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Želigovskio kariuome= 
nė bėga iš Vilniaus

Rozenbaum=== naujas Lietu
vos atstovas Amerikoj

Bijosi badaujančiųjų sukilimo

Viennos darbininkai nerimaują

Želigovskio kariuomenė 
bėga iš Vilniaus.

Kareiviai nebeklauso savo vir
šininkų ir plėšia gyventojus.

RYGA, sausio 14. — Čia gau
ta žinių, kad lenkų generolo 
Želigovskio kariuomenė pradė
jus bėgti iŠ Lietuvos sostinės 
Vilniaus. Apleisdaina Vilnių 
kariuomenė gabenanti laukan 
karo medžiagas, artileriją ir 
Vilniaus archyvus.

Visoj generolo Želigowskio 
armijoj, sako, viešpataująs di
džiausias pakrikimas ir suirutė. 
Kareiviai visai atsisaką klau
syti savo viršininkų. Apleisda
mi Vilnių jie plėšią gyventojus 
ir gabeną su savim ką pagrieb
dami.

M. Rozenbaumas busiąs 
Lietuvos Atstovas 

Amerikoj.
Žydų dienraščio Forverts ko

respondentas Berline kablegra- 
mu, žymėtų sausio 13 d. prane
ša: *

Gautomis čia žiniomis, Lie
tuvos vaklžia savo Atstavu 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
paskirs tur-but paministerį M. 
Rozenbaumą. Ponas Rozen
baumas dabar jau yra pakeliuj 
į Ameriką.

True tranglation filed with the poet- 
master at Chicago, III., Jan. 15, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Bijosi badaujančių 
rusų sukilimo.

Francijos atsisakymas teikt pa
galbos rusų pabėgėliams gali 
iššaukti maisto riaušes Kon

stantinopoly]. 6
KONSTANTINOPOLIS, sau

sio 14. [Rašo Chicago Daily 
News koresp. Constantine 
Rrown] — Rusų pabėgėlių pa
dėtis Turkijos sostinėj Konstan
tinopoly daro didelio susirūpi
nimo talkininkams. Tuo labiau 
(kito, kad Francijos valdžia 
jau yra pasireiškusi, jogei ji 
nebeduosianti pagalbos gen. 
Vrangelio armijai. Vis dėlto, 
kada gen. Vrangelio režimas 
susmuko, Francija tuomet pa
sižadėjo imti savo globon jo 
sekėjus. Tatai ji darė veikiau
sia nei nenusimanydama kokių 
didelių sumų reikės, kad iš
laikius apie šimtą dvidešimt 
tūkstančių pabėgėlių. Anglai 
ir Italai pabėgėliu^ šelpia neofi
cialiai. Gi Amerikos Raudona
sai Kryžius aprūpina ligonines, 
kuriose randasi rusų naŠlai-
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Musų draugų laikraštis iš 
Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jj perskaityti. Num. 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 81, 32 
ir 33. Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise. 

čiai ir taipjau savo žinioj turi 
tam tikrą skaičių pabėgėlių 
Proti saloje.

Praeitą mėnesį Italai pareiš
kė, jogei jie^nebegalį teikti pa
galbos rusams. Tuomet šešis 
šimtus pabėgėlių pasiėmė savo 
žinion privatinė labdaringoji 
Augių įstaiga. Gi septyniasde
šimtis tūkstančių pabėgėlių, 
didžiumoj kareivių, internuotų 
Konstantinopolio apielinkėj, 
globojo Francijos valdžia. Vi
sa tai Francijos valdžiai kaina- 
vo po penkis šimtus tūkstančių 
(nominaliai 100,000 dol.) fran
kų kasdieną. Nūdien franeuzai 
supranta, kad nešti tokią iš
laidų naštą jie nepajėgs. Todėl 
jie nutarė duoti pabėgėliams 
pašalpos tik iki vasario 1.
Oficieriai jieškosi maisto — 

sąslavyne.
Tuo tarpu šito franeuzų nu- 

sitarimo rusai pabėgėliai dar 
nežino. Bet taip greit* kaip ta
tai bus paskelbta oficialiai — 
prisibijoma, kad pabėgėlių sto
vyklose gali kilti didelis sumi
šimas.

Rusai, kurie gyvena pačia
me mieste, jau išleido tą ma
žumėj pinigų, kurį jie atsive
žė vykdami čionai. Čia nieks 
nė nesistebi matydamas rusų 
oficierį gulintį ant šalygatvio 
arba bandantį susirasti sau 
maisto sašlavyne. Reiškiama 
baimės, kad, atėmus reikiamą 
rusų pabėgėliams pašalpą, apsi
ginklavę rusai gali patraukti į 
Konstantinopolį ir spėka jieš- 
kotis sau maisto. Turėdami vi
sa tai omeny franeuzai ryžasi 
pasiųsti į Lomnos’ą visus tuos 
rusus, kurie dabar laikomi ne
toli miesto.

Generolas Vrangelis nenorė
damas išardyti savo armiją 
reikalavo, kad Francija užtik
rintų jai maistą. Spėjama te- 
čiaus, kad šitokį užtikrinimą 
duoti Francija atsisakiusi. Ji 
tik prižadėjusi daryti visa, kad 
nelaimingųjų kareivių padėtį 
nors kiek pagerinus.

Dano kazokai nerimauja.*
Tuogi tarpu Dano kazokai, 

uždaryti četaldje stovyklose, 
rodo ytin didelio nepasitenki
nimo. Jie jau atsisakė išpildyti 
vieną franeuzų patvarkymą, 
kuriuo reikalauta, kad kazokui 
sudėtų ginklus. Jie reikalavo, 
kad kiekvienas tūkstantis ka
zokų sau pasiliktų tik dvide
šimt šautuvų. Visi kiti reika
linga atiduoti francuzarhs. Ka
zokai tečiaus atsakė, kad jeigu 
norima gauti jų ginklus, tai
juos busią galima gauti tik
spėka. Labai galimas daiktas, kad
t Pačiame Konstantinopoly de- Viennoj kils generalinis strei- 

lei ekonominio Turkijos sus- kas. Darbininkų nepasitenkini- 
mūkimo pabėgėliams darbą įmas yra labai didelis. Jų nepa- 
duoti negalima. Vienintelis iŠ- sitenkinimą dar didina komu- 
Sjimas yra — grąžinti pabė- nistų agitacija, kurie griežtai 
gėlius Rusijon. Man pareikšta, nusistatę prieš antkrovimą mo- 

i kad šituo reikalu franeuzai kesčių biednuomenei.
j jau bandę tartis su bolševikais, j Krikščionių socialistų (tik- 
Jų pasiūlymas tečiaus kuog-jriau sakant klerikalų), valdžia

Javų derlius Indijoje esąs pras
tas; laukiama didelių 

sumišimų.

reiČiausiai atmesta. Bolševikai 
matyt tikisi, kad buvimas al
kanųjų rusų Konstantinopoly 
ir taipjau sunkion to miesto 
padetin turės įnešti naujos su
irutės.

Rengia protesto
, demonstracijas.

Klerikalų valdžia bejėgė; dar
bininkai reikalauja suvaldyti 

pelnagaudas.

VIEiNNA, sausio 14. — Čia 
dažnai rengiama protesto de
monstracijų. Demonstracijas 
rengia socialistai ir komunis
tai. Iki šiol tečiaus tos demon
stracijos pasižymėdavo nepap
rastu sayo tvarkingumu. Nors 
demonstrantų eilėse dažnai 
tekdavo išgirsti piktų žodžių, 
metamų stambiems lobinin- 
kams-pelnagaudoms, bet tuo 
vi S a ir užsibaigdavo.

Šiomis dienomis tečiaus toji 
tvarkingumo taisyklų nebeiš
laikyta. Andais ir vėl buvo su
rengta didžiulė vietos darbinin
kų demonstracija. Surengta ji 
dviem tikslais: užprotestuoti 
prieš pelnagaudas ir mokes
nius, kurių norifna antdėti dar- 
bininkmns. Apie penki tūkstan
čiai žmonių susirinko ties 
miesto rotužc, kur socialistų 
ir komunistų kalbėtojai laikė 
prakalbas. Prakalbų metu 
klausytojai nekartą pertrauk
davo kalbėtojus triukšmingais 
“šalin verstinieji inokesniai! 
šalin pelnagahdos 1 Valio visa- 
pasaulinė revoliucija!” Čiajau 
kaip vienu balsy priimta rezo
liucijų prieš antkrovimą mo
kesnių biednuomenei.

Po to susirinkusieji susifor
mavo į eiles ir prasidėjo de
monstracija. Demonstrantai 
patraukė vienu puošniausiu 
Viennos bulvaru, kur randasi 
visi didieji viešbučiai. Prisiar
tinus prie viešbučių demons
trantų minia pasidarė nebesu
valdoma. Kaziukas riktelėjo 
“Prie stulpo pelnagaudas!” To 
pakako. Į viešbučius pradėta 
svaidyti plytomis ir akmeni
mis. Galimas daiktas, kad bu
tų įvykusios dideles riaušės, 
jeigu patys viešbučių savinin
kai nebūtų “susipratę.” Tuč 
tuojaus užgesinta žiburiai ir 
viešbučių langinės uždarinėta. 
Tuomet demonstrantai išsis
kirstė.
Laukiama generalinio streiko.

Paveikslai iš Lietuvos.
Badas Indijoje. Siuvėjų kova

yra bejėgė. Ji aiškiai nujaučia, 
kad darbininkų protestui atsi
laikyti ji nepajėgs. Vis dėlto, 
nieks čia netiki, kad valdžia 
savo pozicijas užleis gražumu. 
Ji, kaip matyt, yra nusitarusi 
laikytis iki paskutiniosios.

Peret — naujas Francijos 
premjeras?

PARYŽIUS, sausio 14. — 
Šiandie prezidentas Milleraiuįas 
pakvietė atstovų buto pirmi
ninką, Raoul Peret, naują mi- 
nis torių kabinetą sudaryti. Mi- 
nisterių kabinetą sudaryti pre
zidentas buvo pakvietęs ir bu
vusį Francijos prezidentą Ray- 
mond Poicare, bet pastarasai 
griežtai atsisakė.

Augštesnėsc sferose tečiaus 
spėjama, kad Peret naujos mi
nisterijos veikiausia nei nesu
darys. Jeigu taip bus, tai nau
ją ministeriją sudalyti busiąs 
pakviestas buvusis premjeras 
Viviani.

Nauja provokacija?
New Yorkas bijosi “radikalinių 

riaušių.”

NEW YORK, sausio 41. — 
New Yorko policijai įsakyta 
stropiai daboti valdžios ir kelių 
stambiųjų lobinhikų triobėsius. 
Tai, girdi, dėlto, kad prisibijo
ma “radikalinių riaušių”... Iš 
kur sužinota, kad tos “radika- 
ilnės riaušės” gali kilti, nepa
sakoma.

Policija, beto, sergsti ir did
žiulę St. Patricks katedrą.

Veikiausia čia yra kokia 
nauja provokacija. Po priedan
ga “radikalinių riaušių” tur- 
but norima naujas medžiokles 
surengti.
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JEFFFJRSON, Wis., sausio 
14. — Prisaikintieji teisėjai čia 
išteisino policistą Carl Jan- 
dorf. Kaltintas dėl nušovimo 
vieno studento, nenorėjusio 
paklausyti policlsto.

NEW YORK, sausio 14. — 
Vietos sovietų biuras gavo pra
nešimą, kur sovietų valdžia 
griežtai užginčija busią ji ren
giasi naujam karui.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, sausio 14 d., užsienio pinigų 

kaiąa, perkant ių ne mažiau kaip už 
25,0pO dolerių, banką buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $8.75
Austrijos 100 kronų ........... $0.22
Belgijos 100 frankų už ....... $6.47
Danijos 100 kronų ........... $17.80
Finų 100 markių ............... $3.25
Francijos 100 frankų ........... $6.13
Italijos 100 lirų ................. $8.50
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.50
Lenkų 100 markių ............... $0.15
Olandų 100 guldenų..... .....  $32.80
Norvegų 100 kronų ........... $17.80
Šveicarų 100 frankų ........... $15.70
Švedų 100 kronų ............... $21.62
Vokiečių 10Q markių ....... .... $1.50

Nauja revoliucija 
Meksikoje?

Buvusis Carranzos generolas 
pasipriešinęs Meksikos 

valdžiai.

EL PASO, sausio 14. — čia 
Įgauta žinių, kad vienas buvęs 
Carranzos generolas Francisco 
Marguia atvirai pasipriešinęs 
naujai Meksikos valdžiai.

Pirmai susirėmimas tarp 
maištingojo generolo ir val
džios kariuomenes jau įvykęs. 
Valdžios kariuomenė maišti
ninkus sumušusi.

LONIMINAS, sausio 14. -- 
Oficialiai pranešama, kad ke
liose Indijos provincijose lau
kiama didelių sumišimų. Javų 
derlius Indijoje, bent keliose 
provincijose, esąs labai prastas. 
Gyventojai šituo labai susirū
pinę.

Šitokioj padėty propagandis
tams yra geriausia dirva kelti 
gyventojuose nepasitikėjimą 
valdžia. Ir jie tai daro.

Jeigu Indijoje kiltų riaušės, 
tai valdžios padėtis pasidarytų 
ytin kebli: ir dabar ji turi ne
maža rūpesčių. Pačioje Angli
joje šimtai tūkstančių žmonių 
vaikšto be darbo ir stato griež
tų reikalavimų valdžiai. O jei
gu prieš ją pasišiauštų didžiu
lės, turinčios apie pusketvirto 
šimto mil. gyventojų, Indijos 
liaudis, valdžios padėtis tuomet 
pasidarytų tikrai sunki.

Tai “raudonieji” kalti!

LONDONAS, sausio 14.
Vietos laikraštis Evening Post 
palinkęs manyti, kad stiprus 
bedarbių judėjimas Alglijoje 
esąs kurstomas — bolševikų. 
Girdi, patys bedarbiai juk ne
sugalvotų tokių šposų, kaip 
puolimas ant pašto triobčsių ir 
kitų atatinkamų valdžios įstai
gų. Laikraštis sako, kad “reikia 
apsisaugoti.”

Grūmoja streikininkams 
kalėjimu.

LONDONAS, sausio 14. — 
Šiandie čia gauta Central News 
agentijos žinia iš Finlendijos 
sostinės Ilelsingforso. Sako, 
kad “visa eilė streikų,” kurie 
šiomis dienomis kilo sovietų 
Rusijoje, jos valdžią privertė 
stvertis ytin griežtų įmonių 
prieš streikininkus. Pranešime 
pažymima, kad “valdžia nuta
rė persergėti streikininkus, bū
tent, jeigu linui laiku jie neg
rįš darban, jų laukia kalėjimas 
nuo vienų iki penkių metų.” 
Reto, įkaitintųjų streikininkų 
Šeimynoms valdžia atilosianti 
maisto korteles.

Užmušė 1,500 žmonių.

LONDONAS, sausio 14. — 
Central Novvs agentijos žinia, 
kuri čia šiandie gauta iš Kairo, 
praneša, kad šiomis dienomis 
Syrijoje kilo didelis mušis tarp 
dviejų besivaidijančių genčių, 
budoinų ir drusų. Susirėmime 
pusantro tūkstančio žmonių 
paskersta. \

Nesutikimai tarp tųdviejų 
genčių tuo dar ncližsibaigė: ir 
viena ir kita, sako, rengiasi 
naujam muŠiui.
Artimiausioji nesutikimų prie, 

šastis — tikėjiųiiniai ginčai.

True translatfon filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 15, 1921 
as reąuioed by the act of Oct. 6, 1917

Turkų nacionalistai sulaužė 
graikų linijas.

PARYŽIUS, sausio 13. — 
Užsienio reikalų ofise šiąnakt 
gauta privačių žinių, kad tur
kų nacionalistai trijose vieto
se sulaužė graikų linijas ir grū
moja sunaikinti visas jų pozi
cijas — nustumiant juos prie 
juros ir ties Smyrna visiškai 
sunaikinant jų besipriešinimą.

TOKIO, sausio 14. — Japo
nijos valdžia atsiprašė Wa- 
shingtono valdžios. Tai dėl ne
deramo jos kareivių elgesio. 
Andais mat Vladivostoke ja
ponai nušovė vieną amerikietį 
karininką, leitanantą Londoną.

MANILA, sausio 14. —> čia 
gauta žinių, kad Japonijos val- 
žia sutinkanti atlyginti nuos
tolius už nužudytąjį Jungtinių 
Valstijų karininką Vladivosto
ko mieste, .leitenantą Langdo- 
ną.

Banditai pasišlavė 80,000 
dolerių.

MOUNT VERNON, sausio 14. 
— Nežinomi piktadariai šian
die čia kažkokiu budu prisi- ■ 
gavo prie pašto siuntinių ir pa- i 
vogė daug laiškų. Karu su jais 
dingo apie aštuoniasdešimt s 
tūkstančių dolerių.
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BUDAPEŠT, sausio 14. —' 
Vengrijos diktatorius Ilorthy^ 
šiomis dienomis sutiko “do
vanoti” bausmę keturiems ko
munistams. “Sutiko” todėl, 
kad gavo iš Rusijos pagrumoji- j 
mą, kad jeigu kaltinamieji ko
munistai bus nužudyti, tai Ru
sijos valdžia nužudysianti visus 
oficierius, kurie dabar yra Ru
sijoje, kaipo belaisviai.

[Telegrama Naujienoms]
Samdytojai išpildo darbininkų 
reikalavimus; penkiolika firmų 

pasirašė naują sutarti su 
unija.

NEW YORK, sausio 14. — 
šiandie čia gauta žinių, kad 
Bostone penkiolika firmų pa
darė naują sutartį su unija. 
Tarp firmų, kurios puViraše 

1 sutartį, yra dvi priklausančios 
samdytojų asociacijai.

Vedama tarybos ir su kito- 
nrs vietos firmomis. Reikia 
tikėtis, kad neužilgio musų 
draugai bostoniečiai savo ko
va laimės.

Šiandie čia gauta dar penkio
lika šimtų dolerių New Yorko 
rubsiuviams paremti. Auką at
siuntė musų draugai siuvėjai 
iš Montrcalo, Wanados.

Ncav Yorke siuvėjai laikosi. 
Amalgameitai yra pasiryžę vc- 
ly badauti nei pasiduoti sam
dytojams. Badauti tečiaus 
jiems neprisieina, šiandie jau 
ne tie laikai, kaip kad buvo de
šimt ar penkiolika metų tam 
atgal. Iš visų miestų mes gau- 
naipe ir paramos ir draugingų 
paraginimų laikytis iki paskuti
niosios. Mes ir laikysimės.

Bausti mirtim pelna
gaudas.

Taip sako Austrijos darbi
ninkai.

VIENNA, sausio 13. — Šian
die čia įvyko konferencija kai
nų sustatymui, kurioj kilo ne
maža triukšmo. Vienas orga
nizuotųjų darbininkų atstovas 
be kita pareiškė, la<I įsibėgėju
sius pelnagaudas reikalinga 
bausti mirtimi arba rišti juos 
prie artimiausio stulpo ir plak
ti. Maža to, darbininkų atsto
vas dar pareiškė, kad jeigu 
atatinkamosios valdžioos įstai
gos nepasirūpins padaryti ga
lą pelnagaudų siautimui, tai 
tuo pasirūpins patys darbinin
kai. štai jo žodžiai: “Savo ran
kose mes turime šautuvu. To
dėl persergstinie tamstas, kad 
nuo sausio 20 dienos mes bu
sime už įstatymų ribų ir dėl 
pelnagaudų jokios pagailos ne
turėsime. Draugai, jeigu jums 
teks pasirinkti, tai jus priva
lote pasirinkti stambiuosius 
milionininkus, o ne mažiuosius 
jų bendrus.”

NEW YORK, sausio 14. — 
Vietos sovietų biuras šiandie 
gavo pranešimą, jogei bolševi
kų vadas Leninas, apie kurį 
buvo pranešta, kad jisai miręs, 
esąs gyvas ir sveikas.

Pinigai jati greičiau 
Pasiekia Lietuvą

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas, jo sky
riai, o taipgi Lietuvos paštas pradėjo geriaus , 
veikti, o todėl pinigų pristatymas Lietuvoje pa
sidarė šiek tiek greitesnis. Dažnai pinigai esti 
išmokami po šešių ar septynių savaičių po to, 
kaip jie išsiunčiami iš Chicagos. Tas įvyko dau
giausia pastangomis Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyriaus, kurs niekad nesiliauja raginęs Lietu
vos įstaigas veikti greičiaus, idant greitesnę pa
geltą suteikus suvargusiems' Lietuvos žmonėms.

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St., Chicago, TU-
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f dalykas, kadangi Maž. Lietuvos želį sau ir kitiems arba siųsda-Į 
jaunimas dar mažai susipratęs, mi jam pašalpos skatikų. Ne 
užaugintas svetimųjų vergijos miel mums kreiptis į visuomc- 
dvasioje, negalėjo apsišviesti.
Negalima jam už tai pykti, jis 

Brolis brolj užmušė dėl pinigų, to nekaltas. Ir dabar dar netu- 
----------- t | ri Maž. Lietuvos jaunimas nei

V. Kazlauskaitė iš Panevėžio vienos lietuviškos mokyklos, 
parap. rašo Justinui Tarvidui,, Visos svetimos, lietuviams prie- 
Chicagoje:

“Netoli Upytės, vienkiemyj 
gyveno Tvarunkai. Vieną va 
karą atbėgo pas juos iš Pane
vėžio žmogžudžiai ir ėmė bels
tis į duris. įėję į vidurį žmog
žudžiai tuojaus pareikalavo 
10,000 rublių pinigų. Tvarku-1 
nas pasisakė, kad jie tiek netu
ri, bet jie tam nepatikėjo ir 
pradėjo juos kankinti. Paskui 
jie nušovė Tvarkuną, Tvarku- 
nienę, 19 m. dukterį, 16 m. su- 

,nų ir vieną jaunesnį sūnų, o 
trįs mažesnes dukterįs pasislė
pė, po malkom, kita už skri- 
nios, o trečia kamine. Jos ten 
išbuvo iki išaušo ir tada pra
nešė kainynams, kad du žmog
žudžiu pažinot Tai buvo meis
trai, kurie būdavo j o pas juos 
kūtes. Žandarai tuoj juos su
gavo ir ėmė nagaikoniis plak-1 darželis." 
ti, tad jie pripažino dar tris. 
Karo teismas keturis nuteisė 
ant mirties, o vieną katorgon 
iki gyvos galvos. Tuos ketu
rios jau sušaudė.

