvienai duosiu 
atsakymą. Esu vaikinas keturiasde
šimta metų senumo, turiu turto 12 
šimtų ir mylėčia bizniu užsiimti.

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.

NAMAI-ŽEMfi

TTPnllman 54M

AKUSERKA 
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
matarą llgosa; rū
pestingai priilą*

S. State Str. 
Ckicage, UI.

REIKIA DARBININKŲ
" __  MOTERŲ_____

REIKALINGOS patyrusios mote- 
rįs prie 
karpų, 
darbas.

skyrimo naujų vilnonių nuo- 
Gera mokestis, pastovus

S. LERNER
640 W. 14th St.

BARCENAS
T*suirs i ei vi o d i*. bizniavau ktimpinis 3 

flatų ir krautuvės narna*, Piet-rytinis 
kampas 37-os ir Wallace Savidokas 
antrose duryse,

557 W. 87th St.

J. P. WAITCHES 
LAWYER 

Lietuvis Advokatas 
Vakarais: 4500 S. Ashland A V.

Pilone Yards 1063 
Dienomis: Room 518 — 155 

N. Clark St., 
Tel. Randolph 8507.

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas:
8148 8. Morgan SU kertė 83 St 

Chicago, Ullnote.
SPECIALISTAS: «

M

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

Atsišaukite arba telefonuokite 
4854 So. Wells St. 

Tel. Yards 978.

120 akeriu farma. 10 karvių. 2 ar

f RENGIA 18 GATVĖS KOLONIJA

DIDELIS KONCERTAS SU 
PRAKALBOMIS

PAMINĖJIMUI LIETUVOS 
RESPUBLIKOS NEPRIGUL 

MYBĖS TRIJŲ METŲ 
SUKAKTUVIŲ, 

įvyks

Vasario 16 d., 1921 Palace Teatre
1826 So. Halsted gatvės tarpe 18 ir 19 gatv

Rengia
PAMINĖJIMUI LIETUVOS NEPRIKLAU 

. SOMYBES 3 METŲ SUKAKTUVIŲ 
MILDOS TEATRAS

Panedėlyj, Vasario 14 d., 1921,
Pradžia 7 vai. vakare

Aranfceriu Programo yra Ponas \ 
FRANAS A. JAKUTIS

PROGRAMĄ IŠPILDYS: P-lė Felicija Nausie- 
daitė, (10 metų), — Šokėja. Solistes: P-nios: — Ja
nušauskienė, Bručienė; P-lė Norkaitė; Duetas: —

rRENCH LINC
Į Compagnie jenerale Į 
' Transatlantiųue ■■ 

Tiesiai
New York į Hamburgą 

Dubeltavais Šriubais laivo 
NIAGARA

Išplauks Utarninke, Kovo 15 d.
Kabineto ir trečios klesos kainos 

.anai prieinamos.
Atsišaukite prie arčiausio vietinio 

French Line agento.

VELTUI DUSULIU 
(Asthma) Sergantiems 

Už dyką bandymas budo, kuri kiek
vienas gali vartoti be nesmagumų ir 

be laiko eikvojimo.
Mes turime naują būdą, kuris su

valdo dusulį ir mes norime, kad pa- 
bandytuinėt už musų iškaščius. Ne
žiūrint ar dusulys jau įsisenėjęs, ar 
da nesenai pasirodė, kaipo chro
niškas dusulys*jus privalote pareika
lauti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, 
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.

Mes ypatingai norime pasiųsti 
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti, 
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus, 
“patentuotus rūkymus” ir tt. be pa
sekmių. Mes norime parodyti kiekvie
nam už mųsų iškaščius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun 
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus 
baisius paroksizmus tuojaus.

šitas veltus pasiūlymas yra per 
svarbus kad praleisti kad* ir vieną 
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite var 
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau 
padėtą kuponą! •'Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokėti nė už 
pasiuntimą.