Netoli Ramigalos brolis bro
lį nužudė. Kaip pasakoja ano 
krašto žmonės, brolis sugrįžo 
iš Amerikos ir pasirodė savo 
broliui kiek parsivežė pinigų. 
Tam, žinoma, pinigai parupo, 
ir kada susivaržė dar dėl že
mės, tai jis pasikvietęs dau
giau sėbrų, užsidėję kaukes, 
kad nepažintų, nuėjo ir papjo
vė savo brolį ir jo pačią, o jų 
duktė 12 m. mergaitė pabėgo 
ir nepažinusi žmogžudžių, nu
bėgo pas savo 
tėvus nužudė, 
pė ją po pečiu 
jos dėdė, abu 
kaip ir mergaitę nužudyti. Dč-

Ką žmonės rašo
(Ii laHky M Lietuvos)

dėdę, kuris jos

ir kada parėjo 
praliejo tartis

nes ir kraujo busią daug. Tad 
sutarė ją sudeginti pačioje. 
Apie vidumakff jie užkuru pe
čių, kad ją sudeginus, bet tuo 
laiku eita kareivių, kurie ma
tydami tokiu laiku durnus 
rūkstant, manė, kad varo deg
tinę. ir užėjo padaryti kratą. 
Tuo bildu mergaite tapo išgel
bėta, o jos dėde ir dėdienė tapo 
suimti, nuvaryti į žmogžudys
tės vietą ir ten mušami išdavė 
ir kitus keturis, kurie dalyva
vo toje žmogžudystėje. Dabar 
visi jie yra suimti ir nuteisti 
ant mirties.**

Iš Mažosios Lietuvos
ATSIŠAUKIMAS.

' “Darželis

šingos. Koks čia turi užaugti 
jaunimas, nesunku įsivaizdinti 
Blogame jis padėjime. Ir sun
ku kas daryti dėl jo švietimo. 
Kol kas lietuviškų mokyklų dar 
taip veik nejsteigs, nes musų 
mieląjį kraštelį valdo svetimi 
ir lietuvių teisės labai apsiau- 
rintos. Musų kalba neturi sa
vo krašte dar nei lygių teisių 
su vokiškąją. Susipratusis 
jaunimas, musų vilties pilnoji 
ateitu, matydamas skaustančią 
Širdimi savo ir savo brolių 
nelengvą padėjimą ir jausda
mas savo prispaudimų ir su
varžymų per ilgus šimtmečius
ligi šios dienos, stengiasi nusi-. BETIFLEHEM, Pa.

■kratyti savo pančius ir pastoti ’ |ehem Steel £o. paskelbus nu- 
laisMiems kapojimą algos nuo 8 iki *20 

Trukstan- 
spragą nors 

musų 
reikia 1 

Maž.

[Federuotoji Presą] I
DEROIT. Mieli. — 25 auto

mobilių dirbtuvės užsidarė ne- 
nę dėl ^aša’iposi“B<‘t' villfda- a?ral)cži“oAa,'\]“ikui1 
mi, kad broliai brolius gelbės, 
darom tai dėl visų, dėl musų 
ateities. Darželis kainuoja 
trims mėnesiams su prisiun- 
timu Maž. Lietuvai 4 auksi
nus, Did. Lietuvai ir kitur 6 
auka., Amerikai 1 doleris me
tams. Gaunami dar visi nu
meriai. Del pasižiūrėjimo siun
čiame

i kai tūkstančių darbininkų 
vaikšto be darbo.

NEWTON, la. — Pradedant 
su sausio 1 d. visiems miesto 
darbininkams algos tapo suma
žintos 20%. Tuo miestas su
taupiusias $5,000 į metus.

Subata, Sausio 15 d., 1921

kiekvienam dovanai.
Martinas G laže 

Leidej as-reda k tori us, 
Klaipėda (Memel), Hospi 

talstr. 15. Lietuva.

OKLAHOMA, Nebr. — Dau
giau 200 darbininkų liko at
leista iš Morris ir Wilson sker
dyklų. Bosai tam bando už
ginčyti.

Pirmas Didelis Maskaradinis

balius

AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO muzikos kon

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

Antanas S. Pocius,
Vedfjas

3259 So. Halsted Str.
Tel.: Boulevard 9244

■■M       —. i ■ ■   

Pirmas Jėzaus Kristaus Ste-
L0WELL, Mass. — Virš 200 buklas ir pirmas “Munšai- 

darbininkų liko išmesta užda
rius Roston & Maine vagonų 
taisimo dirbtuves.

Darbo laukas

nieris” iš Dangaus.

Beth-

; laisvas, lygus savo 
1 broliams pasaulyje, 
čiojo švietimo r;

. kiek užkišti stengiasi 
______ . Jis yra — 
tvirtinti — svarbiausis 
Lietuvos užsiėmimas, svarbiau
sis Maž. Lietuvos laikraštis. 
Jis rūpinas musų ateitimi, mu
sų jaunimu. O Lietuvos atei
tis yra ateitis visos Airopos, 
viso pasaulio. Jo svarbumą 
negales nieks nuginčyk Bet 
kadangi musų susipratusis jau
nimas dar labai menkas, o vi- 
okių priešų daugybės, todėl 

dar ir menkas musų organas.1 
Stengsis jis pasididinti, lan
kyti dažninus savo skaitytojus, 
py mokint i juos, supažindinti 
vienui-su kitais ir jų veiki
mais, su lietuvių organizaci
jomis, trumpai: šviesti ir auk
lėti visokiu bildu. Vyriausias 
musų siekimas supažindinti ir 
suvienyti viso pasaulio lietu
vių jaunimų. Ligšiol išėjo laik
raštėlis iš tam jaunimo sudė
to fondo, iš to turės eiti ir to
liau. Kiekvienas lietuvis, ūž
iančius jaunimą, nemažiau ir 
Maž. Lietuvos, suprato, koks 
musų padėjimas ir kad mes 
pagalbos reikalingi. Kožnas 
geras darbas neša ir geru vai
sių. Kas pašeips musu orga
ną, drauge dirbs pasekmingai 
prie tėvynės statymo, naujos 
laisvos Lietuvos. Darželis bus 
dėkingas už keikvieną pašai-| 
pos skatiką. Pinigus galima 
siųsti: Lietuvių Bankas, konto 
Nr. 428, Memel. Libauerstrassc 
20, Lietuvos Prekybos ir Pra
mones Bankas, Klaipėdos sky
rius, konto Nr. 17 arba ir ad
ministracijai. Mažos sumos į- 
dedamos laiške ir laiškas ap-; 
draudžiamas. Paskaitę .šitą 
atsišauk imą neatsisakykit pa
gelbėti, ar užsisakydami Dar-

nuoš. savo dirbtuvėse, rytinės 
plieno liejyklos bando pasek
ti pavyzdžiu ir taipjau nuka
poti algas ir saviemsiems dar
bininkams.

BALTIMORE, Md. — Sulig 
surinktomis žiniomis, 
darbininkams algos 
mos vidutiniškai 25

vietos 
nakapoja- 
nuoš.

Po meti] 
darbiniu-

NEW YORK. — 
’aiko stre'ko kailių 
kai priėmė senąją 
senąsias darbo sąlygas. Strei
kas buvo vedamas už 40 vai. 
darbo savaitę ir lygų padalini
mą darbo, kad tuo sumažinus 
skaičių bedarbių.

Mažosios Lietuvos Jaunųjų 
“Santaros** organas yra viena- 
tijas Maž. Lietuvos laikraštis 
leidžiamas lietuvių raidėmis ir 
rašyba, eina nuo rugpjūčio 
mėn. tuo tarpu kas antrą sa
vaitę ir ligšiol išėjo 8 nume
riai. “Darželis” stengias su
jungti visą Maž. Lietuvos jau
nimą ir supažindinti jį su lie
tuviškuoju jaunimu viso pa
saulio. Labai tai nelengvas ’

Toj temoj
Sakys Pamokslą 

KUN. M. X. MOCKUS
Pagili Evengeliją šv. Jono, persk. II.

Nedėlioj, 16 d. Sausio-Jan., 1921.
Mildos svet., 3138 So. Halsted St., ,

Pradžia 10:30 ryto
Visi parapijonys būtinai kviečiami 

pribūti.
Padengimui lėšų įžanga 25c.

1 Kp. L. L. F. Komitetas.

Rengia
Draugystė šventos Petronėlės

Kuris bus
Subatoj, Sausio-Jan. 22 d., 1921

Mildos Svetainėje, 3138 So. Halsted St.
Pradžia 6 vai. vak. įžanga 50c su war tax 
Gerbiamieji: —

Visas pelnas šio vakaro bus atiduotas 
Lietuvos apsigynimui nuo lenkų. Todėl ma
lonėkite ateiti visi.

Kviečia KOMITETAS.

Iškilmingas ir Didelis I

BALIUS
Rengia S. L. A. 208 Motery kuopa

Seredoj, Sausio-Jan. 19 d., 1921

Auburn Park, Masonic Temple svet., 
7832 So. Union Avė.

Bus puikus programas.

JOHN KUCHINSKA8

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare,
S u bato mis: 9 iki 1 po pietų.

VEDU * VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE.

Egzaminuoju Abstraktu 
perkant

arba parduodant namą, lotą arba 
fauną ir dirbu visokius Legaliikus 
Dokumentus. Suteikiu patarimus 
ir skolinu pinigus ant Pirma Mort- I 
gečių ant lengvų sąlygų.

West Side ofisas atdaras vaka
rais nuo 7 iki 8 valandos.

Virįurn Metropolitan State Ban- 
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2552.

. *
Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.

N ėdė Ii orais ofisas uždarytas.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. LaSalle St. Room 324 
Tel. Central 6390

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

—C

Balius su Programų
. Parengtas

AUKSO RYKŠTĖS LIET. MERGINŲ KLIUBO
Atsibus

McCORMICK SVETAINĖJE, 
Bliie Islaiid Avė., arti Oakley Avė.

Sausio-January 15 d., 1921.
Pradžia 8 vai. vak.

Turime pažymėti, kad su įžangos tįk.ietu, kiek
vienas gaus dovana.

Kviečia KOMITETAS.

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės: —

Šis balius bus nepaprastai gražus, nes musų kuo
pa deda visas pastangas, kad jį padarius gražiu. Ir 
mes padarysime! Užtat, kas mėgsta gražius pasi
linksminimus, ir šokius, lai atsilanko. Tikriname, 
kad atsilankiusieji bus pilnai užganėdinti.

Muzika geriausia. KOMITETAS.

r

J. P. \VAITCHES 
LAWYER 

Lietuvis Advokatas
Vakarais; 4509 S. Ashland Av. 

Phone Yards 1058 
Dienomis: Room 518 — 155

N. Clark St., 
Tel. Randolph 3507.

li tas MasMilis Balius

ENGLANDER
COUCN-BED

Sold everytvhere by fumit 
, and deparimerd t 

CENElano
ENGLANDL'R SPR1NG BED CQ 
NewYt>rk -Brooklyn- Chicogo

R. URBONAS, 
LIETUVYS FOTOGRAFAS 

1721 W. 47th St., Chicago, III.
Phone Drover 3473$200 DOVANU $200

Rengia
Draugystė Palaimintos Lietuvos

Subatos vakare, Vasario-Feb. 5 d., 1921 
Pulaskio svetainėje, 

1711-15 So. Ashland Avė.
Įžanga su padėjimu drapanų 50c ypatai.

Draugystė skiria $200 dovanų, kuriq bus navat- 
niausiai pasirėdę. Visus kviečia Komitetas.

Phone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC
Deimantai,

Laikrodžiai,

X

PR A K ALBOS
KONCERTAS IR BALIUS

• y / , • c - ■ k* L

Rengia Ketvirto Wardo Liet. P. ir P. Kliubas 
(Fourth Ward Lithuanian Political and Benevolent Club)

Nedėlioję, Sausio-Jan. 16 d., 1921
Mildos abiejose svet. 
3142 So. Halsted Street

3-jų veiksmų klesiskas lietuvių veikalas. Stato scenoje'

<*•

= =====

Teatras ir Balius
Vienveiksmė Komedija, 

Rengia
Draugystė šv. Jono Evangelisto,

Nedėlioję, Sausio-Jan. 16 d., 1921

“Amerika Pirtije

Pradžia 5 vai. vakare Tikietas 50 centų
Programe dalyvauja 4-to Wardo abu aldermanu, J. A. Ri- 

chert, T. Hogan, Dr. A. J. Karalius, 4-to Wardo komitetas Fini- 
gan, Pi/myn Mišrus Choras, iš North Sidės po vad. gerb. S. Di
liaus, p-lės pijanistės ir vokalinės: H. Bijanskaitė, P. Andriuliu- 
tė, A. Mosenutė, E. Vaišviliutė, Al. ir Aug. Kundročiutės, M. Mas- 
kaliuniųtė, šauni orkestrą ir Kliubo prezidentas M. M. Juodis.

Gerbiamieji lietuviai, kaip jauni, taip ir seni; visus nuošird
žiai kviečiame atsilankyti viršminėtan vakaran.

Su pagarba, Kliubo KOMITETAS.

' Nedėlioję, Sausio-Jan. 16 d., 1921 m.
C. S. P. S. svetainėj, 1126 W. 18-tos gat.

’ ’ t

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Vadovauja Unė Babickaitė.

Po lošimui Birutės Choras ir šokiai.
Patsai veikalas yra labai įdomus, atvaizdinantis praeities 

gyvenimų Lietuvoje. Visus kviečia BIRUTĖ.

“PINIGU NĖRA”
Visi, kas tik gyvas, ant Šio, puikaus pasilinksminimo vakaro, ku

riame pamatysite labai juokingą komediją. Po perstatymui šokiai iki 
vėlumos, prie geros muzikos, kurią atliks aštuoniolikiečių benas.

Kviečiame visus paremti mus, nes dalis pelno eis, Našlaičių Prie
glaudai.

Su pagarba, KOMITETAS.

Dievo Apveizdos parap. svetainėje,
Union Avė. ir kampas 18th St.

Durys atsidarys 6 v. v. Programas prasidės 6:30 vai. vak.
įžanga 35c ir 50o ypatai. «

Auksybė, Colum- 
bijoa Grafonolu ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

JEWELRY 
STORE

4537 S. Ashland
■ Avė., Chicago, III.

APS1SAUGOKIT KRUPO 
IR ŠALČIŲ

Motinos su mažais kūdikiais, grei
čiau tampa krupo pagauti ir turi da
ryt žingsnį, kad vengus užpuolimo 
beširdės pajėgos. Einant gulti, jei 
Turpo ištepsi sprandą, krutinę ir bis- 
kį įdėsi nosin, tad mažutis gardžiai 
miegos ir lengvai kvėpuos. Turpo pa
laiko oro pereinamas vietas čystomis, 
nepuvančiomis ir sumažina visokius 
susimetimus.

Turpo yra pripažinta gydymu nuo 
visų šalčių ir susimetimų. Padarytas 
iš senovinių ir ųžtikimų gyduolių, iš
spausto tarputino, kamparo ir men- 
tolo, sumaningai sutaisyta čystame 
minerale. Jis nesutepa nei sutraukia 
ir priduoda ūmą pasiliuosavimą grei
čiau, nei kokiais neaiškiais garais 
gydantis arba kosulio mišiniu.

Jo vertė prirodoma faktu, kad 1,- 
500,000 puodų parduodama kas me
tas. Atsargios motinos visur, užlaiko 
puodelį Turpo, kaipo svarbiausią da
lyką namuose. Gydytojai pataria Tur
po ir vaistininkai parduoda su užtik
rinimu grąžinime pinigų, jei neužsi- 
gančdinsit.

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

"ftjRPO
Nuo visokių šalčių ir susimetimų

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.
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20 DIENŲ VELTUI 
NUOŠIMTIS mes MO
KĖSIME PALUKU NUO 
SAUSIO l-os D. UŽ 
VISUS PADĖTUS 
PINIGUS PIRM

• SAUSIO 204os.
PINIGUS SIUNČIAME 
Lietuvon 
IR I KITAS 
ŠALIS.
LAIVAKORTES
ANT VISIJ 
UNIJŲ.

J. S. Cząlkowski, vedėjas svetimšalių skyriaus.

CENTRAL 
MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

1112 West 3čhh Street 
Turtas viri £6.000,000.oo 

A STATE B A h’K
Atdara Pa n ėdė] lala, Sereduma Ir Subatotns vakarai*

ne viename kuopos susirinki
me nebuvo ir priklauso kuopai

BALTIMORE, MD. 
/ '

Rubsiuvių streikas sėkmingas.

A

AMERICAN LINE 
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS. 

NEW YORK *— HAMBURG
Pakabiausia kelionė rusams ir lietuviams.
Didelis modemiškas dubcltavais šri^ais garlaivis.

Manęhuria
Išplaukia Vasario 24, 1921.

Trečia klesa, Ncw Yo»k iki I.iepojaus ............... $132.00
Trečia klesa, New York iki Eydtkunų ............. .. $130.00

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

Atsišaukite j kompanijos ofisą 14 N. Dearborn St„ arba pas’vie- 
tinj agentą. - ' •

Naujienų ofise galima 
gauti į Lietuty, ir iš Lie
tuvos “American’’ linijos 
laivakortes. Norinti važiuo
ti patjs arba parsitraukti gi
mines iš Lietuvos ateikit 
ypatiškai arba rašykit

NAUJIENŲ PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, Iii.
Ofisas atdaras nuo 9 ryto 

iki 8 vak. kasdien, subatoj 
iki 9 vai. vak. ir nedelioj nuo 
19 vai. ryto iki 2 vai. po piet.

Nors kapitalistai per savo 
spaudų ir leido visokių paska
lų, kad buk unija skįlusi, buk 
unistai rengiasi dinamituoti 
savininkų namus ir t. p., tikė
dami tuo sulaužyti streikų, nes 
jie manė, kad darbininkai yra 
pavargę nuo bedarbes ir ims 
ir pasiduos jiems. Bet bosai 
apairiko. Jau keletas firmų 
susitaikė, bet darbininkų eilės 
stovi ne nepajudintos, ir grei
čiau bosų asociacija, o ne rub- 
siuvių unija, grius šioje kovo
je’.

Gal -iš lietuviu ir atsiras 16- 
kią.. kurie pritars komunistų 
pastangoms ardyti darbininkų 
unijų. ixt kitų tautų darbinin
kai h/kiems komunistų ardy
mo pienams nepritaria ir ne
pritari.

Aš nesuprantu kam lietu
viams rubsiuviams yra reika
lingas organas. Ar todėl mes 
mokame po penkis centus ex- 
tra į menesį, kad unijos orga
no redaktoriai ardytų unijų? 
Jei unija leidžia organų, tai tas 
organas turėtų ginti unijos rei
kalus, o ne jų ardyti. Dabar gi, 
kada susivieniję fabrikantai vi
sokiais budais šmeižia unijų, 
tai kokio-nors komunistėlio re
daguojamas unijos organas 
“Darbas” tų šmeižtų ne tik ne- 
atremia, bet dar padeda kapi
talistams šmeižti ir niekinti 
unija ir unijos narių išrinktą 
valdybą. Tad kam mes moka
me penkis centus extra mene
syje? Pagalvokite, draugai 
rubsiuviai. — Zigmas.

tik 3 mėn.
Korespondentas tolinus nu

peikia vietos lietuvaites ir sa
ko, kad jos laika praleidžia ant 
kampų su airiukais. Tas irgi ; 
netiesa. Vietos lietuvaitės nuo 
dėtuvių nesišalina ir visur var
toja prigimtų kalbų. Jos uži
ma gerus darbus, kaip bankuo
se ir kitose įstaigose ir savo 
žmonių nesigėdi ir jiems kiek 
galėdamos patarnauja. Negi jų 
nematysi ant kampų tupinė- 
jimt, nes jos užsiima geres
niais darbais. 

* ♦ *
Sausio 8 d. buvo atsilankę 

i VVestvillę kabakininkai. Kelio
ne vietose padaryta kratos. Du 
lietuviai areštuota o trečias 
pabėgo, suimta tik ju inunšaino 
dirbimui įrankiai.

Lietuvių pasilinksminimo 
Kliubas rengiasi neužilgo pa
la lyti Br. Vargšo 4 veiksmų 

dramą “Gadynes Žaizdos.” Tad 
vvestviliečiai turės progų pa
matyti scenoje gerą veikalą.

—Mylintis Tiesų.

ATVIRAS LAIŠKAS KUN. V. 
SLAVĖNUI.

Rockfordo Liet. Rymo-Katalikų 
klebonui.

INDIANA HARBOR, IND.

Iš S. L. A. 185 kp. veikimo.

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue' X

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

TURTAS
Paskolos ir atrėkavi

mai ....................  $1,087,193.54
Perdėtis ................................ 175.75
U. S. Bonai ir certifi- 

katai .................... 167,791.92
Municipal ir korp. bonai 911,666.30
Rakandai ir įtaisos ....... 150,077.87
Cash ir kitų bankų sko

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

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

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

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

4— - - - - _ -

Viso atsakomybės $3,574,711.32
Sausio. 2, 1920 depozitai .......................................... $2.207,159.29
Sausio’3, 1921 — depozitai ..............:...................  $3,207,266.38

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

aSA WIEHSEMA, Prezidentas NJC.HOLAb W. WIERSEMA, Kas 
GEORGE DALENBERG, Vic-prez. FREpERICK J. W1ERSEMA, p.-k

Direktorių ir Patarėjų Komitetas
Chas. H. Brandt George Dalenberg Niekotas XV. VVicrseinu
Hertnan L. Bailius Asą \Viersenia i'rcdeiick J.VVicrsema
llieophilus JSchnud Cairjnos DeHaan Clius. E. Keading

VALSTIJINIS TAUPYMO BANKASVALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS

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

Severo Kosulio Balzamas
(pirmiau Severo Balsamas nuo Plaučiu)

RAUPLINIS
GYDYMAS

Stebėtinas pasaulyje 

Rytlymas difterijos ir 

karštligės. Karštligei 
vartoju tas pačias gy

dymo formas kaip ir paliuosavimą 
nuo kosulio, šalčių, gerklės išsišako
jimų uždegimo, kataro ir dusulio. Pa
siteiraukite apie šią pasekmingą me
todą. «.

Frankiin O. Carter, M. D., 
120 S. State St., 2nd floor 
Vai.: 9—Nedėlioms 10—12.

Tel. Yards 8654 »
Mrs. A. Michniewicz

AKU6ERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 

merginoms.

Sausio 2 d., Catherine House 
svet., S. L. A. 185 kp. laikė 
savo metinį susirinkimą. Buvo 
rankama nauja valdyba. Val- 
dybon išrinkta: pirm. Antanas 
Tugaudis, vice-pirm. Pranas 
.Tutkus, prot. rašt. Antanas. 
Tvrkevičia, fin. rašt. P. S. Rin- 
dokas, ižd. Steponas Bartkus, 
iždo globėjais Anufras Turke- 
vičla ir Antanas Baltrušaitis. 
Taipjau nutarta surengti mas
karadinį balių vas. 6 d., P. 
Z ’kelio svet.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
Clncagos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos. Po ilgų svarstymų 
d’dcle didžiuma balsų tapo nu
tarta prie Tarybos prisidėti ir 
užsimokėti metinę nario mo
kestį. Reikia pasakyti, kad ir

Gerbiamas Tamista:
Kunigų organe “Drauge” 

patemijau porų Tamistos “at
virų laišku’’ Naujienų Redak
toriui p. P. Grigaičiui, kuriose 
Pamišta tvirtini, kad buvai ne
teisingai (Tamista sakai cici- 
’ikiškai) apšmeižtas už kenki
mą Rockfordo lietuvių demon
stracijai. Tamista kartu mini 
ir Naujienų korespondentą 
Bruno Simokaitį. Betgi nie
kur neparodai savo nekaltumo 
ir nepareini to fakto, tik ban- 
lui tuose laiškuose save ir sa

vo pasielgimus pateisinti, dau
gelio tų atsitikimų visai nemi
nėdamas. ,

Tamista savo laiškuose, tei
sindamas save, visai nepamini 
to dalyko, kad tuos parapijo
mis, kurie rėmė demonstraci
ja net ir po gatves gaudai ir 
juos tolioji. Štai paimkim 
kad ir p.p. Latvėmis, kurie 
darbavosi buvusiai demonstra
cijai ir kuria, savo namuose 
leido laikyti centralinio komi
teto susirinkimus. Tamista 
juos pasitikęs ant gatves už 
tokį pagirtiną jų darbavimąsi 
demonstracijai, tiį iŠkoliojai.

Daugiau to. Gentralinis ko
mitetas buvo išrinkęs du na-

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

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

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

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS IOWA

8113 S. Halsted St., Chicago, III.
(ant antrų lubų)

Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai ▼.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas:
8149 S. Morgan St., kerti 32 St 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS:

? Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 
j vakare. Nedėliomis nuo 9—2 

po piet.
A Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL ‘
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinoia
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOSl 
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:30 
vai. vakaro. Nedėliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po pint 

Telefonas DrexoJ 2880i V , y

c w UI ■» n — n — n 11I M n » II — —» u —

MAODE. (‘Ak, kaip man nietti gal- i 
vą! libandiiau visokius mazgojimus, č 
trinkimus, niuilavimus — ir viskas tas | 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... .u in gėda net darosi/” < Į

MARE. “Na, tai kam tau kfst be- 2 
reikalingai/ Žiūrėk, kokie mano plau- I 
kai graius, ivelnus ir lysti. O tai 2 
todėl, kad ei vartoju RUFFLES1” I

Kas tai yra RUFFLES? Ar g 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia | 
plaukų ir odos sustiprintoji.% g

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

' 1* Jtr Iv J30 «
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
tryntmo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti | 
pleiskanas, o savaitės laike jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinanjintų.

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik I 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutėsYJci negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačtormarkėmis, ar nioney order šiokiu adresu: | 

‘——“-F. AD. RXHTER 6 CO., 3Ž6-330 Broadway, New York-'——

1 ‘'^ivniiiuii

į DR. YUšKA 
1900 S. Halsted 8t.

i» Tel. Onai 2118
j!^
jjj Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. €8rd Bt.

W Tel. Prospect 8466

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

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

“SIETYNĄ”
dvisavaitinį koperacijos, savivaldybes, ūkio, kultūros ir profesinio 
gyvenimo žurnalą, Šiaulių Srities Vaitot. B-ves ir Lietuvos savival
dybių organą, kuris sklaido musų kaimo tamsos ukus, žiebia jo kul
tūros ugnį, stiprina jo ūkio jėgą ir visuomenės organizuot?.

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

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

> -------------------- ...................................... ......... ■ -L. ..
... ..... .............. .. ... . II ........ ■ .............. ■ .1^

SKAITYKIT IR PLATINKIT TĖVYNĖS 
GYNĖJŲ LAIKRAŠTĮ “TRIMITĄ”.

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

“Trimitą.)” duos įvairiausių natiiokinimų ir patarimų, reikalingų 
kiekvienam Tėvynės gynėjui žinoti. ,

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

“Trimitas” eina 84 pusL knygelėmis, papuoštas gražių viršelių, 
žada pradėti eiti paveiksluotas.

Adresas: “Trimitas” KAUNAS, Laisvės Alėja 26.
.................         ii ■ i.i n —■m/

pas nnis yra visokio plauko 
žmonių, kurie norėjo atknlbin- 
t nuo dėjimosi prie Tarybos, 
hof jie nieko nepešė, nes^nariai 
supranta ką tokia Taryba reiš
kia ir ko ji sickiasi.

Susirinkimas taipjau nutarė 
atsišaukti į S. L. A. kuopas In
diana valstijoj apskričio reika
lais, nes dabar apskritis yra 
visai apmiręs. Tad šiuo S. L. 
A. 185 kp. ir atsišukia į visas 
North Indiana S. L. A. kuo
pas Gary, Indiana, Michigan 
City, East Chicago, Kast Uam- 
mond ir k., kad sutverus nau
ją apskritį. Pritariančios tam 
sumanymui kuopos prašomos
atsiliepti adresu: Antanas Tur- 
kevičia, 3602 Deoder' St., In
diana Harbor, Ind.

-—Korespondentas.

WESTVILLE, ILL.

Naujienų num. 3 tilpusioj 
korespondencijoj, po kuria pa
sirašo Pirmas Žaibas, poroje 
vietų prasilenkta su tiesa. Ten 
sakoma, kad knygyno įkan

riu paprašyti Taųnstų paraginti 
žmones dalyvauti demonstra
cijoje. Bet Tamista su jais 
apie demonstraciją nenorėjai ir 
kalbėti ir jiems pripasakojai 
tokių dalykų, kuriuos butų 
net sarmata čia pakartoti. Tie 
gi komiteto nariai buvo p. Pra
nas Steponaitis ir p. Pranas 
Kriščiūnas, kurie kartu yra 
Tamistos parapijos komiteto 
nariais. Jų prašimą atmetei, 
bet kartu dar drįsti tvirtinti, 
kad esi demonstracijos rėmė
jas.

Bet tai dar ne viskas. Ta
mista Povilą Vaitkų norėjai iš
mesti iš klebonijos ir nepajieg-
damas to padaryti, nes Vaitkus 
mat yra stipresnis, išmetei per 
duris jo kepurę (tą pasakojo 
pats Vaitkus).

Tas viskas aiškiai prirodo, 
kad Tamista netik nerėinei de
monstracijos, bet dar bandei 
jai pakenkti, kad neprileidirs 
žmones teikti pagelbą ko
vojančiai su užpuolikais len
kais už savo gyvybę Lietuvai. 
Kartu primenu, kad Tamista

mui daugiausia pasidarbavo ve
lionis Uždravaitis. Tas netiesa. 
Velionis buvo laisvas žmogus ir 
vedė gražų gyvenimą, bet šiaip! tame reikale buvo siųsti du Te
veikime nedalyvavo ir net į gistruoti laiškai, bet j juos ne- 
knygyno susirinkimus nesilan- i davei atsakymo į paskirtą lai-

si ulei $1,000 Lietuvos gynimui, 
jei kas parodys, kad Tamsta 
ardei demonstraciją. Tamistai

Keliaujantiems Lietuvon 
ši Pavasarį

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

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

Trečios klesos kaina iš Ne\v York iki Eydkunų $130.70. Pirmos 
klesos $185.70.

Rašyk tuojaus dėl platesnių informacijų.

LITHUANIAN SALES CORPORATION,
414 Broadw»y, Boston 27, Mass.

............. ■ 4
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E .Tol. Cicero 5968

DR. A. P. GURSKIS j
Lietuvis Dentistas

4847 XV. 14 St. kampas 49 Avė. £
CICERO, ILL. £

; j Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. ? 
išskiriant netjėlias ir seredąs.

demonstracijai bandei kenkti. 
Tad reikia tikėtis, kad nors šį 
sykį savo prižadą išpildysi ir 
pasiusi tą $1,000 Lietuvos gy
nimui, kad nors tuo atsimokė
jus už tuos darbus, kuriuos pa
pildei linkui demonstracijoj. 
O gal ir šito bandysi užsiginti?

Su pagarba
Bruno Simokaitls, 

Lietuvos Gynimo Komiteto
kė. Jis 1917 m. buvo prisira- ką. Viršpaduodamieji faktai Sekr.
šęs ir prie L. S. S. 26 kp., bet j irgi aiškiai rodo, kad Tamista Rockford, III., sausio 10, 1921.

Tel.: Varde 6660
Drover 8448

DR. V. A. SZYMKEVICZ
Lietuvis gydytojas, Chirurgai, 

Akušeras
8203 So. Halsted StM Oicago. 
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8 
v. v. Nedėliomis 10-12 ryta.

Rez. 1189 Indapandence Blvd. Chicago 
Telephone Van Burcn 294

DR. A.A.ROTH
Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

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

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

Telephone Yards 5834

Dr. P. 0. Wiegner

I
 priėmimo valandos nuo 8 iki 

12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
8385 So, Halsted SU Chicago.

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chleaga 

Telephone Dr 'ver 9693
Valandos: 10—11 ry o; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 dieną

DR. S. BIEŽIS
GYDAI n JAS Ir CHIRUBGAS

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

DR. JOHN N. THORPb' 
Gydytojas ir Chirurges

1687 W. 51 st. kamp. Mankfleld kv. 
Valandos: 11d 9 ryto, nuo 8 fld 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tol. Prospect 1157
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Publiihed Daily ucept Sūdai by 
the Lithuaniaa M«wb Pab. (X, Ino.

Bdttar P. ftrlgaftta

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS,

TriąphoM Canal IBM 
Canal 578

Subecription Rataoi
18.00 per jrear in Cenada.
07.00 per year outaide of Chiengo.
18.00 per year in Chicage.

8c per copy.
Entered aa Second CUm Mattar 

M&rch 17th, 1914, at tha Peat Office 
of Chicage, III. nndar tha aet of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien. SaMriant 
nodOldlenius. LeidUa Naujiena Ben
drove, 1789 8a. HaIbuJ St, Cbį*go, 
III — Da Triarfonoh Caaal 1M6 ir
Camtl 670.

Chicagoje — paltai 
Metama , |8.00
Pusei meti ' <*°°
Trinia mtoeaiaMi ■ ■ 
Dviem mlneslMM ». 1.76
Vienam monadai 1.00

Chicagoje — per MflatoJaU
Viena kopija , „ . 03
Savaitei   T-  18
Minorini  76

Suvienytose Valetijose ne ChteagoJ, 
paltui

Motame - - - -... - 37.00
Pusei mote  4.00
Trims mtaoriams ■ 2.00
Dviem mėnesiams .......  - 1.50
Vienam minėsiu! .... . ........-___  .75

Lietuvon ir kitur uisieniuoMl
(Atpiginta)

Motame|8.00
Pusei metų .................... ......—4.50
Trims mėnesiams ____ —____ 2.25

Pinigus reikia siųst palto Money 
Orderiu, kartu su uisakymu.

Dekretas prieš dar
bo konfederaciją.

Paskutiniu laiku tenka 
dažnai girdėt apie Franci- 
ją, ir vis blogų žinių. Dabar 
pranešama, kad Francijos 
teismas pagal valdžios rei- 

kalavimą išnešė nuosprendį 
prieš Darbo Konfederaciją, 
atimdamas jai teisę toliaus 
gyvuoti.

• Francijos*Darbo Konfede
racija yra darbininkų unijų 
susivienijimas, panašus į 
Amerikos Darbo Federaci
ją. Kadangi politinė darbi
ninkų organizacija Franci- 
joje yra gana silpna (prieš 
skilimą Francijos socialistų 
partija turėjo apie 200,000 
narių visų srovių), tai Dar
bo Konfederacijos reikšmė 
darbininkų judėjime yra la
bai didelė. Ji yra vieninte
lis ryšys, jungiantis į daik
tą plačias organizuotojo pro
letariato minias. Dabar šitą 
ryšį valdžia pasiryžo-sutrau
kyti.

Francijos reakcionieriai 
pasirinko patogią valandą 
savo nelemtam darbui. Jie 
kirto smūgį organizuotam 
darbininkų judėjimui kaip 
tik tuo laiku, kada suskilo 
politinė darbininkų organi
zacija; jie žino, kad ačiū 
tam darbininkai neįstengs 
tinkamai atremti tą smūgį.

Bet reakcionierių išroka- 
vimai gali kartais pasirody
ti klaidingais. Reikia neuž
miršti, kad jų pačių tarpe 
dalykai stovi nekaip. Per
daug atkakliai guldami dar
bininkus, jie gali susilaukti 
netikėtu rezultatų; reakci
jos smūgiai gali priversti 
darbininkus susivienyti. Su- 
sivienijęs-gi, Francijos pro
letariatas netruktų atka- 
riaut tas teises, kurias val
džia jam išplėšė.
INDUSTRINĖ ŠALIS.

Amerika eina tuo pačiu 
keliu, kaip ir visos šalys, ku
riose vystosi pramonė. Jos 
miestų gyventojų skaičius 
auga • sparčiau, negu sod
žiaus gyventojų. Pereitųjų 

metų statistikos skaitlinės 
rodo, kad Jungtinėse Valsti
jose miestų gyventojų buvo 
54,318,032, o sodžiaus gy
ventojų — 51,390,739. Pir
mųjų skaičius, reiškia, jau 
yra didesnis trejetų milionų.

Kodėl sodžiaus gyventojų 
skaičius atsilieka nuo mie
sto gyventojų skaičiaus? To
dėl, kad miestuose yra su
koncentruota pramonė; o 
pramonė, dėl daugelio prie
žasčių, plėtojasi smarkiau, 
negu žemės ūkis. Kapitaliz
mo sistemoje tuo budu visos 
šalys tolyn vis labiaus indus- 
trializuojasi. O tatai savu 
keliu veda prie to, kad tie 
visuomenės sluogsniai, ku
rie yra užimti industrijoje, 
— taigi ir darbininkų klesa 
—, tolyn įgyja vis didesnės 
reikšmės gyvenime.

Mums, socialistams, yra 
labai svarbu tatai žinoti, ka
dangi iš to plėtojimosi mes 
galime be jokių abejonių 
padaryti tą išvadą, kad vi
suomenė nesustabdomai žen
gia į tą laiką, kuomet val
džia turės tekti proletaria
tui. \ .

“AIŠKINA” LIETUVOS 
POLITIKĄ.

Pįttsburgo B. paraše pusšeš- 
tos špaltos “Laisvėje", aiškin
damas Lietuvos ir Lenkijos 
santykius. Jisai nurodo, kad 
Lietuvos valdžia neturi tikro 
noro kariauti su lenkų Želi- 
govskiu; ta karį, tai buvusi tik

tai “komedija”.
Pažymėjęs tatai, p. B. sako, 

kad Lietuvos socialdemokratai 
ir Amerikos lietuviai socialis- 
tnr, - rngmdn mi darbintrrktts ko- 
voti su lenkų užpuolikais, pa
dėję Lietuvos buržuazijai “ap
mulkinti” juos. Ypatingu pik
tumu p. B., žinoma, smerkia 
“Naujienas", kurios ne tiktai 
sakė, kad Lietuvos darbo žmo
nės privalo gintis nuo Želigovs
kio gaujų, o ir nupeikė Lietu
vos* valdžią už mūšių paliaubų 
padarymą su Želigovskiu. štai 
kokiais “meiliais žodeliais” tas 
Pittsburgo literatas vaišina už 
tai “Naujienų” redaktorių:

“Reiškia, tas socialistas iš
gama nori lietuvių kraujo 
dar daugiaus toje buržujų 
komedijoje priešais bolševiz
mo (! “N.” Red.) pavojų. Bet 
buržuazija geriau numatė tą 
pavojų. Ji jaučia, kad tos 
kruvinos komedijos lošimas 
nenaikina nė lietuviško, nė 
lenkiško bolševizmo, bet dar 
didina jį, ir pasakė: gana, 
pavojus iš tos kovos.”
Atsakinėti j Baltrušaičio 

keiksmus, žinoma, neveria. Bet 
jo augščiau išreikštąsias min
tis truputį panagrinėsime.

Pirmiausia apie “kraujo lie
jimą.” P-ui B. gaila, kad ko
voje su Želigovskiu liejasi lie
tuvių kraujas. Bet p. B. juk 
yra “internacionalistas”; lietu
vių kraujas jam neturėtų būt 
brangesnis negu lenkų, rusų ar 
kitokių tautų. Tuo tarpu rusų 
kraujo jisai senai paliovė gai
lėjęsis: nuo to laiko, kai bolše
vikai paėmė su ginklų pagalba 
valdžių j savo rankas ir cine 
vesti nepaliaujamas kares ša
lies viduje ir su visais kaimy
nais, j?. B. niekuomet nepa
smerkė jų už “kraujo liejimą”; 
priešingai, jisai džiaugėsi, kad 
raudonoji armija laimi karės 
žygius ir sumuša savo priešus. 
Reiškia, jo dejavimai delei 
“kraujo lięjimo” yra gryna 
veidmainystė.

Toliaus ’— apie “komediją” 
karės su Želigovskiu. • Sakysi
me, kad B. turi tiesą, ir kad 
Lietuvos “buožių valdžia” iš- 
tiesų nenorėjo tikrai kariauti 

su lenkų banditu. Bet ar iš to 
išeina, kad ir Lietuvos darbo 
žmonėms nebuvo reikalo gin
tis no to bandito? Rodos, ne; 
“buožių” priešas turėtų, rodos, 
manyti kaip tik priešingai. Jei
gu “buožės” nenori kariauti su 
Želigovskiu, jeigu jie nori tai
kytis su juo, tai prisieina spėti, 
kad nusileidimas Želigovskiui 
arba taikymas! su juo nėra 
naudingas dalykas darbo žmo
nėms. Darbo žmonės turi rei
kalaut, kad karė prieš Želi
govskį nesustotų.

Tai yra logiška išvada iš pa
ties p. B. žodžių. Karė su 
lenkų užpuolikais, pasak jo, 
yra negeistina Lietuvos “buo
žėms”, ji net yra .pavojinga 
jiems. O jeigu taip, tai kokiu, 
gi budu tie žmonės, kurie sto
ja už tą karę, gali būti “buo
žių tarnais”? Juk tai yra aiški 
nesąmonė.

Reikia tečiaus pasakyti kele
tą žodžių ir apie faktiškąją pu
sę p. B. .išvadžiojimų. Jisai 
vadina “komedija” Lietuvos 
karę su Želigovskiu. Kodėl? 
Todėl, kad Lietuvos valdžia, 
girdi, nors ir Šaukė žmones 
prie ginklo, bet širdies gilumo
je neturėjo tikro noro kariau
ti. Bet visgi yra neužginamas 
faktas, kad ginkluotas pasiprie
šinimas Želigovskiui sulaikė jo 
veržimąsi Lietuvos gilumon; 
Želigovskio legioilai buvo du 
kartu supliekti ir atmušti. Jei
gu Lietuvos kariuomenė nebū
tų laimėjusi mūšių su tais už
puolikais, tai nėra jokios abe
jonės, kad šiandie visa Lietuva 
butų po Želigovskiu. Argi gali
ma pašalinimą šitokio pavo
jaus vadinti “komedija”?

Jeigu žiūrėt tiktai į Lietuvos 
“buožių" širdis, tai gal ir gali
ma sakyt, kad jiems ta visa 
karė nebuvo rimtas dalykas, o 
tiktai komedija ar kas kita. Bet 
įeigu turėt omenčje Lietuvos 
reikalus (Lietuva juk susideda 
ne vien iš “buožių”!), tai ta 
karė buvo be galo svarbus nuo- 
tikis. Joje ėjo klausimas apie 
tai, ar ant Lietuvos bus uždė
tas lenkų dvarininkų jungas, 
ar ne. Atmušimu Želigovskio 
į tą klausimą tapo atsakyta: 
Ne!

P-as B. visai nenori matyti 
šitos klausinio pusės. Prieš jo 
■su t analizuotas akis stovi tiktai 
‘buožės”. Jeigu “buožės” nė
ra nuversti, tai jam nesvarbu, 
kas dedasi su Lietuva. Ar jo
je yra daugiaus ar mažiaus 
laisvės, ar ji atsiduria po sve
timu jungu ar'apsigina nuo už
puolikų — jam tatai visviena. 
Tokie dalykai jam yra tiktai 
“komedijos”.

Kitąsyk p. Baltrušaitis tų da
lykų “komedijoms” nevadin
davo. Kiek jisai mokėjo, tiek 
kovojo už tai, kad Lietuvoje 
butų geresnės gyvenimo sąly
gos žmonėms; svetimą jungą 
(carizmo) jisai skaitė didele 
nelaime Lietuvai: kova už de- 
mokratybę buvo jam vienas 
svarbiausiųjų daribninkų rei
kalų. šianide, išsižadėjęs to 
visko, jisai drįsta keikti kitus 
“išgamomis”!

Pasaulio Darbininkp 
Judėjimas.

KANADA.
Nėra karo priešininkų 

kalėjimuose.
[Iš Federuotosios Presosl

MONTHEAL. — Kanados 
justicijos departamentas ’ pa
skelbė, kad Kanados kalėji
muose nėra nė vieno delei są
žines dalykų karo priešininko. 
Jie visi tapo paliuosuoti ne- 
užilgio po mūšių paliaubos.

ISPANIJA. 
Darbininkai užgriebė dirbtuves.

[Iš Federuotosios Presns]
BARCELONA. — Kada sam

dytojų/federacija paskelbė ak
menų kirtėjams lokautą, jie 
Italijos darbininkų pavyzdžiu, 
užgriebė savo dirbtuves ir 
griežtai atsisako jas apleisti.

Samdytojai bijodamiesi, kad 
žinia apie tai nepasklįstų ir 
kad ir kitų industrijų darbinin-

'• • ’’ ’Nk* V ...

NAUJIENŲ:!, cf.i.-ajm. ifl

kai nepradėtų užgriebinėti dirb. • bar veikiančių įstatymų apie 
tuves, paskelbė, kad darbinio- apsaugojimą motinų ir vaikų, 
kai maldavo leisti sūgrįšti į kad dar geriau apsaugojus jų 
dirbtuves ir kad federacija lei- interesus.
do tai padaryti.

AUSTRALIJA.
W. FRANCIS AHERN.

(Fed. Presos Australijos biuras). 
Valstijinė žuvininkystė neša 

pelną.
SYDNEY, N. S. W., Austra

lijoj* — Nei kad New South 
Wales- darbininkų valdžiai pa- 
simokėjo jos pradėtoji valsti
jinė žuvininkystė, bet ji jau 
mažiausia 50 nuoš. nupigino 
žuvies kainą savo valstijoje, 
šiandie žuvis valstijos žuvies 
sankrovose parsidavinėja po 
4c už svarą, ir net prie tos že
mos kainos valdžia aplaiko di
delį pelną. Ji tikisi netolimoj 
ateityj nupiginti žuvį iki 2c už 
svarą.

Valdžia pasiima grudų 
pirklybą.