FREE TRIAL COUPON 
Frontier Asthma Co^ 

Room 113 N. 
Niagara and Hudson Štreets, 

Buffalo, N. Y. 
Send free trial of your 
method to:

Phone Boulevard 491 
ASHLAND 

MUSIC
Deimantai, 
Laikrodžiai,

JEWELRY 
STORE

4187 S. Ashland 
ve^ Chicago, III.

Dalyvaus talentingi Amerikos lietuviai dainininkai; M. Rakaus
kaitė, Pranas Jakutis, A. K. Kvedaras ir A. Freitekiutė ir geriausi 
Amerikoj kalbėtojai.

Ruoškitės visi lietuviai j tą iškilmingą-Vakarą paminėjimui tri
metinių sukaktuvių, laisvos Lietuvos.

Tikietus galima gauti sekamose vietose:
Pavfl P. Pilkis krautuvėj — 1822 So. Halsted St., Naujienų rašti

nėj — 1789 So. Halsted St.; N. C. Krukonio bučemėj — 1810 So. 
Peoria St.; A. Dargio raštinėj — 726 W. 18th St.

Programas prasidės 7:30 v. v. >'
To vakaro visas pelnas eis Lietuvos gynimui. Pinigai bus pasių

sti Lietuvos Misijai j 24 vai.

Kviečia nuoširdžiai visus lietuvius atsilankyti ant šio vakaro.
Bendras 18tos gatvės Kolonijos

P-lės Ona Rudauskaitįė ir Salome Staniuliutė! Iš vy
rų dainuos: — P-nas Pranas A. Jakutis ir p-nas X. 
Ponas Petras Sarpalius su 10 muzikantų iš Chicago 
Sympony Orchestra papuoš programą puikia muzi
ka. Ponas Juozas Barauskis grajįs ant Koncerti
nos.

. “BIRUTĖS CHORAS” dalyvaus. '
Solistams akompanijuos: — P-lės Helena Tut-

liute, Bronisia Nausiedaitė, ir Vincas Sarpalius, ir i 
Antanas Olszewskis.

PASTABA: Visas pelnas nuo to Koncerto eis Lietuvos Gyni
mo Reikalams. MILDOS TEATRO B-VE, savo metiniame susirinki
me nutarė suteikti teatrą tam tikslui be jokio atlyginimo.

Inžanga tiktai 50c. viršuj, ir 75c. apačioj. Tikietai parsiduos tik
tai prie kasos. Teatras atdaras nuo 6:30. Nepasivėlinkite, nes Tisą 
Chicaga rengiasi pribūti tan puikiausiai) Koncertai! tokiam prakil
niam tikslui surengtam. Visus kviečia už Mildos Teatra Bendrovę.

VALDYBA.

Kreipkitės Tuojau
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendoe palaikymui dvi

dešimts ausėtos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašiną) kurią 
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui 
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatą. Dauguma mašiną naujos ir 
užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaina- 
vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, koris visame 
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aus
ėtos rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime 
parduoti dešimti augštos rųšies tiksės odos sėklyčiai setą, lovą ir 
karpetų. šie setai yra visai nauji i> vėliausio išdirbimo. Mes par
duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatėm veltui 
į visas miesto dalis Ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir 
daleidžiame peržhirėti arba užsimokėti apteikęs siuntinį. Atdara 
kiekvieną dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais ir kitomis šventėmis 
nuo 10 iki 4 po pietą. Liberty Bondsai priimami.

$35
WESTERN FURNITURE ^STORAGE

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

M

MOKYKLOS

MA5TER 
SYSTEM

Vyrą ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing ^Mokykla.

Musą sistema ir mokymo budu jąs 
trumpu laiku išmoksite viso amato.

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvi 
riuo laku, dieną ar 

"rėti ir pasikalbėti dėl
Paterns daromos sulig mitras, vi

sokio stiliaus ir didžio ii bat kuries 
madą knygos.