Valdžios rupesniu, nežiūrint 
nu pigimo grudų kainos, ūki
ninkai nieko nepralaimės ir jie 
gaus gal viršaus gvarantuotos 
kainos $1.80 už bušelį. Mat 
valdžia pasiims į savo rankas 
visą grudų pirklybą, tuo paša
lindama tarpininkus, kurie iki- 
šio! semdavosi didelius pelnus. 
'Tas pelnas dabar liks patiems 
ūkininkams. 1921 m. Austra
lija galės eksportuoti! apie 3,- 
000,000 tonų kviečių.
Kvailas valdžios nusistatymas.

Paikas federalinės valdžios 
nusistatymas atnešė milionus 
dolerių nuostolių avių augin
tojams. Australija pirmiau 
parduodavo labai daug vilnų. 
Dabargt marketas vilnoms su
mažėjo, o valdžios nusistaty
mas galutinai jį užmušė. Per
eit v spalių mėn. buvo pirmas 
po karo vilnų turgus, kuriame 
paprastai likdavo parduotas vi
sas Australijos vilnų perviršis, 
šiemet gi nė pusės gerųjų vil
nų neparduota, o prastesnių 
niekas ir neklausė. Tai atsiti
ko delei .valdžios nusistatymo 
neatnaujinti pirklyboš su Vo
kietija ir jos talkininkais, taip
jau neįsileisti Vokietijos pirk- 
lybinių agentų. Prieš karą vi
sas pigesniąsias vilnas supirk
davo išimtinai Vokietija. Avių 
augintojai dabar yra labai už
sirūstinę ant federalinės val
džios už jos nusistatymą neat
naujinti pirklybos su Vokietija 
ir kitomis buvusiomis priešo 
šalimis.

Reikalauja paliuosavimo Dėbso.
Australijos Darbo partijos 

pildomasis komitetas, savo po
sėdyje spalių 15 d., Mclbaurne, 
nutarė kreipties prie Amerikos 
Darbo Federacijos ir raginti 
daryti viską, kad išgavus Eu
gene V. Dėbso paliuosavimą.

Australijos darbininkai 
vienysis.

Tas pats komiteto susirin
kimas nutarė kreiptis prie visų 
Australijos valstijų Darbo par
tijų valdybų, su pasiulymu, 
kad jos paduotų savo parti
joms nubalsuoti apie sušauki
mą visos Australijos unijų kon
greso, kad bendrai su Austra
lijos Darbo partija nustačius 
bendrą industrinį programą. 
Skaitoma, kad tokia konferen
cija yra būtinai reikalinga su- 
bendrinimui politinio ir indus
trinio partijų veikimo. Austra
lijos darbininkai yra aplaikę 
didelių laimėjimų, kokių gal 
nėra ng vienoj kitoj šalyj ir 
p ra vedę yra labai plačių refor
mų, bet manoma, kad suben
drinus veikimą, tuos laimėji
mus butų gulima dar labiau 
praplėsti ir įsigyt vis naujų 
ir naujų laimėjimų ir tuo pa- 
ger nti įkūrimą kooporatyvinės 
valstybės ir įvykinimą cosia- 
lizmo.

• ''‘T v "W|j r]’ !"-;.- -

Rūpinsis miltinomis ir vaikais.
Federalinė Australijos val

džia svarsto apie įkūrimą fe
deralinės sveikatos ministerijos, 
kuri skirtųsi nuo valstijų svei
katos ministerijų. Taipjau 

ji svarsto apie praplėtimą da-

KANADA. 
Darbiečiai atsilaikė.

TORONTO, Ont. Samdy
tojai ir atgaleiviai darbininkai 
susivienijo visoje Ontario pro
vincijoj, kad tik kaip nors su
mušus Darbo partijos kandida
tus municipaliniuose rinkimuo
se. Didžiausiuose miestuose, 
Toronto, Hamjltoii ir London, 
konservatyviai ir liberalai su
sivienijo prieš darbiečius. Tarp 
darbininkų buvo platinamas 
neva darbininkiškas kapitalistų 
remiamas laikraštis, kur dar
biečiai buvo vadinami “bolše
vikais” ir “pavojingais radika
lais” ir liepiama už juos jo
kiu budu nebalsuoti.

Ir nežiūrint tokios smarkios 
agitacijos, darbiečiai atlaikė 
veik visus savo laimėjimus ir 
dar naujų laimėjimų įsigijo. 
Owen Sound darbiečiai išrin
ko mayarą ir 3 aldermanus, 
Windsor išrinko 4 aldermanus, 
Kitchener 2 ir St. Catherine 1, 
Hamilton 2 kontralierius ir k.

Nors Ontario rinkimai yra 
suvaržyti ir tik kelintas gali 
balsuoti, bet ir tų nė pusės ne
balsavo didesniuose miestuo
se, 'Toronto ir kitouse miestuo
se nubalsuota paimti miesto 
nuosavybėn niekurias viešo ap
tarnavimo įstaigas.

JUNGTINAS VALSTIJOS. 
Martensui leis išsivežti štabą.

[Iš FederunMrios Preso*!
WASHINGTON. — Darbo 

departamentas davė neoficiali- 
nių užtikrinimų, kad Rusijos 
sovietų valdžios atstovui Mar
tensui bus leista pasiimti savo 
pačią, vaikus ir savo biuro 
štabą, kada jis bus deportuo
jamas Rusijon sausio mėn.

Nui'oilonia, Icad kie!kvien:i« 
dirbantis biure svetimšalis gali 
būti deportuotas. Tad Mar- 
tenso išsigabenimas štabo pa
lengvins valdžiai, kadangi ne
bereikės prieš juos vesti bylos 
ir paskui juos deportuoti vals
tybės pinigais.

Keletą mėnesių atgal Martcns 
formaliai pasiūlė valstybės de
partamentui, kad jei sovietų 
valdžiai bus leista atsiųsti lai
vus į New Yorką, ji parsivež 
savo šalį visus Rusijos pilie
čius, kuriuos tik Amerikos 
valdžia nurodys jai esant ne
geistinais. Tuo laiku buvęs 
valstybes sekretorius Lansing 
nedavė į tą pasiūlymą jokio 
atsakymo.

Washingtono laikraščiai ma
no, kad sovietų valdžia pa
liepdama uždaryti Martenso 
biurą, atidaro liuosą kelią 
Hardingo administracijai. Ir 
abelna nuomonė yra, kad Har
dingo valstybes sekretorius pra
dės tuoajus tarybas ir vedant 
tas tarybas nereikės susidurti 
su žmogumi, kurį Wilsono 
egoizmas padarė negeistinu.

Ir Bostono rubsiuviai rengiasi 
kovon.

[Iš Federuotosios Presos]
New York. — “Bostonas ko

vos iki pastaros”, telegrafo 
rubsiuvių unijos prezidentas 
Sidney Hillman iš Bostono, 
kur jis tarėsi su viršininkais 
6,500 ten esančių organizuotų 
darbininkų;. Bostone lokautas 
prieš rubsiuvius bus paskelb
tas tuoj po naujų metų. •

Hillman sako, kad bostonie
čiai rubsiuviai stropiai rengia
si kovon jei bus bandoma į- 
vesti darbą nuo stukų ir nuka
poti algas 22V<j nuoš.

Šelpimo dalyke bostoniečiai 
yra geresnėj padėtyj, negu 
new yorkiečiai, kadangi bos
toniečiai turi savas kooperaly- 
vines sankrovas ir sėkmingą 
kooperatyvinį sandėlį. Taigi 
maisto išdalinimo įstaigos jau
yra ir apie jas nereikia rūpin
tis. Užtenka tik išduoti tam 
tikrus tikietus, su kuriais jie 
gaus maisto kooperacijose. 
Ne\v Yorke gi prisieina pa
tiems rubsiuviams steigti iš
dalinimo stotis, kas jau yra 
daroma.

Bostoniečių ūpas yra puikus 
ir jie yra nusisprendę laikytis 
iki pastaros, kad atmušus ata
kas ant unijos.

Iš Chicagos, Rochesterio, To
ronto ir Montreal pranešama 
apie sėkmingą kėlimą milioni- 
nio gynimos fondo. Ant dir
bančiųjų narių uždedama 10 
nuoš., kartu plaukia ir aukos.

Didžiuma paskelbusių lokau
tą New Yorko drabužių fabri
kantų ikišiol nebando gabentis 
streiklaužių.

Siekiasi nukapoti algas.
[Iš Federuotosios Presosl 

BOSTON, Mass. — 12 depar- 
tamentinių sankrovų savininkai 
padarė slaptą sutartį nukapo
ti savo darbininkams algas. į 
Tuo tikslu 5,000 darbininkų 
jau tapo atleista išdarbo re- ( 
miantis tuo, kad biznis silpnai 
eina ir delei nupiginiinų ir su
mažinimo pelno reikalinga su
mažinti ir pardavėjų skaičių.

Bet neužilgo tie paleistieji 
darbininkai vėl bus priimti į 
darbą, tik jau kitų firmų ir už 
daug mažesnę algą.

Darbo laukas
Colo-DENEVER, Colo.

rado Fuel & Iron Co„ Pueblo, 
nukapojo algas visiems darbi
ninkams 15 nuoš.

Delei “biz-
Ghicago &

CHICAGO, III. 
nio sumažėjimo 
No r t Inves ter n ge I ežinkel 
leido 300 klerkų.

PHILADELPHIA, Pu.
Pliiladelphia audinyčių fibri..torijos- Itok»'’«8 ir aptemptos, 
kantu asociacija paskelbė nu-!. Tai sukniai pavyzdys No. 9856 su- 
. ;. , ' <r • nr • kirptas mieros nuo 36 iki 42 coliųkapojimą algų nuo L) iki Zo per krutinę. Mieros 36 colių sukniai 
nuoš. visiems Philadelpllijos t reikia 3% jardo materijos 44 colių 
audinyčių darbininkams. 1 ?latumo- ,

Norint gauti tokiai sukniai su
cirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 

— iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa- 
Wappin- žymėti mierą, parašyti savo vardą, 

. 1 r pavardę ir aiškų adi-esą ir, įdėjus i
algas konvertą kartu su 15 centų (paito

ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadrosavus: NAUJIENOS, 
PATERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, 111.

POUGHKEEPSIE, N. Y.
Dutches Beeacbery, 
jįers Fall, nukapojo 
nuoš.

Mass.WINCHENDON, 
Darbininkams atsisakius pri
imti 20 nuoš. nukapojimą al
gos, Brown L „ 
savo dirbtuves dviem mėne
siam.

■ ...........inucui
B<)X Co. uždarė v 1789 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15 centu, ir prašau at-

Fantazija
[Iš Aušrinės]

Plasnojimu sparno galingo 
Į saulę aš greitai kylu... 
Lyg vėjo jaučiu stebuklingo 
Pagalbą, bet... suvis tylu!..

Vis glosto man plaukus... 
Ir auga vis noras, 
Sparnų susilaukus,—

Aukštyn, tik aukštyn... 
Prie saulytės

Artyn!..
silpsta sparnų jau galybeBet

O saulė... aukštai, da aukštai 
Akis man užmerkė skaistybė 
Liepsnoja net veidas—karštai

Įkaitęs gi oras
Jau svilina plaukus...
Ir mąžta jau noras, 
Sparnų susilaukus,—

Krinta jau žemyn, sutemę...
Ir štai nusileidau vėla!..
Bučiuoju su ašarom žemę.
Ir džiaugias laiminga ‘ siela!..

O dvelkiantis oras
Vėl glosto man plaukus...
Ir gema vėl noras,
Sparnų susilaukus, —

Aukštyn, tik aukštyn...
Prie saulytes

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Duoda teisių patarimus, veda bylas visuose teismuose 
ir daro bei peržiūri visokius dokumentus ir popieras, 

kaipAmėrikos taip Lietuvos.
Naujienų Ofise 

1739 South Halsted Street, Chicago, III.

Subata, Sausio 15 d., 1921

Redakcijos Atsakymai
Svajunėliui, Cbgo. — “Tėvy

nainiai” netinka.
V. Grebliunul, Chgo.—Rank

raštį peržiūrėjome. Suvartot 
negalėsime.

Musų Moterims
VIENO GABALO SUKNIA. No. 9856

f

>985(5

I^ibai

A\ 'V../

at-
madinga šita “tricotine” ar- 

I ba <<twill’* vieno gabalo suknia, su 
Į giliu ir nusismailinančiu gorsu, kurį 

— dalinai užpildo įsodas tos pačios ma-

NAUJIENOS Pattern Dap,

Čia įdedu 15 centu, ir prnfiau at
siųsti man pavyzdį No. 9856.

Mieros ................. colių per krutinę.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas) 

(Miestas ir Valst.)

Kazimieras Gugis
y«fa vitohitu retkaltu, katp krtmtnatlikuM^ 

'taip ir civilUkuof ititmaott. Dore,

iNTauni OftoMt
IH18.aahM9t,

Ant trečių lubų
Tat Drover 1110

Mty Mg.
T«L Central 44U

DR. A. MONTVID
7 CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 
25 East VVaahlngton St.

Marshall Field Annex
18th fl. Ruimas 1827

Telephone Central 8362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 North Western Avė. 
Valandos: nuo 6 iki 8 Vakare 

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

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

■■■

A. M. KAITIENĖ
AKUfiERf

Daug metų praktikoj 
3014 Ęmerald Ave^ Chicago, III

j
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Kapitalas ir 
surplus

$250,000.00

Amerikos Lietuviu Oarbai Lie 
tuvos Gynimo Reikalu.

Pirm negu siunčiat pinigus, paklauskite musy kurso, nes tada 
galėsite spręsti per kur naudingiau siųsti. Pristatome pinigus į 30 
dienų ir parodome kvitą su parašu priėmėjo.

PERKELK - PADĖK ŠIANDIE
GAUSI PILNĄ NUOŠIMTI.

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

UNIVERSAL STATE BANK
(Under State Government Supervision)

DIDŽIAUSIAS IR STIPRIAUSIAS LIETUVIŲ 
VALSTIJINIS BANKAS AMERIKOJE.

Čia, kada tik Jums prireiks, ant pirmo pareikalavi
mo gausite savo pinigus su nuošimčiais.
CHICAGOS MIESTO IR SUV. VALST. VALDŽIOS 

YRA MUSŲ DEPOZITORIAIS.
MUSŲ TURTAS VIRŠ $2,850,000.00.

Pirma Milžiniška Finansinė Įstaiga Lietuvių 
Istorijoje.

Žiūrėkite depozitų augimų
1917 m. Kovo 3 d. (Dienoje atidarymo)
1919 
1920 
1921

[Nuo Redakcijos. — Kad sutaupius vietos laikraštyj, skelb
sime vardus tik tų, kurie bus aukojo nomažiaus kaip vieną dole
ri. Be to, prašome aukotojų sąrašus sutvarkyti taip, kaip ma
tote juos čia, šiame skyriuje, spausdinamus.]

$16,745.95 
m. Sausio 1 ....................................... 941,689.40
m. Sausio 1 ................................  1,625,997.43
m. Sausio 10....................................$2,451,626.02

SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON 
IK PIRKITE LAIVAKORTES 

PER ŠIĄ DIDŽIAUSIĄ LIETUVIŲ AGENTŪRĄ.
— Pristatome pinigus į 4 savaites. PARDUODA
ME DRAFTUS IR “CASH” LIETUVOS PINIGUS
— MARKES PAGAL DIENOS KURSĄ.
IŠ KITŲ MIESTŲ SIŲSKITE MU&S DOLERIAIS, 

o mes išsiųsime auksiniais.
BANKOS VALDYBA: 
Joscph J. Elias, President, 
Wm. M. Antonisen, Vice-Pres

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

Casrier.

BANKINĖS VALANDOS:
Kasdiena apart ’švent. nuo 9 vai. 

iš ryto iki 9 v. po pietų. Utamin- 
kaia Vakare nuo 6 iki 8:30 ir Su
katomis visa diena iki 8:30 v. v ak.

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

vaiša, V. Kicinauskis, J. Gorčius, B. 
Kutkn, J. Fctiaitio, J. Rinkcvičia, J. 
Zabulis, E. Kclms, J. Brazaitis. V. 
Milašius, A. Kiškis, A. Stanaitis, P. 
Jonikas, A. Gedrimas, P. Kavaliūnas, 
P. Jokublnas, D. Kcršulis, P. Jucius, 
S. Flndinski, J. Vaivadas. J. Puzaus
kis, V. čomuleyičia, A. Kaamauskis,

50'; viso surinkta $70.35. Išlai- Pupjau kis, S. Noreika, S.^Glrzaitis, 
jlos: skelbimai $10.50, salė $5, 
programai $10, viso
Lieka šauliams $44.85, kurie 
per Liet. Prek. B-vėa skyrių 
Cbicagoje pasiųsta Lietuvos 
Šauliams ant vardo Liet, pre
zidento. [Tai negerai. I Suren
kami pinigai L ctuvos gynimui 
- Šauliams ctc. — reikia siųs
ti tam tikrai įstaigai, būtent 
Lietuvos Gynimo Centro Ko-. j* Vaistarisf jj' jįęhiš, M., Gailius,' 
mitetui, Kaune, o ne atskiriems, 
niekieno nekontroliuojamiems, 
žmonėms ar valdininkams. — 
Naujicnė Red.].

Tą vakarą aukojo po $1: A. 
Klivickas, J. Pečiukaitis, L. 
Barkauskas, K. Mačiulskis, A. 
Jankus, P. šamašaitis, R. Gri
nienė. P. Brazauskas, J. Ku- 
čauskas, J. Davalda, J. Ged
minas, «A. Puidokas, V. Nai- 
rikas, V. ž ogas, E. Abroniai- 
lįcnū, J. Abromaitis, P. Eidin
tas, P. Pctreikis, K. Kanovars- 
kis, K. Draugelis, S. Lclionis, 
J. Dangis, J. Janulionis, N. 
Paricščius, J. Ožalas, P. Mal 
kauskas, P. SluzaS. Ciuzclis; 
smulkcsii'ais $5.50; viso aukų 
$33.50. — J. Kanovarskis.

Chicago.
ROSELAND. — Sausio 3 <1.

Parcndavojame

Safety Boxes 

$2.50 metams

GRAŽIAUSI LIETUVIŠKI
REKORDAI

4415 Nemunėlis, Pavasaryje. Įdainavo M. Petrauskas.
4474 Mielaširdystė, Vai verčia įlaužo.
2356 Lietuva Tėvynė Musų, Tikiai Nemunėlis Teka.
2357
2392
4795
4535
4575
1248 Velnias Ne Boba, 2 dalis.
4180 Medžiotojai, 2 dalis.
1247 O Kur Buvai Dėduk Mano?
3191 Ant Marių Krantelio. Saulutė Tekėjo.
3625 Miškas ūžia. Sudiev Lietuva. M. Karužiutė.
4273 Padainuosiu gražią Dainą. Butėnas.
3190 “ ~ ..............
3244
3188
3242
3313
1170
2397
3314
2359
4536 Pavasario Dainos. Pakol Jaunas tol Linksmas.
4363
4181
2002
3417
2998
2883
4796
2581
1700
1249 Mano Palvis tai geras arklys.

Birutė, Kur Banguoja Nemunėlis.
Sveiki Broliai Dainininkai. Ko Liūdit Sveteliai.
Liūdnas Gyvenimas. Otelyje.
Jaunavedžio Pasiskundimas. Pas Tardytoją.
Girtuoklio Mėtavonė. Pasakos Stebuklai.

Trys Berneliai. Vakarinė Daina.
Skambančios Stygos. Tu Mano Motinėlė.
Ant Kalno Karklai Siūbavo. Aš Pasėjau rūtą.
Oželis. Mes padainuosime.
Sukruskime Broliai. Eina Garsas Nuo Rubežiaus.
Kur Bakūžė Samanota. Bradunienė.
Klumpakojis. Koketka.
Dėdukas Polka. Saldžios Lupos, Valcas.
Nemuno Vilnis, Valcas. Sudiev, Mazurka.

Kas Subatos Vakarą. Jau Saulutė įžeidžias. 
Pilviškių Valcas. Alvito Ežero Bangos. 
Krakoviakas.
Padespanas.
Venecijos Menulis. Boloboo. 
Afghanestanas. Mahometas. 
Nedėlios Rytas. Del Musų Jaunimo. 
Pavasario Rytas ir Gražioji Polka. 
Galopas.

JUOZAS F. BUDRIK
3343 So. Halsted St., Chicago, III

AUDĖJA!
Parašė Gerhard Hauptmann 

Vertė J. Laukis
Penkių veiksmų drama, parašyta šių dienų 

garsaus vokiečių rašytojo. Čia vaizdžiai persta
toma audėjų darbas, jų buvis-gyvenimas ir strei
kas. ši drama parašyta pagal paties autoriaus 
surinktais dokumentais. Jis šiame veikale pa
rodo, kad darbininkams lieka tiktai du budai 
mirti: vienas būdas — bado mirtis; antras — 
žūti kovoje už savo ir bendrų gerovę.

Šią dramą verta kiekvienam darbininkui per
skaityti, o draugijos ir kuopos turėtų pasisteng
ti ją kuotankiausiai vaidinti scenoje.

Puslapių 112.
Kaina 50c.

Užsisakykit tuojau, nieko nelaukdami.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

no varškių spektaklis Lietuvos 
Šaulių naudai. įžangos bilie
tais surinkta $36.80,’aukų $33.-; A?SavirkIįnR? ZidcM A? šūkis? A?

’ -’-i *- o- txi_: pUpjau s, Noreika, S. Glraaitie,
— A. Buitbun. P. Majaunkla, S. Sergie-

da, J. Miškinis, J. Gailauskts. S. Pe- 
$25.50. {Siūlaitis, O. Šimkiene, V. Stoni ., J.

Bilevičia, A. Stankcvičia. M. Bu’otn, 
II. I.opšaiti.3. J. šuklis, J. Šimkų;, J. 
Žagaris. J. Kcršulis, J. Baltakis, K. 
Dūda, T. BuČiunos, J. N. ZiČkus, O. 
ZiČkionė. Z. Fup’nurkis, J. Žolvis. E. 
Lukoševičia, J. Mci^tininkan, J. Alek
sa. M. Aneoris. J. Stankcvičia, M. Je- 
nušauskis, J. Motikaitis. J. Sutkus, 
J .Skrodenis. M. Nnugalis, M. Azurt, 
J. Segzda, J. Senulis, J. Juškis, P. 
Šležas, J. Tamusis,. II. Pocienė. K. 
Siieikiene, K. Raškauskis. _S. M’tka,

J. Kisirauskis, K. Kįižas. K. Kalinau- 
fikis, J. GalinniCfi, J. Laikus, K. Jan- 
kauskis, J. Petraitis. J. Pozas, M. I 
Bubienas, P. Miknlaitis, M. Marijaus- i 
kis, J. Vaitkus, J. Blaškus, V. Rezet- 
nikas, V. Loškauškis, J. Lugauskis,! 
M. Apdrušaitis, J. Bikncris, M. Tu- 
kelis, A. Kapinski, R. Baltrumis, J. i 
Galgonas, P. Kulpinskis, J. Nausicda,1
J. Milkeraitis, J. Pttulauskis, J. Kai- j 
ris, K. šipkaitis, J. Šankus, J. Šan
kus, A. Vąisis, S. Mikclionis, S. Mi
kei jonis, W. E. Hlsit, L. Kibart, AL 
Šimkus, K. Srogis, F. Andriulis, A. 
Roskuo, P. Daukšis, S. Kaskonis, L. 
.Daulnukas, A. Milkeraitis, J. Jozti- 
paitis, K. Kutkauskis, S. Janušauskis,
K. Abrosonis, T. Tolišlus, K. Janu
šauskaitė, A. Martulaitis, J. Raukiu
sius, W. Vaitkus, L. Kibart, J. Lauden 
skis, P. Raižinis, J. Aidulis.

Po 50c: J. Lorencas, J. Sirtota. 
Viso $418.00.

Madison, III.
Surinkta aukų Lietuvos Šauliams: 

per Kun. S. E. Kolcsinskį ir J. Mr- 
kieną, E. St. I<ouieo Ko ritėtą:

Po $10: M. Kazanavičia ir J. Ged
vilas.

Po $5: V. Kazanavičia, D. Vaisi
nis, B. Urbonas, J. Švėgžda, P. Kar- 
pavičia, V. Kuturauskis.

Po $3: F. Gaurilavlčia, V. Karpa- 
vičia, J. Kai pavija, K. VaiU kūnas.

Po $2: J. Dovid .vičia. J. Poškus, 
K. Kalinatiskis. V. Kudarąuskis, J., 
Pastauka. J. šaulonskis $1.50.

Po $1: A. Kaipąvičia, J. D ras- s 
cnuskis. Viso <<75.50.

Per abi vietas .viso aukų $493.50. 
Visiems aukotojams tariam ačiii. Pi
nigai pasiųsti per ĮJotuvos Misiją.

Pafemijc.' klaidh.11 prtiso’ih kreiptis | 
komitetą, kas antrą sekmadienį į pa
rapijos svetainę, pp pamaldų, nes ten 
yra laikomi susirinkimai Lietuvos 
Gynimo Komiteto.

Kaz. Buitkuo,
L.' L. P. Stoties Rašt.

Cottage Grove Avė. ir 39-toa 
Gatvės Vagonu Stoties darbi
ninkai aukojo Lietuvos gynimo 
reikalams:

G. Girdžusas $7; po $5: J. 
Jurgaitis, A. Zimantas, S. Pet
rošius, J. Wozlik,’ L. Ročius, 
J. Bakšys, K. Pakčtmaš, J. Go- 
fautas, A. švagždis, F. Urboh, 
A. Galdikis, A. Vitkus, N. Kaz 
lauskas, F. Egcrtaš, K. Jociss, 
P. Paksibaga, J. Baranauskas,
J. Guodjonis, K. Orcnt, K. Slul. 
gis, J. Malinauskas, G. Zaka 
S’. Vasaiauskis, A. Jusus, J 
Gricius; po $3: A. Ražaitis 
po $2.50: D. M. Mc Brido 
po $2: V. šesnis, T. G. Cronir
K. Stankus, J. Krikščiūnas, J. 
Paspirgis, S. Žvinakrs, A. Juš- 
kevič, K. Stankus; po $1: A. J 
Skrindall, George Ticgs, J. 
Green, D. E. Glcason, Al. Cvi- 
culis, G. Baicr, T. Butvinušis. 
C. Margelis, J. Reali, J. Stakis. 
P. Barono, Petrišis, P. Ged
gaudas, G. Gudinski, W. Lu- 
kaševičius, K. Petkus, A. Wens- 
kus, A. Ganus, J. Dr gotas, B. 
Gorski, po 50c.; F. Simon, V. 
Bildimas, J. Čristoforakas, C. 
Vosing; 35c.: P. Bifanis, 
T. Smith. Viso $176.10 
12,600 Lietuvos auksinų.

i>rbu

Kitur.
E. ST. LOUIS, ILL. — Au

kos Lietuvos gynėjams Šau
liams surinktos nuo lapkričio 
17 iki gruodžio 31, 1920 m. 
Aukojo:

Juoz. Svilinis $25; Vai. Grinius 
$20; Nik. Mikalajūnas $20; po $10: 
N. P. švenč. P. M. parap., J. Kirdu- 
lis, K. Zukauslcis.

Po $5: A. Šimkus. F. šabutis, L. 
Tverkus, V. Augaitis, F. Puzauskis.. 
D. Brazauskis. J. Knusp’oda, J. Mi
kalauskis, J. Vilčinskis. Joc. Šimkus. 
A. Mnzcrienč. J. Grinius. A. Pabrin- 
kis. J. Samoškn. A. Moik^vičia, M 
Pužauskia, P. Juškls. J. Beržis, P. 
Dv^au^kia. J. Stankcvičia.

Po $2: VIa. Petraičiu*, J. Fičius 
F. U’boras. J, Vclikis, J. Kloinans- 
kis. A. Martišius, V. Pilininas J. Ur- 

Ą. Stonio. R. Žvkauskąitė. A. 
Did*brdis. A. G'ubH. .T. San—vičln. 
K. Kindcris, M. Vci,1menaviėia. M. 
ritnnHn. P. Jc-’nPn, F. ^ntp-nv'čia 
J, Pnulf^kin M. A^^rilabb. F. nnš- 
kus, I. Vaišvila. A, Norvn:šr. 8. Nor
vaiša, T. T,u""'u"1 J s A. Grini"r 
Karp-vičia, F. *imk’*"’. 
č’'*'. K. Acit'mi,T
Klimas, J. Cuginskas, K. Bluzis, A. 
Grinhtft.

Po $1: P. j Tvr-"p.v’’ in,
M. rtnskis. J Mikuličas. F.
J. Koršuli" P Kronus, K. N^”*r^, 
M. Balandi*’ J Grinių'’ 
J. Butkus. R. Dudorov'čr.' 
tauskls, X. S. .Tu r kilaitis, .A
Lcvinskis, F. Milorla, F.
J. Motikaitis, K. MorkcvlCla, F. Noi

P.
, A. Jnknevi- 

J. Vistartn?., F.

A. Urbrt’s, 
■v A. Sena-

Padarome viso

kius Notariš

kus raštus

EljROPEAN AMERICAN RUREAU
Fabionas, Mickeviče & Co., vedėjai

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

Važiuojantiems į Lietuvą parūpiname pašportus už $1.00.
Parduodame cash markes ir draftus. Parduodame laivakortes į Hamburgą, 
Bremeną ir Liepojų — vienu laivu be persėdimo.

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

iki 9 v. v. Nedėlioj iki 3 vai. po pietų.

mnmuuKBBugHBBaaMaHH

Kreipkitės Tuojau
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos palaikymui dvi

dešimts augštos r ų šie h Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kurią 
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui 
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir 
užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaina- 
vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame 
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug- 
štos rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime 
parduoti dešimtį augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir 
karpepų^-Aie setai yra visai nauji ir vėliausio isdirbimo. Mes par
duosime tjž pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui 
į visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir 
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntinį. Atdara 
kiekvieną dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais ir kitomis šventėmis 
nuo 10 iki 4 po pietų. Liberty Bondsai priimami.

ESTERN FURNITURE STORAGE
Galima matyt po No.

Harrison St. ir 2102 W. 35th St

DA PENKIOS DIENOS

Chicago.

ST. LOUIS, Mo. — Vietos 
/ctiivos šelpimo Fondo Sky- 
iuje pas kasierių buvo pasili- 
:ę $^.50. Kadangi skyrius lik
viduotas, tai likusieji pinigai 
uitąrta atiduoti Lietuvos Rau- 
’opajam Kryžiui. Siunčiame 
Inos $55.50 Naujienoms, kad 
icrsiųslų L. R. K-žiui.

A. Tvaranavičia, 
buvęs L. Š. F. raštin. ' 

[$55.50 priimta ir pasiųsta 
kam skirta. —N-nų Adm.]

Likviduotos draugijos turtas 
paskirta Geležiniam Vilkui. I 
INDIANA HARBOR, Ind.

Čia gyvavo Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Apšvietos Draugija, į- 
•ikurus gegužio 1 <1. 1917 m. 
rš pradžių draugija sparčiai 
augo ir per dvejetą metų buvo 
nisirašę daugiau kaip aštuo- 
liasdešiints narių. Kaso i turė- 
o turto netoli 1000 dolerių. 
Paskui betgi ištiko nelaimė: 
mirė daugelis narių ir šiaip 
visokių nemalonumų reikėjo 
icrlcisti. Nariai pradėjo ats’- 
-akinčti, ir draugija beveik vi- 
ai pairo. Tatai šių metų šau
do 9 dieną sušauktame moti
name susirink jne draugija ta- 

visai likviduota, palaidota, 
įmokėjus visas išlaidas, liko 
lar nenkiašdešimt^ (50) dole
rių, kurie tapo paskirti Gele
žiniam Vilkui. Komitetas 
dėmė persiųsti pingus kur 
kia.

ai>
rci-

Steponas Bartkus
P. S. Rindokas

3716 Beacb Street.
[Atsiųstas mums First Stato 

Trust and Savingu Bank, In
diana Harbor, Ind., čekis i s-, 
rašytas sausio 12 d. Geležinio 
Vilko vardu, parašu S leve 
Bartkus, pasiųsta L'otnvos Mi
sijai, 162-31st St.» N. Y. City. 
-N-nų Red.]

Apturėjimui Nuošimtį Veltui, nuo 1-mo Sausio. Jeigu jus 
padėsite pinigus šitame tvirtame Valstijiniame Banke da
bar, jus gausite Nuošimtį Veltui nuo 1-mos dienos Sausio.

Pasiskubinkite!
DA PENKIOS DIENOS.

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

PEOPLES = BANK
kode: l.?

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

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

LAUKTI NEREIKĖS 
AR GALI KUR BŪTI GERESNIS

Bankas ant Kampo 
47os ir Ashland Av. 

Chicago, lllinos
Masiškos ir Turkiškos ^anos

3514-16 W. 12th St. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

ELEKTRA
šviesą ir pajieg^ suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

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

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

Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles 
kambaryj.

Atsikvieskit savo gimines drau
gus musų dideliais, greitais laivais.

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

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

EXTRA!
Demonstracija (paroda) naujausio 

automatiško išradimo.
Bus

Alijošiaus Svetainėje, 
4600 S. Wood St. 

Utarninke, Sausio 18 d., 1921 
Pradžia 7:30 v. v.

Gerbiamieji: —
Malonėkit atsilankyti visi kas tik 

Žingeidaujate naujais išradimais De
monstracija (paroda) bus labai žin
geidi. Bus geri kalbėtojai.

Įžanga dykai. 
Nebus kolektų.

Kviečia Komitetas.

GYVENK GRAŽIAM NAME 
Jeigu tamstos senas namas, apgriu
vęs iš lauko, tai aš galiu sutaisyti, 
kad išrodys kaip naujas. Jeigu pri
rūkęs iš vidaus, tfci aš tamstai galiu 
išpopieruoti, išmalevoti pigiai, gerai 
ir puikiai, kuris atrodys kaip koks 
palocius. O jeigu norėtum statyti 
įaują namą medinį ar mūrinį, tai aš 
galiu pastatyti gerai ir pigiai kaip 
koks kitas kontraktorius. Jeigu tam
stai truktų pinigų, tai aš tamstai pa- 
iesiu gauti paskolą ant lengvų išmo- 
keseių. Kol ką pradėsi, pirma pasi
klausk pas mane, o aš duosiu tikrą 
rodą ir patarnavimą. Tik neužmiršk 
mano antrašo ir telephono.

STANISLAU F. ANUČAUSKIS, 
2441 W. 45 Place, Chicago, 111.

Ttlephone I.afayette 500

Negerkite 
Munšaino — 
jeigu nenorit 
apjakti, 
pamesti regėjimu, 
pražudyti kepenis, 
užsinuodyti, 
gauti “fhi”.
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Nuošimtis bus Mokama 
nuo Sausio 1-os

• •

Mos mokėsime nuošimtį nuo Sausio 1-mos dienos, kuiie pasidės 
savo pinigus iki Sausio 25 dienai j savo

Pirmutinį, didžiausią lietuvių Valstijinį Bankų

L. G. D.

Metropolitan Stato Bank
2201 West 22nd & Leavitt Sts.

Šiandie, sausio 12 d., pasiųs
ta Lietuvos Raudonajam Kry
žiui nuo L. G. D-jos $2000.00 
per tarpininkystę Lietuvos Mi
si j OS.—

Todėl, gerb. Skyriai, nevil
kink it ir nelaikyki! pinigų il
gai skyriuose,— siųskit Cent
rai!, nes Lietuv. Raud. Kryžius 
šaukiasi pagalbos ir tikisi jūsų 
Amerikiečiai užuojautos ir pa
ramos šiame taip svarbiame 
momente, kada prošepanas 
musų brolių lietuvių kraujuos 
maudosi.—

Dr. A. L. Graičunas,
Centro Sekretorius.

SKYRIŲ DORBUOTĖ.

Kapitalas ir Perviršis 

h$245,OOO.oo 
Turtas Siekia Du Biliūnu Doleriu 

. r

Kviečiame, draugijas, administracijas ir pavienes ypatas padėti 
savo pinigus ant nuošimčio savame banke. Chicago miestas ir CotSk 
pavietas laiko pinigus šiame banke.

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

ir subatomis iki- 8:^0 vai. vakaro.

........... ...................—■ "V' ................- ............. .....— ----------------- •........................................... ' 
...... . ............ —i

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
Security Bank 
fcraasafcSKffiJCTia of chicago

Mifarankee Avė. cor. Carpcnter St 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% PELNOANTPADĖTŲ PI N1GŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainomą Svetimšaliu F»inigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. valu

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00

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

VIRŠININKAI: 
WALTER E. SCHMIDT, President 

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

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

Atidarą Seredos Vakarais

, Mare u s A. Aurelius 
Emil G. Seip 
Walter E. Schmidt 
Herman Teninga 
Domenico Basso 
William H. Weber

fciTIZENS STATE BANkl
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

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

BINGHAMPTON, N. Y.
Jau antri meta kaip tapo su
tvertas L. G. D. 35 Skyrius, ir 
savo gyvenime parodė nemaža 
veiklumo labdaringam darbe. 
Gruod. 26 d., 1920 m. Lietu
vių svetainėje buvo surengęs 
koncertą. Žmonių prisirinko 
suvirs trvs šimtai. Koncerto 
programe dalyvavo: Šv. Juo
zapo parapijos choras, vado
vaujant p. Stelmokui sudai
navo keletu gražių dainų; trys 
seserys p-lės Jasilionaitės grie
žė piano ir smuiku; p. S. Va
ndos dainavo salo; p-lė Luko, 
šiunaitė ir C. G. Vaičiūnas pa
skambino piano. Kaip dainos, 
taip ir muzika publikai laba: 
patiko.

Pabaigoje koncetro L. G. D 
35 skr. raštininkas C. G. Vai
čiūnas trumpais žodžiais išaiš
kino L. G. D., pagrindus ir 
kvietė prisirašyti prie viet. L 
G. D. Skyriaus; kun. K. Skryp 
ka trumpai papasakojo apie 
dabartinę padėtį Lietuvoje ir 
ragino visus kuodaugiausiai au
koti Lietuvos Raudonajai!' 
Kryžiui. Ant galo kalbėjo J 
Stanislovai lis, Cornel univer
siteto studentas; jis daugiausiai 
aiškino apie tautų lygų.

Aukojo po $10: kun. ^K. 
Skrypka, A. Bakas ir Alena 
Belažanienė; po .$2: I). Vana
gas, J. Klikna, J. Taškuna 
J. Markevičius; po $1: A. Ja- 
riackas, Jurgis Misiavičiifs 
Juozas Misiavičius, E. Mešku- 
nienė, M. Urbas, C. G. Vai. 
č imas, P. Gindrėnas, F. Sta- 
nislovaitė, Ktrina Vidučius, A. 
Juškas, A. Lukanskas, Kole- 
Pinskas, J. Jariackas, J. Ru
činskas, A. Dūda, S. Deveikis, 
F. Baltrūnas, R. Stanislavi- 
čins, P. šapam is, J. Baltušni 
kas, Z. Kračius, J. Rasimas, 
P. Žilis, J. Degutis, J. Triguls- 
kis, A. Liepa, K. Jasilionis ir 
A. Gindrėnas. Kurie aukojo 
mažiau kaip $1, tų vardų ne
minėsiu. Viso surinkta $83.- 
97.

Gruod. 28 d. 20 m. L. G. D. 
35 Skr. turėjo parengęs šo
kius; nuo to liko pelno $74.92. 
Visus pinigus pasiimtom L. G. 
D. raštininkui Dr. A. L. Grai- 
čunui.

L. G. D. 35 Skr. iš viso yra 
pridavus aukų $587.50.

- C. G. Vaičiūnas.
True translation filed with the pos* 
master at Chicago, III., Jan. 15, 1921 
as reųuired by the act of Oęt. G, 191”

Anglijos barbarlnls “civllba- 
vimas" Samoa.

lizacijos laipsnį” ant tos vo
kiečių salos. Koks yra tas 
Naujosios Zelandijos vykini- 
masai “augštesnis civilizacijos 
’aipsnis” bus galima suprasti 
:š neteisingo elgimosi su vo
kiečiais toje šalyje.

Pereitų gegužes mėli, karines 
valdžios žymesnėse dalyse Apia 
miesto .iškabino proklanlaci- 
as, “vardan karaliaus” pa
skelbiančias, kad visi gyvento
jai vokiečių tautybes ar vokie
čių kraujo turi tuojaus pri- 
dstalyti policijos komisionie- 
riui, kad juos galima butų su- 
■sodinti ant laivo ir deportuoti 
i Vokietijų. Gyventojai rinko- 
i grupėmis ir skaitė prokla- 
uecijas. Jie liko nustebinti. 
100 vokiečių gyventojų kuone 
ipalpo užgirdę. tokių žinią. Jie 
’gų metų sunkiu darbu buvo 
sigiję tikos ir plantacijas, san
krovas ir įvairius kitus inte- 
esus. Jiems pasakyta, kad jie 

‘•ų negali parduoti. Daugiau
sia kas jiems leista, tai pasi
imti kclętą drabužių ir daigių 
ir prisistatyti policijai depor
tavimui. Jiems pasakyta, kad 
ię negali parduoti ar pasiimti 
u savim savo turtų. Jie viską 

turi atiduoti kariniai valdžiai. 
Viską ką jie galėjo pasiimti, 
‘ai mažų sumų pinigų keliones 
š’aidoms, o kitus pinigus pa- 

’ikti bankuose. Nestebėtina 
tad, kad net amerikiečiai biz- 
lieriai buvo priversti protes- 
’uoti Anglijos kariniai val
giai prieš tokį barbariškų el- 
imųsi ir baisų išnaudojimų.
Tai buvo daroma ne todėl, 

ad vokiečiai butų buvę pavo
ju gaiš priešo pavaldiniais,
(aras buvo užsibaigęs 18 mė- 
icsių atgal ir jau buvo 12 men. 
;aip pasirašyta taikos sutartis7, 
k' to tie Samoa gyventojai ma- 
■ai turėjo ryšių su Vokietija. 
fic priėmė Samoa kaipo jų tė- 
ynę ir sunkiu darbu ir tau

pumu išvystė tų šalį ir atkaria
vo ją nuo raistų grobuonių. 
Tie niekad neparodė jokio ne- 
Iraugiškumo anglams ir tik 
ižšiėme vien savo ramiu dar
ni. Bet juos išvaryta iš jų na- 
nų, kur jų vaikai giine, atim- 
la iš jų turtų, kur* jie taip 
linkiai surinko, sugrusta juos 
r deportuota į šalį, į kurių nie- 

’rad ir vykti' nenorėjo. Visi 
įrašymai leisti parduoti turtų 
įdavė pasekmių. Net mažieji 
ankrovininkai tapo policijos 
švaryti iš jų sankrovų. Dau
gelis jų norėjo nusipirkti šiltų 
ilnonių drabužių, kad apsau

gojus save, savo pačias ir vai
dus, važiuojančius į šaltų kli- 
iata, kur trūksta maisto ir 

drabužių, bet ir tai jiems ne
kista padaryti, kadangi jie ne
dėjo išsiimti iš bankų pinigų. 
He vien tapo surinkti, sugrusti 

; laivų ir atplėšti nuo draugų, 
u ašaromis akyse, tapo depor- 

'uoti į Vokietijų. Daugelis 
••ateinijo, kad jie nežinojo kas 
•ra “Prusionizmas”, kol jie 
intis' to nepatyrė po karo iš 
'ilgių rankų.

Jei šitokios rūšies civilizaci
ja bus teikiama tautų lygos iš
dalintose žemėse, tai vanįas 
kiekvienos šalies, kurios atsto
vai pasirašė po tautų lygos 
santarve, tapo suteptas ir pa
niekintas.

A
K-A-?

Salutaro Biterį 
Salutaro Trajanka, 
Kraujo Valytoją,
Salutaro Arbatą

K-U-R-?
Visose gerose 

Aptiekose visoj Amerikoj

K-A-D-A-?
Visada

K-A-I”?-?
Tik nueik ir parnešk arba, 

tiesiog iš musą užsiorde- 
liuok, o mes prisiusime.

SOTARAS CO.
1707 S. Halgted St. Phone CanaI 6417 Chicago, III.

č

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

sigydyt. Ilgesnis atidėliojimas, yra blogesnis likimas. 
Ateikite tuojaus mano ofisan, o atlaikysite naudą 
iš mano ilgo patyrimo ir moksliškų metodų. Egza
minavimas ir patarimai veltui.

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

Delaware Bldg., 2-ras floras, Chicago.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia.
Kam be reikalo kentėti? Mano spė

jai i s gydymo būdas išgydė jau dauj 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti

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

Kirmėlės ženklai
Žmonės serganti taja biatiria liga pa

prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu; jiems rodos,' tattum kas j gerklę 
kjla, vemt verčia, valgyt neturi noro, 
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžia, skauda po krutinę.

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

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
*yrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

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

IŠTIKIMAS GYDYMAS '
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS 

DR. B. M. ROSŠ
Physicain & Surgeon

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 
pūslės Šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

T0NSILAI
IŠIMAMA

mano ofise — be kelio
nes i ligonbutj. Ligonis 
eina pats namon tą pa
čią dieną po operacijai.

Jie turi visus pato
gumus mano Poilsio 
Kambariuose ir gauna 
geriausią priežiūrą vi
są laiką. Mano

Naujas Budas Tonsilo 
Gydymo

jadaro prašalinimą tonsilio paprastu 
r saugiu. Neatidčliok,«jeigu tavę var

gina, nes atidėliojimas esti pavojin
gas. Išimdink juos; -ateik ir matyk 
mane. Egzaminavimas veltui.