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

Kampas Laka St., ant 4-tą lubą.

ateiti by-ku-

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6206 S. Halsted, 2407 W. Madlsea, 
1850 N. WeUs St.

187 Mokyklos Jsngt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patterną Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas /lengvais atmokljimals. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygėlls.

Tol. Seeiev 1648. d
Auksybl, Colum- 

bijos Grafonolaa Ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

BARBERIŲ MOKYKLA.
Gera proga išmokti barberio ama

to. Mokestis kol mokiniesi. Uš mok
slą tik |20.00. Galima išmokti į 0 
savaites.

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

PRAŠALINSI SUNKŲ ŠALTI 
SU TURPO.

Jei neatbojai ant šalčio ir jis susi
metė į krutinę, tad yra pavojinga — 
gali išsivystyti į sunkią ligą kol visai 

i neišsigydysi. Visokiais gerais gydy- 
’ masi ir kosulio mišrius, nepagelbės.
Geras panaudojjrnas Turpo, nueis ilci 
šaknų nesmagumo ir panaikins karštį 
tuojaus.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą,' atitai
so trumparegystę ir tolireg^ystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su 

"Elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į

Didžiausis Knygynas
— TIK —

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNE
Galima gauti visos Knygos. Rei

kalaukite musų Knygų Kataiiogą. 
Siųskite musų Knygyno Knygas Lie
tuvon savo draugams Ir sriminėms. Ku- 
siuntimui Lietuvon nuteisime piginus 

| duosime patarimą kaip siųsti kad
Turpo ne yra mėginimas, bet gy- siuntinys pasiektų Lietuvą, be to mes 

duolč, kurie yra užtikrinti. 1,500,009 parduosime laikraščius ir knygas tik 
puodelių parduodama kas metai. Mo- ką atėjusius iš Lietuvos “Socialdfr- 
tinos su mažais kūdikiais yra sujungę 
savo likimą su juomi, paslgydymui 
įvairių šalčio veiksmiu. Padaryto iš 
gerai žinomų ir pasitikinčių gyduo
lių! išsunkto tarputyno, kamparo ir 
mentolo ,moksliškai sudėta ir gabiai 
sutaisyta į mostį arba tepalą. Tur
po nesuteps drapanų, nei sutrauks 
pūslių. Jis pašvelnys ir pagydys sa
vo veikimu.

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

Parsiduoda baltuose apaliniuose 
....... 1. J r. .... runrn.Min.n.1 i »• illmlll

mokratą”, “Lietuvos Ūkininką”, “Sie
tyną”, “Aušrinę”, “Mokykla ir Gy
venimas”, taipgi Knygą Kelias į So
cializmą, kaina 50c. Kreipkitės ad
resu:

J. B. AGLINSKAS, 
3238 So. Halsted St^ 

Chicago, III.
■■■■■■RHHHHHHHHHHHHH

DR R. WAGNER 
Mano specialia gydymas yra chroniš

kų, — nerviškų ligą.

$53
Chicago

Švieskime Lietuvą
Mes norime, kad Lietuvos mokyklose butų 
užtektinai rankvedžių mokiniams;
Mes norime, kad Lietuvos žmonės turėtų ge
rų laikraščių ir knygų;
Mes norime, kad Lietuvoje augtų dailioji li
teratūra, norime, kad Lietuvoje butų plati
nama pažangiosios dvasios spauda;
Mes norime, kad musų Lietuva butų šviesi ir 
skaisti, — Todėl

PRISIDĖKIME PRIE AKCINĖS 
“VARPO” BENDROVĖS, 

kuri leidžia Lietuvoje tris laikraščius: “Lie
tuvos Ūkininką”, “Varpą” ir “Darbą” ir spau
sdina knygas.

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

Vieno Šero (akcijos) kaina Amerikoje 
— $15.00.

Užsirašymus ir pinigus už serus siųskite 
šiuo adresu:

V. K. RAČKAUSKAS,
307 West 30th Str., New York, N,

AMERICAN LINE 
TIESIOGINIS FATARNA VIMAS. 

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

MANCHURIA
Išplaukia Vasario 24, 1921.

» MANGOLIA.
Išplaukia Kovo 10. 

MINNEKAHDA (naujas) 
Išplauks Kovo 24. Tiktai 8čia klesa

Trečia klesa, Nevr York iki Liepojaus .......... $132.00
Trečia klesa, New York iki Eydtkunų  ........... $180.00

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

Atsišaukite j kompanijos ofisą 14 N. Dearbom arba paa vie
tini agentą.
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(KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH, PA-

Soho “ex-kairieji” kuria naują 
pašalpinę draugystę.

Sausio 30 dieną, ant Soho 
LMD. name, buvo “didelis mi
tingas, parengtas per naujį 
‘Lietuvių Darbininkų Pašalpinę 
Draugyst*“ — taip bent buvo 
skelbiama plekatuosc.

Mat, Soho lietuviai bolševi
kai ušsinianč parbūdavo t i
naują tvirtovę, kuriai jie su
galvojo labai nekaltų vardų... 
Kodėl jie kuria pašelpinę drau
gystę? Ve kodėl: 
darni įvairioms

NAUJIENOS. UhlcagB, TU
dabar vėl darban kuopa išrin
ko du savo atstovu. Juozų 
L’linckų ir P. A. Deltuvą. Be 
to kuopa dar paskyrė nemažų 
sumų pinigų pasiųsti Lietuvon. 
Mes tikimės, kad ir kitos drau
gijos dalyvaus aukų rinkime 
Lietuvai.

Vasario 13 dienų, kaip 2 vai. 
po pietų. Montague House sa
lėj, 1528 So. Main gatv-, įvyks 
tam tikras susirinkimas, į ku
rį kviečiame dalyvauti visų 
draugijų atstovus, kad pasi
tarus ir nustačius pienus dėl 
sekmingesnio darbo Lietuvos
reikalais.

Liet. Gvn. K-to Sekė.
Bruno Simokaitis.

SHENANDOAH, PA.

Jaunuomenės draugijėlė
“Varpas.” ...............

Ir Shenandoah’o lietuvių jau
nuomene pradeda budėti. Ilgai 
ji mėgo j o. ilgai nieko neveikė.

priklausy- 
pašelpinėms

tai SLA
APLA ir kitoms, jie nevalioja 
tenai pravesti savąją bolševi
kiškų diktatūrų, trumpai sa
kant, padaryti jas “tikrai rrre- 
voliucinėmis draugystėmis“.
Taigi, pralaimėję draugystėse Bet pastaruoju laiku, ačiū ke-
jie dabar mano susikurti savo lių veiklesniųjų jaunuolių pa-
draugystę ir tenai varyti
darbų trukdant visokį nau- partinė jaunuomenės draugijė

^idarbavimui, čia sukurta be

dingų darbų. Bet 
nieko neatsieks.

ir tuo jie 
Tiems rėks- 
us iš drau

gysčių nebus kam tenai triukš
mų kelti*

Vis dėlto, vietos lietuvius 
reikalinga persergėti. Su nau
jomis draugystėmis reikia būti 
atsargiems. Pittsburge juk 
randasi į va les įvairių pašalpos