DR. F. O CARTER, 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES GERKLĖS

120 S. State St., 2nd Floor, 
CHICAGO, ILL.

Tuoj j pietus nuo FAIR. 23 metai ant 
State gatvės. Valandos: 9 iki 6 Nedė- 
liomis 10 iki 12 dieną........... #

Kodėl Tūkstančiai žmonių Ir
Vaiky Miršta kas meta nuo

Pigučiu Uždegimo.
Todėl kad jie sutinka šias ligas 

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

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

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

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

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins” akių įtempimą, kuris 

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

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

Ofisas 1553 W. 47lh St, kampas 
Ashland Avė. Tek Drover 9660

DR R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra chroniš

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

1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Avė.

Phone Drover 9660

; IRfiumgfizmas Sausp'e į g *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nesikankykite savęs skaus- 

H mals, Reumatizmu, Sausgėle, 
H Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu n
■ — raumenų sukimu; nes skau- H
■ dėjimai naikina kūno gyvybę g 
B ir dažnai ant patalo paguldo.
H CAPSICO COMPOUND mo- N
■ stis lengvai prašalina viršmi- ■ 

nėtas ligas; mums šiandie dau- ■
• gybė žmonių siunčia padėka- ■ 

vonės pasveikę. Prekė 50c per ■ 
” pačtą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■ 
KATOS”, augalais gydyties, j 

gi kaina 50 centų.

■ Juštin Kulis S 
l 3?6*1 So. Halsted SI. Chicago, III. "

■■■■■■■BBBBBBBBBBBBI

Sankrova Įvairumų

1907 So. Ralsted St Chicago, III

Aprėdalų, laikrodžių-laikrodėlių, 
žiedų ir auksinių daiktų; gramofonų, [Įfy tfjrrą )
rekordų visose kalbose; armonikų ir (l fgd -gi
kitokių muzikalių instrumentų; britvų, 
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

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

I.LEWI5CIGARMFG.C0.New\rk.N.J.
L in &1 ln hipi ’oderit Cįar Facfory intlie World

Geresni ir labiau malonesni, negu 
bikurie lengvųjų Havanos cigarų.

Klausk savo vertelgos jūsų raugiamųjų Jel- 
gu jis neturėtų tokių—rašyk mums.

■ ' ,U I* 
>•

(Fed. Presos Australijos Biuras).
Jeigu tautų lygos žvilgsniu 

yra pilnai legaliai išgrūsti ne
kaltus gyventojus iš vienos ša
lies į kitų, konfiskuoti jų pri
vatinę nuosavybę ir abelnai 
pasielgti su jais bloginus, negu 
kad su šunimis, tai kuo grei
čiau tokie dalykai bus sustab
dyti, tuo bus geriau dėl pasau
linės laikos.

Tautų lyga atidavė “manda
tų” ant Vokietijos salos Samoa 
Naujųjai Zelandijai. Tai yra, 
Naujosios Zelandijos kareiviai 
prievarti! aneksavo Vokietijos 
teritorijų ant Samoa salos ir 
tautų lyga leido Naujųjai Ze
landijai pasilaikyt tą pasigrob
tųjų teritoriją. Iš savo pusei 
Naujosios Zelandijos valdžia 
apsiėmė įvesti “augštesnį civi

■PRANEŠIMAS: ■ r
J Siunčiame pinigus Lie- k
■ tuvon, prisiuntimas užtik- Jįį
J rintas. - R
S ni Inšurpojame nuo ugnies, j®
J namus, Rakandus ir auto- M
■ mobilius. ''

' įu[ Parduodame namus, sko- E
■ Ii n ame pinigus. :'

' Evaldas & Pupauskas, h
■ 840 W. 33rd St., g

i Yards 2790 1

—'—------------------------------------
Telephone Boulevard 2160

Dr. W. Kaplan
DENTISTAS

Specialistas DANTŲ ir burnos ligų 
3303 So. Morgan St.

Valandos: 9—12 p. p. 2—9 vak.
Chicago, III.

L.—v.-t*

35 So. Dearbom St., kampas Monroe St. 
Crilly Building—ruimas 505. Imkite elevatorių 

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

PRAKTIŠKO PATYRIMO.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nekėliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
ninkai ir Ketvertais nuo 11 ryto iki 4 v Ran
dai po piet.

Kaip Jūsų Akįs

Amerikos Pilietis
Surengė J. Ilgaudas

Puslapių 63.
Pilniausi pamokinimai kaip tapti Suvienytų Valstijų 

piliečių. [ Lietuvių ir anglų kalboje. Taipgi sutrauka 
suvienytų Valstijų konstitucijos.

Kokvicnas norintis likti Suvienytų Valstijų piliečiu, 
privalo Įsigyti šią knygelę. Pinigus galima siųsti krasos 
ženkleliais.

Kaina 25c. t
NAUJIENŲ KNYGYNAS

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Ar esi nervuotu, kenti galvos 
skaudėjimą, ar tamistos akįs ašar 
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, Ausų, Nosies ir Gerklis 
Ligos gydoma specialisto 
W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So Ashland Ave^- Chicago, 
kertė 18-tos gatvės; 8-čios luboa 

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

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



Subata, Sausio 15 d., 1921

Lietuviu Rateliuos!
“Naujienų** B-vėš Direktorių 

Susirinkimas.

Reguleris mėnesinis “Naujie
nų’* B-vės Direktorių susirinki, 
mas įvyks Naujienų name atei
nantį nedėldienį, sausio 16 d. 
1921 m. Pradžia lygiai 10 vai. 
ryto.

J. šmotelis, Sekretorius.

BRIDGEPORT

Dar viena progresystė iškovojo 
“laisvę**.

Angelija, Sofija ir kokia 
ten Magdė, iš progresyš- 
čių eilės, kiek laiko atgal sura
do būdų atgavimui savo “lais
vės** ir jos pirmosios padarė 
bandymus. Takų prie tos 
“laisvės“ pramynė Angelija, o 
jų pasekė anos dvi “progresy- 
viškos“ davatkos.

žmonės kalba, kad tų “lais
vės** kampelį-jos susirado prie 
36 ir Union alinės beismente. 
Nors jos ir įgyjo “laisvę“, bet 
ta šalta beismontiška laisvė 
joms nelabai patikusi ir greit 
ta “laisve“ apsidžiauguisos. Jos 
tada vėl atsikreipusios prie sa
vo širdukų ir pradėjusios mal
dauti. kad jie jus išvaduotų iš 
to laisvės kampejio ir vėl pa
imtu / jas į savo nelaisvę. Bet 
jų šfrdukai buvo tokios geros 
širdies, kad nenepanorėjo jų: 
pavergimo ir atsakė joms: j 
“[laisvės norėjote, tad dabar; 
ir( naudokitės tąja laisve“. Tik! 
vienas Povilas, matyt, turėjo 
akmeninę širdį, nes kaip patir
ta, Angelija tapo paimta ir vėl. 
gyvena “nelaisvėje“. Bet ne-1 
teko patirti, ar ji kaipo kanki
nė. gauna iš kokios nors rre- 
voliucioniškos įstaigos fondo 
pa geibų ar ne.

EXTRA! Palikta musy sankrovoj. EXTRA!

Sankrovos 
kaina tik 

s35.00

Štai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rų- 
fties CVAftANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00 
tik už $35.00, priedų veltui 12 rekordų, 300 adatų ir 
DEIMANTO ADATĄ. Šios NAUJOS PUIKIOS 
VICTROLOS palikta musų SANKROVOJE didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVĖS 
GVARANCIJOS. Kam tai pirkti iš antrų rankų 
mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAUJĄ GVA- 
RANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00, tik už 
$35.00 su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų 
SANKROVOS. a f

Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krau
tuvės nei sankrovos lygios musų sankrovai palygi
nant nupiginimu.

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

Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir 
priemiesčiuose. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBER
TY BONDSAI PRIIMAMI.

Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 4 p. p.

NATIONAL STORAGE CO.
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris 

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

Tel. Moaroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialimas: Moterų ligos ir Chirargija

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

JUST K1DS—A BU Stenat By Ad Carter

INTERNATIONAL CARTOON CO,
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NO SCHOOL OR NOTHIN’ ?,

Šiomis dienomis į tų beis- 
moninės laisvės kampelį nu
žengusi dar viena progresysčių 
žvaigždė — Marė. Jos istorija 
yra truputį kitokia, negu kitų, 
nes ji turbut dar nesitikėjo 
taip greit atsidurti tame paši
lių o savu šiųjų iš vyrų vergijos 
prieglaudoje. Bet jos širdukas 
Stasys yra kareiviško buvo 
žmogus ir kad jau kerta žodį, 
tai kaip kirviu: “Nenori kaip 
aš noriu, negerai, permažai 
laisvės, tai (pirštu rodo į Ūnio- 
niaunę) — marš į laisvę beis- 
mantan!“ Marės ašaros tik 
kaip pupos bįra, gal tikėdamo- 
sios, kad nors paskutinė aša
ra suminkštins Stasio širdį ir 
jis nebevarys “ant laisvės.“ 
Bet paskutinei ašarai teko ųu- 
ridėti per Marės skruostus jau 
beismante. Taigi beismanto 
progresystės susilaukė dar vie
nos draugės.

Kuri dabar progresysčių bus 
next?

Marę nuvedė į “laisvės’* beis- 
mantų garsiausias Chicagos ko
munistų kalbėtojas ir socialis
tų pludikas, kuris nuolatos gir
davosi, kad jis yra geriausias 
ir gražiausias.

Tad štai kokie dalykėliai de
dasi toje keikūnų organizaci
joje. — Gvaizdikas.

NORTH SIDE
Dar apie rubsiuvių susirinkimų

Sausio 7 d. lietuvių lokalas 
269 Amalgamated Clothing 
VVorkers laike susirinkimų. Ei
dami į susirinkimų susitinka
me vienų gizelį, kuris pradėjo 
pasakot, kad kriaučių mitingo 
nebus ir apie lai pranešta kam 
galimų buvo telefonu. Kode! 
taip buvo bandoma atkalbinėti 
nuo susirinkimo, patįs skaity
tojai spręskit.

Žinodami tečiaus, kad tų die
nų pripuola reguliariais loka- 
lo susirinkimas, vistiek nuė-

susirinkimų 
rašytu, tad 

du dalyku.

1 ■■■1 . 1 ■—.. .....
jome pažiūrėti. įėję į svetainę 
radome belaukiant 
žmonių. Palūkėjus 
tas gizelis, kuris 
nuo susirinkimo 
kad jo nebus.

Kadangi apie 
buvo ir pirmiau 
čia priminsiu tik

Užpereitame susirinkime ren
kant naujų valdybų, tapo iš
rinktas ir lokalo koresponden
tas J. Degutis. Niekuriems te
čiaus tas labai nepatiko ir jie 
pasirūpino jį šiame susirinki1* 
me pašalinti neva už tai, kad 
jis būdamas per tris mėn. be 
darbo nuėjo į neuninę dirbtu
vę. Vieton jo korespondentu 
tapo išrinktas paskilbęs rėks
nys Vikšris. Bet turbut dar 
langelis rubsiuvių atsimena jo 
“darbininkiškus“ darbelius lai-! 
ke pereito streiko, kada gal ne1 
vienas pateko per jo malonę 
ir į belangę. Bet jis moka ge
rai koliotis ir girtis, kad jis 
vra dideliu darbininkų “drau
gu.“ O to tuliems extra rrevo-i 
'iucionieriškicms elementams 
)ilnai ir pakanka.

Jau antri metai, kaip tūli 
nariai, sykiu su p. Vikšriu, 
hikauja susirinkimuose, kad 
North Sidės viešas knygynas ! 
yra nereikalingas, nes jį kinko 1 
lik socialistai, šiame susirinki-1 
me jiems pasisekė; susirink i- 
nas nutarė atsimesti nuo kny
gyno.

Bet kuogi užsiims tie knygy
no priešai? Vieni jų kuria pul- 
'uimių sovietus ir barškindami 
»oles, tankiai vieton į bolę, 

apie 50 
atsirado ir. 
atkalbinėjo 
ir tvirtino,

’azda pataiko ir į galvą. Kiti ’.un,us ir dukters kūnų atsibus 18 <1. , \ ] b
9 organizuoja kozirninkų kliu- . Jurgio bažnyčioj; prasidės 7:30 vai. žiaiS DPirodo didžiausia DR-

bus. Treti užsidėjo komunistiš- ryto- Po pamaldų važiusim į Šv. ICa- 
i,,,„ 1__ : v . zimiero Kapines,kas bravarnes ir varo munsai-
nq, nes mat nrisitferus lengviau Dabar užkviečiu gimines ir pažįs- «uivujm<ii, avoinauiMant s mat prisigerus lengviau tumus atsihinkyti ant gio skurdingo Vienų naudotojų TrineriO
kas bravarnes ir varo munšai- 

kelti “revoliucijas.*
ie tai daro iš supratimo, kad 

darbininkai turi paimti indus
trijų į savo rankas; galbūt jie 
4ode! ir taisosi bravorėlius, 
kad nors tų “industrijų** pa si g, 
riebus. Dar kiti įsitaisė komu
nistiškas karčiamas ir, kaip 
girdot, užlaiko ir “gražiosios ly
ties,“ kuri galbūt irgi nėra 
niržuaziška, bet III Internacio
nalo šalininkės.

Kįla dar klausimas: kur jie 
bengia, pirmyn ar atgal? Bet 
darbininkai sekdami tokiu ko- 
nunislų pavyzdžiu nieko ge- 
’o neatsieks. Reikia daugiau 
ankyti knygynus ir skaityti 
(eras knygas ir laikraščius, o 
ne* užsiimti koziromis ir pa
našiais dalykais, kurie darbi- 
linkanis jokios naudos nene
ša, bet vien tik pragaištį.

—Kriaučių s.

BRIGHTON PARK
Lietuviai pirko aptiekę.

Lietuviams patogioj vietoj 
- prie Archer ir San Francis- 

co Avės. gat.. buvo lenko Koz- 
lowskio aptieka. Dabar ta ap- 
ticka šiomis dienomis perėjo į 
lietuvių rankas — jų nupirko 
Dr. Draugelis ir J. Sinkus. Ir 
vardų jai duota lietuviška — ji 
nuo dabar vadinsis “Ventos“ 
Aptieka.

Išvogė valdžios munšainų.
Prohibicijos komisionierius 

Frank D. Richardson vakar 
paskelbė, kad jis dabar tik-kų 
sužinojęs, jog laike jo tarny
bos kaipo koniisionieriaus, ta
po išvogta iš valdiškų sandėlių 
daugiau kaip už tris milionus 
dolerių degtinės. Dabar Ri
chardson teisinasi, kad degtinė 
turbut buvo išvogta iš sande
lių da pirmu negu jis buvo už-

MAMJI#TNWS, CMrtprrt

Tai ne yra doleris uždirbtas, bet doleris 
sutaupytas, kas parodo tavo progresą.

Reguliariškas taupymas, išmokina pa
žint vertę pinigų; išleidimas niekados neiš- 
mokina.

Taupink dėl namu
Taupink dėl apšvietos;

Parankios valandos: Sub. 9 ryto iki 8 vak. Utar. 
vak. 6 iki 8 vak. Kitoms dienoms 9 ryto iki 4 po piet.

Taupink dėl lyjančios dienos

Mes pradėsime tamistai su 20 palukio 
veltui. Visi taupimui padėliai padaryti pirm 
sausio 20, uždirbs 3 nuošimtį palukio nuo 
sausio 1 d. — .' ,

'V&AVest SidemvKBank
97u? Bank oflSafely and Friendly Service'

Rooscvclt Road at Halslcd Street-Chicado 
, I 1111 I '*"■ ---r *...... UI** I

Perviršis virš $12,500.00

►

« A SPECIALIS SIŪLYMAS.

KAkOLTNA kuKORAITIĖNfi pa- _ . . . .... ,
būdavo jo Koplyčią ant šv. Kazimie- j TrineriO Sieninis kalendO- 
ro kapinių, Perkėlimas mirusio vyro, r|us su 15 žemlapių EurO-

i

zimiero Kapines.

O galbūt pagraso; prašom neatsisakyti mano
užkvietimo.

Skiepas tapo išmūrytas ir puikiai 
padirbtas per gerai žinomą Antaną 
Bitinų, turintį išdirbystę prie šv. Ka
zimiero Kapinių, kurį aš rekomen
duoju ir kitiems Lietuviams, kurie 
norite gauti gražų darbą ir už pri
einamą kainą, nes jis dirba visokius 
paminklus taipgi.

f, Sų.jpągąrku,,,i7 ....... L
KAROLINA KUKURAITIENĖ.

Katnna Uždavinienė
Persiskyrė su šiuo pasauliu. 

Mirė 1620-tais metais, gruodžio 
3-čią dieną. Velionę palaidojo 
gruodžio 5-tą dieną. Velionė pa
ėjo iš Lietuvos, Vilniaus rėd., 
Valkininkų par., Vargakiomių 
kaimo, po tėvais, (Katrina La-
banauskiutė). Velionė pasimirė, 
dar savo stiprume; turėjo apie 
54 m. Pragyveno su vyru 33 me
tus. Iš So. Omaha, Lietuvių tar
pe buvo seniausia gyventoja.

Velionė paliko didžiame nubu
dime savo vyrą Motiejų Užda
vinį, ir sūnūs Petrą ir Feliksą. 
Tariame ačiū visoms draugi
joms, kurios dalyvavo laike lai
dotuvių.

Giminės, ar pažįstami, kas 
nori plačiaus žinoti, lai kreipia
si šiuo antrašu:

MOTIEJUS UŽDAVINIS, 
8481 U Street, 

So. Side Omaha, Nebr.

ėmęs koniisionieriaus ofisų. 
Jis sako, kad kada jis užėmė 
komisionieriaus ofisų, jis tuo- 
jaus apstatė sandėlius sargais 
ir liepę jiems suskaityti inven- 
tarų. Po suskaitymui pasirodė, 
kad tik kelių galionų truko, 
bet jis tuomi dar nepasitikėjęs 
ir nuėjęs pats ypatiškai suskai
te ir atrado, kad 800 bačkų 
jau buvo dingę. Dabar gi jau 
sužinota, kad tuose valdžios

(Seka nnt 8 to pusi p,)

Z

NEPAPRASTA PROGA IR

sisekimų. Jo geografiški 
nurodymai, atsišaukia į kiek 

(Karčiojo Vyno ir kitų Tri- 
* nerio puikiausių gyduolių, 
visuotinai paskelbdami, kai
po gerų mintį. Pusė miliono 
egzempliorių išdalyta ir po- 
piera, jei ištiestum, butų 790 
mylių ilgio, tokis pat tolis, 
kaip nuo‘Chicagos iki Wa- 
shingtonp. Dabar, Joseph 
Triner Čompany teikia spe
ciali pasiūlymų: Jei esi abe
jonėje apie kokį nebūk geo
grafiškų arba istoriškų 
klausimų, ' prisiųsk mums 
paklausimų, ir Dr. Vojan, 
įžymus istorijos ir geogra
fijos žinovas, bus linksmas 
duoti atsakymų veltui. Ra
šyk pas Joseph Triner Com- 
pany, 1333-45 So. Ashland 
Avė., Chicago, III.

“NAUJIENŲ” Rėmėjų 
ŽINIAI.

•

šiuo paskelbiame visų žiniai, 
jog nuo sausio 12 d., 1921, Ka
zimieras Jamontas dauginus ne
bėra “Naujienų” agentu ir ne
gali “Naujienų” atstovauti jo
kiame biznyje ar šiaip reikale. 
“Naujienų” rėmėjai, kurie turė
jo su mumis reikalų per K. Ja- 
montų, malonės kreipties tiesiai 
į Naujienų, ofisų., ar susižinoti 
su mumis skelbimų, spaudos 
darbų, kalendorių ir kituose rei
kaluose per musų ingaliotus 
agentus, bet ne per K. Jamon- 
tą, kurs nebėra musų agentu.

Naujienų Administracija.

PRANEŠIMAS.
Pranešu lietuviams, kad atidariau 

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

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

Phone Canul 639

. ..............     A
•Dirbėjas ir Importuotojai ge

riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams. 
Rašyki angliškai dėl informacijų.

Ruatta & Sercnelli 
817 Blue Įsi and Avė.

T. Pullmau 543$

AKUSERKA
A. SHUSHO

Turiu patyrinu 
<not«ni ligose;
Stingai pritiu 
riu ligone ir kudi 
k| laike ligos.
10929 8. State Sti

Chicago, UL

..........  ■
Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH 
DENTisTAs

Mes savo darbą gvaranteojame 
Kalbame visas Europiikas kalbas. 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

Arti 88-th Street
■■ ........ I , , Į ,|>

Tel. Pullman 842
DR. I. E. MAKARAS 

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Ave^ Roselande. i 

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:30 
iki 8:80 vak. I

K - --------------- - - - — - — - - ,■

Akušerka M. Katauuska
Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašam 
3333 So. Halsted St^ Chicago, IU. 
Phone: Boulevard 4121.

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dentistas—
8331 S. Halsted St., Chicago, III.

Valandos:— 
9—12 A. M. 1—5, 7-8 P. M.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto flrt llT dienų 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas 
10801 S. Michigan Av., Roseland 

Valandos: 9 iki vakaro
■■ 1 i

DR. Č.'K. KLIAUGA 1 
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, IU. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257lą - -lf a.ĮĮiMUKnBiJ,-;. t -

Victor Cigar Store
Wholesaleriai ir Retaileriai 

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

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

I. LYON, 
Parsiduoda 

Bučernės ir puikaus 
groserio.

1731 So. Union Avė.
GALUTINIS KAINOMS NUMAŽIN

TOMS IŠPARDAVIMAS. 
M 1

Viskas turi būt parduota, nepai
sant uždarbio, ar kiek kainavo. $20,- 
000 vertės stako, vyrams ir vaiki
nams,, vėliausios ir parankiausios rų- 
šins, gatavai padaryti — likę neat
imtais siutai ir overkotai, kurio par- 
sidavojo nuo $15 net iki $65. Dabar 
$8.50, $15, $20, $25, $39 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. Subatomis 
iki 9 vak. Nedėl. 4 po piet.

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St.

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECTALJM as 
Akis EgsamlBeoJo Dykai

tuščias, kada pra
nyksta regėjimas.

Mos vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga d omą at- 

. . kreipiama j vai
kus. Vai.; nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis, nuo 9 iki’ 12 diena. 
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 8t. 

Telephone Varde 4817
Boulevard- 6487

DR. M. HERZMAN
M 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
jausios metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

ir^bar*torija: 1021 V.
18th St., netoli Fisk 8t 

VALANDOS: Nuo 10—-12 pieta 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
8110 arba 887

Naktimis) Drexel 
, 950 - Drovor 4186

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

Telephonaii

Telephone Yarda 5082

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

ir nuo 5 iki 8 vakare.

T

A A UI Vi»

■ DR. J. KULIS J
LIETUVIS

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i 
Gydo visokias ligas moterų, vai- '

J kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- j 
pančius, senas ir paslaptin

gas vyrų ligai.
■ 3259 So. Halsted Stn Chicago. |

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. Strikol’is i

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą j People Teatrą 

1616 W, 47 Su Tel, BmiL 160
. Valandos: 1 iki 3 po pietų.

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

Nuo ryto iki piet 
Telephone McKinley 268 

i'i .iiiKii. '~ ~     -  

I Tel. Austin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No. 
5208 W. Harrison St.

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

4,

Tel. Boulevard 2160
Dr.AJ.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakarą 

3303 So. Morgan Street,
Chicago, I1L

KBaram(B JI B 0M Bi m

Dr.C.Z. Veželis
Lietavis Dentistaa 

4712 So. Ashland Avė.

Iarti 47-tos gatvės 
Telefonas: Drover 7042

T

. 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 5093.



Subdtn, Sausio 15 d., 1921 •1

Lietuviu Rateliuose
“Naujienų” B-vės Direktorių 

Susirinkimas.

Reguiem mėnesinis “Naujie
nų” B-vės Direktorių susirinki
mas įvyks Naujienų name atei
nantį nedėldienį, sausio 16 d. 
1921 m. Pradžia lygiai 10 vai. 
ryto.

J. šmotelis, Sekretorius.

RRIDGEPORT

Dar viena progresystė iškovojo 
“laisvę**.

Angelija, Sofija ir kokia 
ten Magdė. iš progresyš- 
čių eilės, kiek laiko atgal sura
do būdų atgavimui savo “lais
vės” ir jos pirmosios padarė 
bandymus. Takų prie tos 
“laisvės” pramynė Angelija, o 
jų pasekė anos dvi “progresy- 
viškos” davatkos.

Žmonės kalba, kad tų “lais
vės” kampelį jos susirado prie 
36 ir Union alinės beismente. 
Nors jos ir įgyjo “laisvę”, bet 
ta šalta beismontiška laisvė 
joms nelabai patikusi ir greit 
ta “laisve” apsidžiauguisos. Jos 
tada vėl atsikreipusios prie sa
vo sirdnkų ir pradėjusios mal
dauti, kad jie jas išvaduotų iš 
to laisvės kampelio ir vėl pa
imtu jas į savo nelaisvę. Bet 
jų širdukai buvo tokios geros 
širdies, kad nenepanorėjo jų | 
pavergimo ir atsakė joms: I 
“Laisvės norėjote, tad dabar 
ir naudokitės tuja laisve”. Tik! 
vienas Povilas, matyt, turėjo 
akmeninę širdį, nes kaip patir
ta, Angelija tapo paimta ir vėl 
gyvena “nelaisvėje”. Bet ne
teko patirti, ar ji kaipo kanki
nė. gauna iš kokios nors rre- 
voliucioniškos įstaigos fondo 
pa geibų ar ne.

Šiomis dienomis į tų beis- 
moninės laisvės kampelį nu
žengusi dar viena progresysčių 
žvaigždė — Marė. Jos istorija 
yra truputį kitokia, negu kitų, 
nes ji turbut dar nesitikėjo 
taip greit atsidurti tame pasi- 
liuosavusiųjų iš vyrų vergijos 
prieglaudoje. Bet jos širdukas 
Stasys yra kareiviško buvo 
žmogus ir kad jau kerta žodį, 
tai kaip kirviu: “Nenori kaip 
aš noriu, negerai, permažai 
laisvės, tai (pirštu rodo į tlnio- 
niaunę) — marš į laisvę beis- 
mantan!” Marės ašaros tik 
kaip pupos bįra, gal tikėdamo- 
sios, kad nors paskutine aša
ra suminkštins Stasio širdį ir 
jis nebevarys “ant laisvės.” 
Bet paskutinei ašarai teko uu- 
ridėti per Marės skruostus jau 
beismante. Taigi beismanto 
progresystės susilaukė dar vie
nos draugės.

Kuri dabar progresysčių bus 
next?

Marę nuvedė į “laisvės” beis- 
mantų garsiausias Chicagos ko
munistų kalbėtojas ir socialis
tų phidikas, kuris nuolatos gir
davosi, kad jis yra geriausias 
ir gražiausias.

Tad štai kokie dalykėliai de
dasi toje keikūnų organizaci
joje. — Gvaizdikas.

apie 50 
atsirado ir ■ 
atkalbinėjo 
ir tvirtino,

susirinkimų 
tad

Tai ne yra doleris uždirbtas, bet doleris 
sutaupytas, kas parodo tavo progresų.

A. R. Blumenthal

NORTA SIDE
Dar apie rubsiuvių susirinkimų

Sausio 7 d. lietuvių lokalas 
269 Amalgamated Clothing 
Workers laikė susirinkimų. Ei
dami į susirinkimų susitinka
me .vienų gizelį, kuris pradėjo 
pasakot, kad kriaučių mitingo 
nebus ir apie lai pranešta kam 
galimų buvo telefonu. Kodėl 
taip buvo bandoma atkalbinėti 
nuo susirinkimo, patįs skaity
tojai spręskit.

žinodami tečiaus, kad tų die
nų pripuola reguliarinis loka- 
lo susirinkimas, vistick nuė-

jome pažiūrėti. loję į svetainę 
radome belaukiant 
žmonių. Palūkėjus 
tas gizelis, kuris 
nuo susirinkimo 
kad jo nebus.

Kadangi apie
buvo ir pirmiau rašyta, 
čia priminsiu tik du dalyku.

Užpcreitame susirinkime ren
kant naujų valdybų, tapo iš
rinktas ir lokalo koresponden
tas J. Degutis. Niekuriems te
čiaus tas labai nepatiko ir jie 
pasirūpino jį šiame susirinka
me pašalinti neva už tai, kad 
jis būdamas per tris mėn. be 
darbo nuėjo į neoninę dirbtu
vę. Vieton jo korespondentu 
tapo išrinktas paskilbęs rėks
nys Vikšris. Bet turbut dar 
langelis rubsiuvių atsimena jo 
“darbininkiškus” darbelius lai- ’ 
ke pereito streiko, kada gal ne' 
vienas pateko per jo malonę' 
ir į belangę. Bet jis moka ge
rai koliotis ir girtis, kad jis 
yra dideliu darbininkų “drau-| 
gu.” O to tūliems extra rrevo-I 
’iucionicriškiems elementams 
oilnai ir pakanka.

Jau antri metai, kaip tūli 
nariai, sykiu su p. Vikšriu, 
šūkauja susirinkimuose, kad 
Nortb Sidės viešas knygynas { 
yra nereikalingas, nes jį Įlinko' 
lik socialistai, šiame susirinki- 1 
me jiems pasisekė; susirinki- 
nas nutarė atsimesti nuo kny
gyno.

Bet kuogi užsiims tie knygy- 
10 priešai? Vieni jų kuria pul- 
•iiimių sovietus ir barškindami 

’ioles, tankiai vieton į bolę, 
azda pataiko ir į galvų. Kiti! 
{i organizuoja kozirninkų kliu- 
'uis. Treti užsidėjo komunistiš
kas bravarnes ir varo munšai-

i*

----L « ----------------

j EXTRA! Palikta musŲ sankrovoj. EXTRA!

Sankrovos
kaina tik

S35.Ū0

Štai kur stebėtina proga nusipirkti augŠtos pu
šies GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki £250.00 
tik už $35.00, priedų veltui 12 rekordų, 300 adatų ir 
DEIMANTO ADATĄ. Šios NAUJOS PUIKIOS 
V1CTR0L0S palikta musų SANKROVOJE didžiu
liu muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVĖS 
GVARANCIJOS. Kam tai pirkti iš antrų rankų 
mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAUJĄ GVA- 
RANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00, tik už 
$35.00 su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų 
SANKROVOS. . t

Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krau
tuvės nei sankrovos lygios musų sankrovai palygi
nant nupiginimu.

Mes Žinome, kad apsimokės tamistai atvažiuo
ti, nepaisant kur gyvenat. Taipgi mes turime kele
tą augštos rųšies TIKROS ODOS IR VELOURO 
SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
mą pasiūlymą. Mums reikia vietos.

Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir 
priemiesčiuose. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBER
TY BONDSAI PRIIMAMI.

Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 4 p. p.

NATIONAL STORAGE CO. 
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris 

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

Tel. Moaroe 2804
DR. W. F. KALISZ 

Spėriai amas: Moterų ligos ir Chirsrgija
1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

INTERNATIONAL CARTOON CO,

.HJST KIDS— A B>< Stermt

ClU OOriTCHA WIVH IT
T0MHY n’vue

G.0IR DOUJN TO THET
CREEK Ą DOVil CHA

1 AldT 5OMMER nori DERFUL- 

h0 SCHOOL OR NOTHIN’ r“

‘mttnBEK THE PAT H" 
WZ_ SO HOT SCSI E. 
jonts fea-U iri A 
FAihT —' M6M&ER 
H0T IT TOM m YT

Reguliariškas taupymas, išmokina pa
žint vertę pinigų; išleidimas niekados neiš- 
mokina.

Taupink dėl namo

Taupink dėl apšvietos

Taupink dėl lyjančios dienos

Mes pradėsime tamistai su 20 palukio 
veltui. Visi taupimui padėliai padaryti pirm 
sausio 20, uždirbs 3 nuošimtį palukio nuo 
sausio 1 d.
ĮMIMiMULH U i 'I iifHMH ■—M-IHIH-AJ i ll !■ TW r~E-. •.-•it . : ■ i" 1 A - 11*. giaMMMinerM gers

(7feWEST Side™KšBank.
9he Bank o f *Safety antį Iriendly Senicd'

Rooscvclt Road ai Halsted Street-Chicado
iirirTininr Tint nr ii isiiiLisJK.M,gl

Perviršis virš $12,500.00

Parankios valandos: Sub. 9 ryto iki 8 vak. Utar. 
vak. 6 iki 8 vak. Kitoms dienoms 9 ryto iki 4 po piet.

NEPAPRASTA PROGA IR 
^PECIALIS SIŪLYMAS.

‘ą-j z v.-r;? t,1; .........

Trinerio sieninis kalendo
rius su 15 žemlapių Euro-

KAkOETNA KUKORAITIENĖ pa- 
budavojo Koplyčią ant šv. Kazimie
ro kapinių, Perkėlimas mirusio vyro, 
sunaus ir dukters kūnų atsibus 18 d. y • • i
Sausio. Pamaldos bus laikomos Šv. pOS SLU1U IT JU na.Uja.13 PUbe- 
Jurgio bažnyčioj; prasidės 7:30 vai. žiaiS prirodo didžiausią pa
ryto. Po pamaldų važiusim j šv. Ka- - - .
zimiero Kapines. sisekimą. Jo geografiški 

nurodymai, atsišaukia j kiekHfl, nes mat Drisiifėrtis loncvinu Dabar užkviečiu gimines ii pažįs- t f ,
, U į] rP , ienffViaU tarnus atsilankyti ant šio skurdingo Vieną naudotoją TrineriOkelti “revoliucijas.* O galbūt pagrabo; prašom neatsisakyti mano
:ie tai daro iš supratimo, kad ■ užkvietimo.

Skiepas tapo išmūrytas ir puikiai 
padirbtas per gerai žinomą Antaną 
Bitinų, turintį išdirbystę prie šv. Ka
zimiero Kapinių, kurį aš rekomen
duoju ir kitiems Lietuviams, kurie 
norite gauti gražų darbą ir už pri
einamą kainą, nes jis dirba visokius 
paminklus taipgi.
f, Supągąrfya ............ I

KAROLINA KUKURAITIENfi.

darbininkai turi paimti indus-1 
trijų į savo rankas; galbūt jie 
40(101 ir taisosi bravorėlius, 
kad nors tų “industrijų” pasig
riebus. Dar kiti įsitaisė komu
nistiškas karčiamas ir, kaip 
girdėt, užlaiko ir “gražiosios ly
ties,” kuri galbūt irgi nėra 
niržuaziška, bet III Internacio
nalo šalininkės.

Kįla dar klausimas: kur jie 
'.engia, pirmyn ar atgal? Bet 
darbininkai sekdami tokiu ko- 
nunistų pavyzdžiu nieko ge- 
•o neatsieks. Reikia daugiau 
ankyti knygynus ir skaityti 
teras knygas ir laikraščius, o 
ne užsiimti koziromis ir pa
našiais dalykais, kurie darbi- 
tinkams jokios naudos nene- 

•>a, bet vien tik pragaištį.
—Kriaučių s.

.......* —1 ' ........
Dirbėjas ir Importuotojas ge

riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne-
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjais. 
Rašyki angliškai dėl informacijų.

Ruatta & Serenelli 
817 Blue Island Avė.

548t

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantaojame 

Kalbame visas Europifekas kalbas. 
3804 So. Kedzle Avė., Chicago, III.

Arti 88-th Street

A, SHUSHO/
Turiu patyri^/, 

moterų ligose; fa 
įivstingai priftiu 
•iu ligonę ir ieudi 
k) laike ligos.
10229 S. Stato Str

Chicago, UL

......... *■ ............. .............. <
Tel. Pullman 842

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas

10900 Michigan Avė., Roselande. i
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80

iki 8:30 vak. I

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašam 
3333 So. Ilalsted St., Chicago, IU. 
Phone: Boalevurd 4121.

Akis
8PECTAU81AS

Igsamlivoju Dykai

biičlas, kada pra- 
nyksta rogijimaa.

KKĮįaMfil *1 Mas vartojam 
pagerintą Oph- 
Bialmomotar. Y- 
patinga doma at- 
kreipiama j vai

kus. Vai.; nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis, nuo 9 iki’ 12 diena 
4619 S. Ashland Avė. kamp. 47 St.

Telephone Yard« 4817 
Boulevard’ 6437

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas liras, 
vyrų, moterų ir vaikų, parai nav- 
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.
laufT’ lazi Wt
1 iL?1? stVALANDOS: Nuo 10—12 nleta 
ir nuo 6 iki 8 yal. vakarais.

Dienomis: Canal 
8110 arba 817

Naktimisi Drexal 
950 - Drovai 4186 

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St 
V AL.: 9—10 ryto, ir 8—9 vaL vak.

BRIGHTON PAJRK
Lietuviai pirko aptiekę.

Lietuviams patogioj vietoj
- prie Archer ir San Francis- 

eo Avės. gat.. buvo lenko Koz- 
lowskio aptieka. Dabar ta ap
tinka šiomis dienomis perėjo į 
lietuvių rankas — jų nupirko 
Dr. Draugelis ir J. Sinkus. Ir 
vardų jai duota lietuviška 
nuo dabar vadinsis “Ventos

Ji»»

Katrina Uždavinienė
I^rsiskyrč su šiuo pasauliu. 

Mirė 1920-tais metais, gruodžio 
3-čią dieną. Velionę palaidojo 
gruodžio 5-tą dieną. Velionė pa
ėjo iš Lietuvos, Vilniaus rėd., 
Valkininkų par., Vargakiemių 
kaimo, po tėvais, (Katrina La- 
banauskiutė). Velionė pasimirė, 
dar savo stiprume; turėjo apie 
54 m. Pragyveno su vyru 33 me
tus. Iš So. Omaha, Lietuvių tar
pe buvo seniausia gyventoja.

Velionė paliko didžiame nuliū
dime savo vyrą Motiejų Užda
vinį, ir sūnūs Petrą ir Feliksą. 
Tariame ačiū visoms draugi
joms, kurios dalyvavo laike lai
dotuvių.

Gimines, ar pažįstami, kas 
nori plačiaus žinoti, lai kreipia
si šiuo antrašu:

MOTIEJUS UŽDAVINIS, 
3481 U Street,

So. Side Omaha, Nebr.

i Karčiojo Vyno ir kitų Tri- 
! nerio puikiausių gyduolių, 
visuotinai paskelbdami, kai
po gerą minti. Pusė miliono 
egzempliorių išdalyta ir po- 
piera, jei ištiestum, butų 790 
mylių ilgio, tokis pat tolis, 
kaip nuo Chicagos iki Wa- 
shingtonp. Dabar, Joseph 
Triner Čompany teikia spe
ciali pasiūlymą: Jei esi abe
jonėje apie kokį nebūk geo
grafišką arba istorišką 
klausimą, prisiųsk mums 
paklausimą, ir Dr. Vojan, 
įžymus istorijos ir geogra
fijos žinovas, bus linksmas 
duoti atsakymą veltui. Ra
šyk pas Joseph Triner Com
pany, 1333-45 So. Ashland 
Avė., Chicago, III.

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

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

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

/■" . ■" 1 11 ■ 1 \ 
Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Valandos! 9:36 ryto fltf 1Y dieną 
nuo 1 po pietų iki 9 vakare 

—■ i. ■ ■/

..... ■

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvys Dentistas
10801 S. Michigan Av., Roseland 

Valandos: 9 iki vakaro
>■ ' - i i

“NAUJIENŲ” Rėmėjų
ŽINIAI.

u----------------"j;; 1—f,' jj-------- 1. Ag..

DR. C. K. KLIAUGA 1
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, IU. 
kampas 18th St

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

Victor Cigar Store

Išvogė valdžios munšainą.
Prohibicijos komisionierius

Frank D. Richardson vakar

ėmęs komisionicriaus ofisų. 
Jis sako, kad kada jis užėmė 
koinisionieriaus ofisų, jis tuo- 
jaus apstatė sandelius sargais 
ir liepę jiems suskaityti inven-

paskelbe, kad jis dabar tik-kų j farę p() suskaitymui pasirodė, 
sužinojęs, jog laike jo tarny- |^U(į Įį^ kelių galionų truko, 
jos kaipo komisionicriaus, ta-, jįs tuomi dar nepasitikėjęs 

1)0 išvogta iš valdiškų sandėlių įr nuėjęs pats ypatiškai suskai- 
daugiau kaip už tris milionus tg ir atrado, ’ kad 800 bačkų 
dolerių degtinės. Dabar Ri- jau buvo dingę. Dabar gi jau 
chardson teisinasi, kad degtinė 8llžinota, kad tuose valdžios 
turbut buvo išvogta iš sande- Į 
lių da pirma negu jis buvo už-

šiuo paskelbiame visų žiniai, 
jog nuo sausio 12 d., 1921, Ka
zimieras Jamontas dauginus ne
bėra “Naujienų” agentu ir ne
gali “Naujienų” atstovauti jo
kiame biznyje ar šiaip reikale. 
“Naujienų” rėmėjai, kurie ture- 

: jo su mumis reikalų per K. Ja- 
montų, malonės kreipties tiesiai 
į Naujienų, ofisą., ar susižinoti 
su mumis skelbimų, spaudos 
darbų, kalendorių ir kituose rei
kaluose per musų ingaliotus 
agentus, bet ne per K. Jamon- 
tų, kurs nebėra musų agentu.

Naujienų Administracija.

Wholesaleriai ir Retailerial 
1728 S. Halsted St.

Cigarų, tabako ir cigaretų. Im- 
portotos pypkės, tabakas ir tabo
ka dėžutėse, ant švenčių.

I. LYON, 
Parsiduoda

Bučernės ir puikaus
groserio.

1731 So. Union Avė.
GALUTINIS' KAINOMS NUMAŽIN

TOMS IŠPARDAVIMAS.

(Seku ant 8 to pnalp. 1

PRANEŠIMAS.
Pranešu lietuviams, kad atidariau 

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

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

Phone Canul 630

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 $87.50. 
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. Subatomis 
iki 9 vak. Nedėl. 4 po piet.

S. GORDON, 
1415 S. Haleted St.

DO-YOU KNOW WHY - - love s a line Hiing-Ben R Isnl On Paper!
- .■ ..JS»i» *»■ |WUi.iiH i ...........  I I i • - a*. » .

Telephone Yards 5082

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

ir nuo 5 iki 8 vakaro.

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. Strikol’is i

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą j People Teatrą 

1616 iiU__ Td.
, Valandos: 1 iki 8 po pietą.

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

Nuo ryto iki piet
Telephone McKinley 263

0

Tel. Austin 737
DR. MARYA

DOVVIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

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

J Tel. Boulevard 2160
• Dr.A.J.KARALIUS
M Gydytojas ir Chirurgas
S VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
įq 3303 So. Morgan Street, 

Chicago, I1L
*».. .......................... .

Dr.C.Z. Veželis
Lietivis Dentlstaa

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drover 7042

H Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

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

Nedėlioms 10 — 12.
Gyvenimo Tel. Yards 5093.
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(Tąsa nuo 7-to pusi.)

mirties priežastis dar nepatir
ta.

Apiplėšė paštinį traukinį.

sandėliuose, kurie yra Richard- 
son’o prieiiuroje, trūksta su- 
virš keturių šimtų tūkstančių j 
galionų degtines. Dabar Chica- 
goje lankosi specialistai val
džios tyrinėtojai iš Washingto- 
no, kurie turėjo galutinai iš
rišti šita painiavą. Sako, kad
šiame. munšaino grafte bus prisaikintojų 
įvelta daugelis vietinių žymių 
valdininkų ir net kongreso na
rių.

PRANEŠIMAI
Naujiena!

Dramatiškas Ratelis perleidė

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ

Registruotų laiškų maišas, sftv0 svetainę Dramos Kursam, 
kuriame, sako, buvo apie pen-1 iš tos Priežasties 23 Sausio 
kių dešimčių tūkstančiu dole- 1921 metų Meldažio svetai- 
rių vertės gražnos, money or
derių, čekių ir kitokių brangių 
popierų, praeitą naktį buvo pa
vogtas nuo Northwestern trau
kinio, bėgančio iš Mihvaukee į 
Chicagą. Manoma, kad tai yra 
nekuriu pašto klerkų darbas.

PAJIEŠKAU sesers Onos Navic
kaitės, po vyru Motuzienės, paeina iš 
Kražių, gyveno Bostone. Malonėkit 
ątsišaukti pati, arba kas žino pra
nešti. Turiu laišku iš Lietuvos.

JOHN NAVICK.LS,
310 E. 56th St., Chicago, III.

VYRŲ

Pakar du negrus.
Užvakar apie 8:20 valandą 

vakare .federaliniam teisme;
suolas sugrąžino 

nuosprendį, kad du negrai, 
Grover Cleveland Redding ir 
Oscar McGavitt yra kalti su
kėlime rasiniu riaušių, kuriose 

Apkaltino javų magnatus. ; 1919 metais birželio 20 d. bu- 
Vakar tapo apkaltinti du ja- vo nužudyta du jūreiviai, Ro-

vų magnatai •— du broliai, 
kurie yra vyriausiais viršinin
kais javų firmos žinomos kai- 
po T. w! Kcelin & Co., 16627 j

bert L. Bose ir Joseph Bart. 
Išviso buvo teisiami septyni 
negrai, bet ptnki jų išteisinti. 
O viršmineti du nuteisti pa-

N. Carpenter st. Juos apaklti-, korimui.
no už nusukimų Įvairiems pirk
liams apie miliono dolerių, 
klastingais .svarais ir miero- 
mis.