Visa rodo, kad 
draugų “Var- 
skardus. Ilgai- 

išbudinti iš gi-

lė “Varpas.“ 
musų jaunųjų 
pas“ bus ytin 
niui jis turės 
lauš miego visų snūduriuojan
čia vietos lietuvių jaunuome
nę, ypačiai “gražiųjų gimtį“ — 
Sbenandobo panytes lietuvai
tes. Duok die, kad tai įvyktų 
kuogreičiausia. Jų pagalbos 
jaunieji varpininkai labai rei-

vuoja ir turi nemažai pinigų.' kalingi. O tų jaunųjų panyčių 
etaoishrdlu taoinrdl taoi taoin čia nestokoja. Kada jaunieji 
l'atai geriau priklausyti joms, varpininkai jas pažadins, Sbe- 

naujoms nandobe turės išrodyt! visai 
kuriama kitaip nei kad iki šiol buvo*

Beje, sausio 23 d. “Varpas“

o ne kokioms ten 
draugijoms, kurios 
dagi ne pašalpos tikslais. To
kių draugijų gyvavimas nėra 1 buvo surengęs pramogų vaka- 
užtikrintas. Pagalios, ir kiek rą. Buvo įvairių žaismių. Ten- 
vienas kūdikis gali suprasti, ka pažymėti, kad visa pavyko 
kad naujoji Pittsburgo komu- gan gerai. Musų pramogų va- 
nistų draugija yra organizuo
jama tik tam, kad vietos ko
munistai galėtų padaryti di
desnį “show*ą“. —Reporteris.

su-

KENOSHA, WIS. 
Pramogų vakaras.

Vasario 6 d. čia buvo 
rengta pramogų vakaras. Vie-1
tos lošėjai ir Bonų Skyriaus! 
nanriai vaidino viekalų (kokį?( 
Red.). Žmonių buvo neperdau-' 
giausia. bet visa pavyko gan 
gerai. Visas vakaro, pelnas ski
riamas Lietuvos naudai.

Tenka pažymėti, kad Keno- 
sboj stokojo jaunimo, kuris 
norėtų ir galėtų prisidėti savo 
darbu musų gimtojo -krašto 
naudai-

Po vaidinimo vtin šauniai 
pašoko p-lė M. špokiutė. Delei 
to p-lei špokiutei tenko ištar
ti širdingų ačių. Tuo labiau, 
kad ji jau kelintu kartu prisi
deda prie naudingo visuomenei 
darbo, čionai yra ir daugiau 
Jieuvaičių, tik jos nuo lietuvių 
ištolo bėga ir neprisipažįsta, 
kad jos esančios lietuvės. Ir 
kas stebėtiniausia, kad tarpe 
tų “yankių“ randasi ir tokių, 
kur lietuviškai kalbėti užmir
šo. o angliškai neišmoko...

P-lė špokiutė joms turėtų 
būti geru pavyzdžiu. Jos daug 
ko turėtų pasimokinti iš jos.

—Juozapas Brazauskis.

karan buvo svečių ir iš kitur. 
Vienas buvo atvykęs dagi iš 
Torringtono, Mass. valstijos.

Girdėjau, kad varpininkai 
žada sukurti chorų. Tai, sup
rantama, bus galima padaryti 
taip greit, kaip prie varpininkų 
prisidės ir musų graikščiosios 
panytės. Norėčiau, kad visa tai 
įvyktų kaip galima greičiau.— 

—Ten Buvęs.

Telefoną*—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Deathts*- ■
8881 8. Halsted St, Chicago, IU.

Valandos:—

Ofiso TeL MeKinlay 76
DR. L H. GINDICH

DENTISTAS
Mes savo darbą gvaraatuojam* 

Kalbam* visa* Europiika* kalba*. 
8804 So. Kodai* Are, Chicag*, UI.

Arti 88-th Stro*t

Tel.: Tardė 6868 
Dr*v*r 8448

Lietuvis gydytoja*, Chirurgas, 
Aku Bėra*

p03 So. Halsted St, Chicag*.
Valandos: 18-12 v. r. 1-2, 6-8 
v. v. Nedėliotais 10-12 ryte.

ROCKFORD, ILL.

PRANEŠIMAS 

Dr. M. T. Strikol’iB 
Liet avy s Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą j People Teatrą 

1616 W. 47 St, TeL BouL 160
Valandos: 1 iki 8 po pietą. 

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

Nuo ryto iki piet 
Telephone McKinley 268

DR. YUšKA
1900 S. Halsted St.

T«L Cml 2118 
Ofi** valandos: ano 10 ryte iki

protesto (te
praeitų metų 

Šitas uždavinis

Reddencijat 2811 W. 68rd Si. 
Tel. Pro*p*ct 8466

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

Lietavis Gydytoja* ir Chirurgas 
25 Eaat Washington St. 

Marshall Field Annea 
18th fl. Ruimą* 1827 

Telephone Central 8862 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 North We*tem Avė. 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

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

Canal 267
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CBUtUMAB 

Valandos:10 iki 12 ryte: 1 iM 4 p* 
pi*t 0 iM 2 vakare 

■•diliomis nu* 2 iki 12 ryte, 
1821 8. Halsted St, 

Kampas 18 ir Halated Si

TelepheM Yards 5182 

Dr. M. Stupnicki 
3107 S. Morgan St Chlcagą 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 6 iki1 8 vakaru,

APIE DANGŲ

Toje temoje kalbės

European Amerfran Būram 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratią ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.

NOTARU USA S 
Real Estate, Paskolos, 

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

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

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

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytoja* ir Chirurgą* 

1687 W. 51 *t. kamp. Marshfield av 
Valandos: iki 9 ryte, nu* 8 Iki 4 ir^au* 7 iki 9 vakar*.

T*L Prospact 11*7
. ....................

■ Telephone Yards 1582

■ DR. J. KULIS
LIETUVIS

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
| Gydo visokias ligas motorą, val-

2 ką ir vyrą. Specialiai gydo lia*>

Kazimieras Gugi*!
ADVOKATAS f

Veda vitoS/M r^ikatua, lra<p ltriminaUUntM9 
tafp ir cMUikuoaa ttūmuoaa, Darą 

vteoJdM dokumanttu irpopiaraai
Ofisu:

8128 8. Nalttte 81
Ant trelių lubų

T«L Dr*v*r UIS

l({MtO Ofisui
127 R. lurtem tL 

1111-1! InityBMg.
TsL CeaUal 4411

DR. S. BIE2IS
■YDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. Canal 6222 ____
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTA8 
2201 W. 22ad & So. L*aritt St*. 

CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryte iki 12 dl*ną 

nuo 1 po plotą iki 9 vakar*

■ 8259 So. Halated St, Chicago.

Ifl’i „ 
fe.

AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO muriko. kon- 

servatorijoje mokinama: Skam
bint 1 pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muziko* istorija 
Ir harmoniją. Baigusiems iš
duodami diplomai; jstoti galima 
visuomet.

Antanas S. Pocius,
Vedėjas

3259 So. Halsted Str. 
Tel.: Boulevard 9244

Tai. Kandolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Tel. Canal 65 
LIETUVIS DAKTARAS 

Dr. J. Sarpalius 
1424 So. Halsted Si 

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

Gyvenimo Tel. Yards 5098.

Dr.C.Z.Veželis !
Lietuvis Dentista*

4712 So. Ashlaud Ava. 
arti 47-te* gatvė*

Telefonas: Dr*var 7842

Keliaujantiems Lietuvon 
ši Pavasarį

Kovo 1 d., 1921 išplauks ant Laivo Saionia per Hamburgą PĮ1™3 
partija žmonių važiuojančių Lietuvon kartu su Jonu Romanu, Lietu
vių Prekybos Bendrovės prezidentu.

Jei nori su tą partija važiuoti, tai tuojaus mums pranešk. Mes 
išgausim pasportus ir visus kitus reikalingus dokumentus. Si partija 
bus Lietuvoje j laiką pradėti pavasario darbą. Galėsite P*™“*“™ 
be jokių kėblumų, nes p. Romanas važiuos kartu su jumis iki Kauno.J Trečios klesos kaina iš New York iki Eydkunų $130. <0. Pirmos 
klesos $185.70.

Rašyk tuojaus dėl platesnių informacijų.

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

Risiikos ir Turkiškos Vidos

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

351446 W. 12th St 
Arti St. Loais Avė. 

CHICAGO, ILL.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame Į senų* ir nauju* namu*, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoj*

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Pre*.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, DL

Žmoguc kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasimas: pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučidms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino.

Vyrai ir moteris kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

daugiau niežėjimo, kasjtnosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
jvykstančių nou pleiskanų.

K F' Iy « 
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų* atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pacto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:

-r. AD. RICHTER & CO., 326-330 Bro*dw*y, New Yjrk ——

Res. 1189 Iad*p*nd*nc* Blvd. Chicag* 
T*l*phon* Van Buren 294 

DR.A.A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisą*: 3354 So. Halsted St. Chicag* 
Telephone Dr xver 9693 

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

Kun. Mockus

Ketverge, Vasario-Feb. 10, 1921
Blinstrup svet., 

4501 So. Hermitage Avė.
(Town of Lake)

Pradžia 7:30 . Inžanga 25c. 
Kviečia visus

1 kp. L. L. F. Komitetas.

V. W. Rutkauskas
Advokatas

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

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

Tel Boulevard 2160 
Dr.AJ.KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro. 

8303 So. Morgan Street, 
Chicago, I1L

LUMBERIS
Penki milionai pėdų naujo ir antrų 

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

Lumber Co., 
Archer and Ashland Avės.

Tel.: Lafayette 3443........... ..

Akuserka M. Katausk*
Patarnauju dienom ir naktimi* pri* 
gimdymo ir duodu patarimus m* 
terims ir merginoms. Antrai**’ 
>333 So. Halsted SU Chicag*, DL 

♦’honer Boulevard 4121

DR. C. K KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicag*, DL 
kampas 18th St

DR. M. HERZMAN ) 
U RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 22 1 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

I . ( Dienomis: Canal
Telephonai: J ,

j Naktimis: Drexel 
V 950 - Drovel 4186 

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

Tel. Aufitin 787

DR. MARTA 
DOWIATT-SASS.

Kątik sugrįžo ii Californijos ir 
▼ii tęs savo praktikavimą po N*. 

5208 W. Harriso* St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir K—9 
vakare iiskiriant nedildisnioa.

Dr. A. R. Bhimeothal

AKIŲ SPKCIALIBTAS 
Aid* Bgsa*d***j* Dykai 

Gyvenimas 
tuščias, kada pra- 
nyksta rogljimaa 

> *Y Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama | val

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Nedaliomis, nuo 9 Iki 12 dieną 
4649 S. Ashland Avė. karną. 47 St.

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6487

GALUTINIS KAINOMS NUMA2IN 
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, $30 ir $37.50 
Vyrams kelinės $4.50 ir augŠčiau.

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

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

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St.

Phon* Canal 257
'.....

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvy* Dentista* 
10861 S. Michlgan Av^ Roaelaad 

Valandos: 9 iki vakar*

; frel. Pullman 842

DR. I. E. MAKARAS 
Lietuvy* Gydytojas ir Chirurgu* 

10900 Michlgan Avė, Roseland*.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:82 

iki 8:80 vak. IV

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 3 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 ild 9 v. vak. | 
3325 So. Halsted SU Chicago. j

■ Tel. Cicero 5963 ■■

Lietuvis Dentista* ją
4847 W. 14 St. kampa* 49 Avė. ■

CIČERO, ILL. ■
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. ■ 

išskiriant nedėlios ir seredas. ■

Kardo Vakaras!
Nedėlioję, Vasario-Feb. 13,1921 
Meldažio svet., 2244 W. 23rd PI.

Pradžia 7 vai. vak.
Šitame “Kardo” vakare bus rodomi nepaprastai 

žingeidus paveikslai —
Jėzaus Kristaus Gyvenimas Ir Jo Mokslas

Šitų paveikslų da niekas nėra matęs nė regėjęs 
— jie atvaizdina “Jėzaus Kristaus Gyvenimą Ir Jo 
Mokslą”.

Paveikslai yra surinkti iš didžiųjų pasaulio mu- 
zėjų; iš didžiųjų knygų rašto švento.

Paveikslai nepaprastų savo žingeidumu nuste
bus kiekvieną atsilankiusį.

Šitie paveikslai bus rodomi ir aiškinami per Kun. 
Mockų — jie yra specialiai prirengti dėl “Kardo” 
vakaro ir jie bus rodomi vien “Kardo” vakare. Per
tai, pribukite visi Chicagos ir apielinkių gyventojai 
į šitą “Kardo” vakarą — pamatysite to ko nematę. 
Paveikslams rodyti užsibaigus — bus šokiai. Grušo 
orkestrą grieš amerikoniškus ir lietuviškus šokius. 
Kviečiami visi atsilankyti. •

“Kardo” Vakaro Rengimo Komitetas.

šios kolonijos lietuvių judė
jimas vėl prasidėjo. Praeitų 
subatų vietos Lietuvos Gynimo 
Komitetas laikė susirinkimų ir 
nutarė vėl stropiai darbuotis 
Lietuvos reikalais, nežiūrint, 
kad dabar ir sunkus nedarbo 
laikas. Nutarta kviesti visas 
draugijas stoti darban,—visas, 
kurios dalyvavo 
monstracijoj 
guriodžio
pavesta atlikti Liet. Gyn. Ko
miteto sekretoriui , B. Simoka-I 
čiui. Jau kai kurios draugi
jos tapo jo asmeniškai pakvies
tos nedėlioję, vasario 6 dienų, 
o'kurių nebuvo galima pakvies
ti asmeniškai, bus pakviestos 
laiškais. Ir tikimės, kad pa-! 
vyks kuogeriausiai. Tie^a 
Rockforde yra ir Želigovskio 
agentų, bet yra ir žmonių, ku
rie yra atsidavę Lietuvai ir 
jai nuoširdžiai darbuojas. Iš 
vietos draugijų, S. L. A. 77 
Kuopa ypač daug darbavos 
Lietuvos reikalais; ji yra iš-

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisą*

Chicago, Ulinei*.
Specialistas džiovas 

Moterišką, Vyrišką Ir 
Vaiką Ligą.

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 Od 12 v. ryte, nu* 
iki 5 v.

2 
nuo 7 iki 8:80 

Nedilioml* nu* 
10 vai. ryto iki 1 yni. po plot 

Telefonas Dr*xel 2880

Telephone Drover 5052

Didelis Bargenas
Naujausiai išdirbami pečiai 

kombinacija, gasu ir anglimis, 
kurianami; galima kepti augš- 
tutinėje šėputėje (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 i 
tokią žemą kainą! Dar labiau 1 
nusistebėsite pamatę juos. Į 
Kreipkitės:

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

Atėję klauskit lietuvio parda
vėjo ir užžiurėtojo Mr. Charles

EXTRA! PALIKTA MUSU SANKROVOJ EXTRA!

Sankrovos
kaina tik

štai kur stebėtina proga nusipirkti augitos rąiies GVARAN 
TUOTĄ VICTROLĄ vertis iki $260.00 tik už $85.00, pnedų vel
tui 26 rekordų, 800 adatų ir DEIMANTO ADATĄ. Šios NAUJOS 
PUIKIOS VICTROLOS palikta musų SANKROVOJE didžiulių 
muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiekviena MASINA tu
ri DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES GVARANCIJOS. Kam tai 
pirkti ii antrų rankų mažina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAU
JĄ GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $260.00, tik už $85.00 
su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų SANKROVOS.

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

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

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

aankrovo*
kaina tik

NC. Atlipai 1001UUV10UIV vz. vz. AZ. _______
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