Uždarė 13 saliunų.
Federalinis teisejab Landis

kom- 
kurie 

atleis-

paliepimą reikšmingesniu, jis 
išleido uždraudimus, kad .šių 
uždarytų saliunų vietose nebū
tų daromas nė jokis kitoks 
koks nors rūšies biznis per 
visus apskritus metus. Sako,

darė namų savininkams apie 
už du milionu dolierių nuosto-

Juodrankiai išgązdino pliutus.
Vietos anglų laikraštis va

kar su didžiausiu riksmu ii-

ręst gyventojai buk gavę nuo 
juodrankių grasinančius laiš
kus, ant kurių vietoje parašo 
buvę padėta kaukolė su suk- 
rvžiotais kaulais. Sako, kad nei

Geležinkeliečiams paliepė grįžt 
prie darbo. 

Pennsylvania Bailroad 
panijos darbininkams, 
dešimt dienų atgal buvo
ti iš Chicagos ir Calmnet apie
linkės dirbtuvių, vakar tapo 
paskelbta, kad panedelyje visi 
grižtu orie darbo. Kaip visų
kitų, taip turbūt ir šitiems 
bildukams po “vakari jų” 
apkapotos algos.

bus

Apiplėšė vaistinyčią.
Praeitą naktį astuoni bandi

tai ant kampo Jackson blvd. ir 
i Paulina st. pasigavo beeinanti 
į namo Abrahani Block, aptie- 
korių, ir grąsindami revolve
riais privertė ji atidaryti jiems 
savo aptiekę, 1705 W. Madison 
st. Suėję vidun banditai reika
lavo, kad aptiekorius pasakytų 
jiems , kur stovi alkoholis ir 
narkotiški vaistai, 
atsiprašinėdamas
aiškino, kad dabar jų labai ma
žai turįs ir tik už ponis dienų 
jis turėsiąs jo daugiau: tada 
banditai pareikalavo, kad jis 

nereikalavę pinigų, tik prigrą- * atidarytų jiems spintą, iš ku
šinę baisiomšis torturomis, I 
ypatingai turčių moterims. I

Aptiekorius 
banditų pa-

rios jie išsiėmę apie $38 gražiai 
paačiavo vaistininkui ir atsis- 

Įveikinę nuėjo savais keliais.
Moteris operos direktorė.
Chicagos Operos asociacijos; 

vyriausiu direktorium vakar, 
tapo paskirta moteris, kuri, cic£rO| I1L __ 194 kp s L A> Ren. 
chicajtieėiams muzikos mvlėto- gia balių subatoj, sausio 15 <1., Jono 

Str.

Pranešimai
gia balių subatoj, sausio 15 d.. 
Šalčio svetainėje, 4837 W. 14 
Pradžia kaip 7:30 vai. vak.

— Užrašu Rašt.
janis buvo žinoma kaipo “mu
sų Mariutė. “ Neapsirikit! Ne 
Mariute Rakauskaitė: — Ma
riute Garden, kuri buvo žy
miausia žvaigžde tarp Chica- 
gos (Įimtos asociacijos, 
kad Mariute Rakauskaitė 
žymiausia ž\aigž<le tarp biru- Pittsburgh, Pa. — Lietuvių Kapi- 
tiečių, kuri irgi gal kurią vie-1 nių Bendrovės Narių domei: L. K. B. 
ną gražią damą bus paskirta į s;0 23 dieną š. m. Tokiu budu L. K. 
už vyriausia Birutės direktore. 
Sako, kad Mariute Garden yra 
pirma moteris pasaulyj, kuriai 
teko užimti vyriausio direkto
riaus vietą muzikalės organi
zacijos. Pirmiau Chicago Ope-. 
ra asociacijos ridektorium bu
vo signor Gino Murinuzzi, ita
las.

Brighton Park. — Keistučio Pašelp. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedčlioj, sausio 16 d., 1 vai. po piet, 

j paprastoj svetainėj, 3925 S. Kedzie 
j Avė. Visi nariai malonėkite susirink- 

ypa ■ ti laiku. — Pirmininkas.

Apiplėšė du prošepanus.
Praeitą naktį ant South Pau

lina strrct trys banditai sutiko 
einant du prošepanus, Waclaw 
Gibowski ir Benjanrin Czinow- 
ski, 4151 S. Wood st., ir ap- 
krauste jų kišenius. Nuo Gi-
bowskio atėmė šimtą dolerių, į 
o nuo Czinowskio — septynias
dešimta jankis.

metinis seimas liko atidėtas ant Sau
sio 23 dieną š. m. Tokiu budu I 
B. Metinis seimas bus nedėiioj, sau- 

> šio 23 d. L. M. D. Name, 142 Orr St., 
.Pittsburgh, Pa. Pradžia kaip 7:30 
vai. vakare. Todėl kiekviena kuopa 
skirtingų draugijų, prisidėjusi ar ma
nanti prisidėti prie LAK. B. malonė
kite atsiųsti savo delegatus, sutei
kiant jiems paliudijimus nuo jūsų 
draugijų, kurie atstovautų L. K. B. 
metiniame susirinkime. Taipgi kiek
vienas narys ar narė dalyvaukite mi
nėtame seime, kuriame turėsime daug 
svarbių dalykų ir taip pat rinkimus 
valdybos 1921 metams. Kviečiame 
visus lietuvius iš Pittsburgho ir jo 

j apielinkės į viršminėtą seimą, kiek
vieno lietuvio teesti prederyste jame 
dalyvauti ir veikti pagreitinimui įgi
jimo lietuviško kapinyno. Dalyvauki
me šiame seime kam rupi lietuvių 1 
reikalai ir veikime .vienybėje. Kvie
čia visus Lietuvos pavienius ir drau
gijas j šį metinį seimą L. K. B. val
dyba, J. I. Alexis, Sek r.

Liet. Socialistų Vyrų Cho- 
šaunų vakarų vasario G 

abiejose svetainėse. Visi

Chicagos 
ras rengia 

id.. Mildos 
užkviečiami atsilankyti. — Choras.

Nubaudė krautuvninką.
Alfred Smith, prezidentas 

firmos Johnson, Smith & Co., 
3222 S. Ilalsted st., vakar tapo 
Municipal teisme nubaustas 
Rimtu dolerių. Tai dėlto, kad 
jis nesenai buvo pardavęs re
volverį dešimties metų berniu
kui, Jay Siegel, 3039 Franklin 
blvd., kuris Naujų Metų die-

Bumsidės Jaun. Pasilinksm. Kliubo ( 
antras didelis balius įvyks nedčlioj, 
sausio 16, K. of P. salėj, 9231 Cott- 
age Grove Avė. Pradžia 6 vai. vak. 
Kviečiame vietos ir apielinkės lietu
vius gražion pramogon.

— Komitetas.

Netikėtai mirė politikierius.
Isaac KrutskoffJ 74 metų 

amžiaus, 708 E. 37-Hi st., ant- 
ro Wardo politikierius ir na
rys esessorių sąstato, vakar bu
vę atrastas Ievoj eumirąs. Je

j nėj įvyks . extra nepaprastas 
Dramos Kursų vakaras. Kuršy- 
štai, o taipgi ir pati jų vedėja- 
mokytoja artistė Unė Babickai- 
te suloš niekuomet dar nebuvu
sius Lietuvių scenoj veikalus: I 
“Vyresnysis Angliakasis” viena
veiksmė drama. II “Sudaužytas 
Veidrodis“ vienaveiksmė labai 
juokinga komedija. III Sušoks 
Baletų — Suktinis.

Po programo šokiai.
Kursų Administracija.

Roseiand. — LSS. 137 Kuopos su
sirinkimas bus nedčlioj, sausio 16 d., 
lygiai 10 vai. lyto, "Aušroj.” Visi 
nariai būtinai dalyvaukite.

— Organizatorius.

Draugija Lietuvos Ūkininkių lai
kys metinį susirinkimą nedėiioj, sau
sio 16 d., Meldažio svet., 1 vai. po 
pietų. Draugijos nariai kviečiami pa
aukoti knygų Lietuvos kareiviams 
pasiskaityt. Aukos bus priimamos su
sirinkime. Lietuvos kareiviai bus la
bai dėkingi už tai. Buvęs dr-jos pir
mininkas, J. BleŽis prisiuntė labai 
įdomų laišką iš Lietuvos, susirinkime 
bus skaitytas. — Valdyba.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro dai
nų repeticija įvyks nedėlioję, sausio 
16 d., Mildos svetainėje, 3142 So. Hal- 
sted St., kaip 11 valandą ryto. Vis! 
dai noriai malonėkite susirinkti pa
skirtu laiku. — Sekr. J. Gedraitis.

Draugystės švento Antano iš -Pad
vės metinis susirinkimas įvyks nedė
lioję, 1 vai. po pietų, sausio 16 d., 
Dievo Abveizdos parapijos svetainė
je, So. Union Avė. ir 18 gatvės. Visi 
nariai būtinai atsilankykit, nes yra 
svarbių dalykų apkalbėjimui.

— Valdyba.

Cicero. — Vaikučių Draugijėles 
antra dainų bei deklamacijų lavini
mosi repeticiją įvyks Nedėlioję, Sau
sio 16 d., kaip 9:30 vai. ryto, Jono 
Šalčio svet., 4837 W. 14th St. Sekan
čios repeticijos bus kas nedėldienis 
toje pačioje svetainėje ir tuo pačiu 
laiku. Prie to bus įvesta lietuvių 
kalbos skaitymo ir rašymo skyrius. 
Tėvai prašomi leisti savo vaikučius 
prisirašyti prie minėtos Draugijėles. 
Bus dideles naudos augančiajai jau
nuomenei. — Komitetas.

“The Mary Garden Forum”. —• 
“War with Japan in 1921”, Syinpo- 
sium with well known speakers at 
3 p. m. Come and join in the discus- 
sion. Albert Flude, vvorld traveler, 
delivers illustrated leeture on Rus- 
sia. Six months as govemnient ob- 
server, rccently retumed from a 
forty weoks tour of the United States. 
Title of leeture “Just folks”, at 8 p. 
in. Sunday, Colonial Hali, 20 Wcst 
Randolph St. Ladies and ųuestions.

So. Chicago. — Penkių draugijų 
bendras Komitetas rengia bazarą ir 
balių nedėiioj, sausio 16 d., Fr. Sve- 
reckio svet., 8756 llouston St., So. 
Chicago. Bazaras prasidės 5 vai. 
po piet, taipjau ir šokiai. Visas pel
nas eis Lietuvos gynimui per Lietu
vos Misiją. Kviečiame visus apie
linkės ir vietinius lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti į šią didelę pramo
gą — prisidėsite prie apgynimo Lie
tuvos nuo užpuolikų priešų.

Kviečia Bendras Komitetas.

Pajieškojimas
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės bevaiką, nuo 25 iki 32 
metų senumo; aš esu 32 metų senu
mo ir turiu gerą darbą ir gerai už
dirbu. Katra mylėtų laimingą ir link
smą gyvenimą ir civilišką šliubą, tai 
meldžiu atsišaukti laišku įdėdama 
savo paveikslą; atsakymą duosiu 
kiekvienai ir paveikslą grąžįsiu.

J. P.
1739 S. Halsted St Chicago, UI

PAJIEŠKAU savo draugo Antano 
Gurskio, Kauno rėd., Panevėžio apsk., 
Paberžinės vienkiemio. Pirmiaus gy
veno So. Omaha, Nebr. nuo 1915 me
tų. Girdėjau, buk gyvenęs Chicago. 
Turiu labai svarbų laišką iš Latvijos- 
Rygos nuo Mykolo Gurskio. Meldžia
me jis pats, ar kas kitas pranešti ant 
šio antrašo:

JUOZAPAS ŠŪKIS, 
5313 S. 33rd Street, So. Omaha, Nebr.

PAJIEŠKAU savo krikšto sūnaus 
Vincento Remeikos Šilučio. Kauno 
rėd., Batakių vals., Tauragės apskr., 
Edintų kaimo. Keli metai kaip Ame
rikoje. Dabar nežinau kur jis randa
si. Jis pats, ar kas žino apie jį atsi
šaukite ant šio antrašo:

VINCENTAS VALANTTEJUS, 
5324 S. 32nd Street, So. Omaha, Nebr.

----------------- I PAJIEŠKAU pusbrolių, Kazimiero
Bridąeport. - Ryto ir nedėiioj, I ’f Vinc" P'įauskų, Kauno rėd., Siau

busio 15 ir 16 d„ 7:.1O vai. vakaro, I N. aPskr? Kurtavėnų par., Sauglmų 
Ravmond Chapel, 816 W. 3lst St.J kalm°: J* atKa ™
bus rodomi krutamieji paveikslai ir! K,?zc! St- Chicago, Iii. Kas žinote 
prakalbos. Kalbės anglų ir lietuvių ' ?Pie .m?'o.nosl‘e.. arba
kalbėtojai. Visus kviečia atsilankyti. I J|e. PatVs telks,s atsmaukti ant ant-

Komitetas. rašo: „

Lietuvių Motery Pašelpinis Kliuhas 
metinį susirinkimą laikys nedčlioj, j 
sausio 16 d., 2 vai. po piet, I 
White Square svet. (Engine Room), ’ 
30 ir Halsted gt. Visos narės meldžia
mos atsilankyti, nes yra svarbių rei
kalų apsvarstymui dr-jos reikaluose, 
taipjau atsiveskite naujų narių pri- 
•irąšjii, Valdybą,

K. STULGIS,
1023 Gedion Ct., Racine, Wisc.

. } PAJIEŠKAU Augusto Šilinskio ir 
Mark Petro Mockaus, abudu paeina iš Nau- 

miesčio parap., Tauragės apskr. Tur
būt gyvena kur Chicagoj. Malonėkit 
atsišaukti patys, arba kas juos žino 
praneškit.

JUOZAPAS JUCIUS,
M W. Garfiąld Blvd., Chicago, UI.

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

Au ją išvažiavo ir vyras, Petras 
Baltramaitis, 40 metų amžiaus 3 pė
dų ir 3 colių augščio, tamsių plaukų, 
mėlynų akiu, Kauno rėd., Radviliškio 
valsč., “

Kas 
gelius, 
nų.

BRONIUS JANČ1NSKAS, 
3620 So. Barneli Avė., 

Chicago, III.

Benulių kaimo.
duos žinot apie tokius pabė- 
tam duosiu $25 dolerius dova-

JIEŠKO PARTNERIŲ

PAJIEŠKAU KRIAUČIAUS.
Bizniu eiti ant puses.

Esu baigęs vėliausią metodą 
kirpimo vyrams drapanų ir 
praktikavęs pas kelius praktiš
kus designerius Suv. Valst. 
(Vieta nedaro skirtumo). Rašy
kit Naujienų Ofisan, pažymė
dami No. 200.

norėsi
Jei esi gabus, atsišauk

REIKIA.
Agentų ir kolektorių prie svei

katos ir atsitikimų Insurance. 
Galima padaryt nuo $6 iki $12 į 
dieną ir daugiau, jei 
dirbti.I
į musų ofisą. Agentūros supe
rintendentas paaiškins, taipgi 
nurodys, kaip padaryti pinigų.

CHICAGO MUTUAL 
CASUALTY CO., 

431 So. Dearborn St. 
Rooms 911 — 912.

F ir 
grosernė lietuvių ir kitų tautų 
tirštai apgyventa. Geras biznis, 
viskas cash.

Kreipkitės:
2958 Lowc Avė.

PARSIDUODA bučernė

PARSIDUODA saliunas 
greitu laiku ir pigiai. Par
davimo priežastis patirsite 
ant vietos.
4515 So. Wentworth Avė.

PARSIDUODA minkštų gėrymų 
krautuvė. Puikus baras aliniai stik
lai, viskas įtaisyta kaip saliune. Pa
sinaudokite proga; pirkęs nesigailės. 
Pardavimo priežastis, einu ant ūkės.

Atsišaukite:
615 W. 18th St.

PARSIDUODA dry goods 
krautuvė, lietuvių ir lenkų 
gyventoj vietoj.

. 1809 W. Augusta St., 
Netoli Wood St.

75 automobilių įtalpa.
Parsiduoda biznis arba su

mu south side. Biznis labai
roj vietoj.

ap-

na-

ge-

Atsišaukite
į Naujienas No. 201

PARDUODU savo pusę galiū
no. Biznis gerai įdirbtas ir tin-

' PAJIEŠKAU PARTNERIO.
Su keletu tūkstančių dolerių užsi- 

dėjimui biznio lietuvių kolonijoj, prie 
lietuvių bažnyčios. Sekanti bizniai bū
tinai yra reikalingi: gasolino stotis, 
Drug Store (vaistinė) teatras (mo- 
ving pietures), bučernė, duonkepykla. 
Netik gulima daryt gerą pragyveni
mą, bet galima pąsidaryt ir gerai pi- kantis kaip vedusiam, taip ir pa- 
nigų. Didelio mokslo nereikia, tik no- yjeniui 
ro dirbti ir pinigų turėti užsidėjimui i 
biznio reikia. Negalima ilgai laukti, į tirsite ant vietos. Atsišaukite: 
kad žydeliai neužlystų. Miestas Akron ; 1737 So Union Avė
milžiniškai auga: ne tik namus, bet j 
ir dirbtuves 
užaugo 14 0,06() 
tu ri 
pasidaryti 
P’ 
minėtų biznių 
laikysite, kuomet teirausitės 
antrašo:

Pardavimo priežastį pa-

įto. Per 10 metų Akron 
gyventojų; šiandien 

210,000 gyventojų. Kas norės 
gerus pinigus ir lengvą 

yvenima — dėkis vieną iš virš sėmė labai geroj
Platesnes žinias ap-L , . v. • < •mt šio' tautų tirštai apgyventoj vie- 

! toj. Pardavimo priežastis, savi-
I ninkas turi du bizniu.

4537 So. Paulina St.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
lietuvių ir ki-

S. R. R. D. 24, 
Biruta St., Akron, Ohio

^ULYMAJ KAMEARK
PARENDAVOJU kambarį dėl dvie

jų vaikinų arba dėl dviejų merginų, 
arba ženotai porai be vaikų; šviesus 
kambariai, šilti ant žiemos ir vasa
ros; kaip norėsit, su valgiu arba 
valgio. Pigiai duosiu kambarius.

J. K.,

2-ros lubos iš priekio

be

REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų prie 
spėka varomų siuvamų mašinų. Taip
gi tvirtų merginų prie vyniojimo, 
atsišaukite:
ENGLANDER SPRING BED CO., 

3931 Ik>wc Avė.
Chicago, 111.

REIKALINGA mergina ant lietu
viškos 
fanna 
sortas, 
saroje 
svečių, 
yra 
ant mėnesio, valgis, mimas ir tt. Far- 
meriai yra lietuviai, jums, geri žmo
nės. Atsišaukite pas:

A. OLSZEWSKI.
3251 S. Halsted St., Chicago, III.

farmos prie namų darbo, šita 
yra gražiausias vasarinis re- 
netoli nuo Chicago, į kurį va- 
suvažiuoja iš Chicagos daug 
tai tokioje vietoje ir tarnams 

magu gyventi. Mokestis $10.00

REIKIA 10 patyrusių mo
terų rinkti skudurus.

P. GOLDMAN,
1017 So. Fairfield Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA

vyrų,Patarnavimo keletos gerų 
kurie norėtų ^išmokti gerai apmoka
mos profesijos, kuri atneš virš $100.- 
00 į savaitę. Reikalaujame vyrų su 
plačia pažinčia ir gero budo, o mes 
turime pirmos klesos vietas dėl, to- 
kių.

Rašykit suteikdami pilnas infor
macijas pas, United Real Estato 
Company, llth floor, Jonės—Law 
Building, Pittsburgh, Pa.

EXTRA!
PARSIDUODA bučernė ir 

grosernė, arba mainysiu ant,au
tomobilio, loto ar kitokio biznio.

2956 S. Union Avė.

BARGENAS. Parsiduoda bučernė 
ir grosemė su namu, arba be namo; 
biznis išdirbtas per daug metų ir ei
na gerai; maišytų tautų apgyventoj 
vietoj, daugiausia lietuvių. Priežastis 
pardavimo, savininkas išvažiuoja ant 
farmos. Norint įsigyti gerą biznį, at
sišaukite po numeriu:

3247 So. Morgan St., Chicago, 111.

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

3440 So. Morgan St.

PARSIDUODA saliunas West 
Pullmane, lietuviška apielinkė. 
Pardavimo priežastis, savinin
kas važiuoja Lietuvon.

12016 So. Ilalsted St.
Tel.: Pullman 2979

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

1123 So. Clinton, 
Kumpas Bunker Sts.

PARSIDUODA greit parduo
damų įvairumų krautuve. Ge
roj vietoj. Kampas Lowe Avė. 
ir 31-mos gtv. Pardavimo prie
žastis, išėjimas iš biznio. Atsi
šaukite tuojaus.

PARSIDUODA 2 apšildymui 
pečiai. Gerame stovy j ir pįgiai.

BOESCH,
1607 So. Halsted St.

Atsišaukite tik nedalios rytą.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA karčiama geroj ap

gyventoj vietoj. Parsiduoda pigiai.
Atsišaukit

2559 West 39 St., 
Chicago, 111.

Tel. Lafayette 3765.

Su bata, Sausio 15 d., 1921

PARSIDUODA grocery ir de- 
licatessen krautuvė, 
ko, geroj vietoj.
pigiai.

3612 Wallace

Daug sta-
Parsiduoda

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 ii trijų šmotų seklyčios seto, 
buvo užmokėta $200, parduosiu už 
$75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide
lio Victrola, už kurį buvo užmokėta 
$225 už $50, su rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit tuojaus, galite 
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vaka
re ir nedčlioj.

2810 VV. Harrison St.
PARSIDUODA RAKANDAI var

toti 8 mėnesius; misingine lova, 2 
dreseriai, 2 mažos karpetos, gesinis 
pečius, kičino stalas ir krėslai. Ga
lima matyti nuo 9 ryto, iki 10 va
kare.

3305 So. Halsted St., 
3-os lubos iš priekio.

NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA 5 kambarių Bunga- 

low ant 50x125 pėdų kampinio loto 
ir 4 kambarių Bungalow ant 60x125 
pėdas lotas. Parsiduoda už $7,000. 
Jei turi lotų ant Archer Avė., išmai
nysime. Atsišaukite prie savininko:

5557 Natoma Avė.,
Archer Avė. and 66th Ct.

BARGENAS.
$200 cash, likusi suma po $15 į 

mėnesį nupirks 4 kambarių namelį. 
Kaina $2,500.

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

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

BARGENAI
Parduodu nuosavybes nuo 22 nd St. 

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

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

Tel.: Lawndale 310. x

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

SAMUEL KRČ
2003 Jefferson Str., Chicago.

ANT PARDAVIMO.
Namas 4 pagyvenimų po 5 ir 

' 4 kambarius su beismantu; ran- 
! dos $50.00 i mėnesį; randasi ant 
! Bridgeporto, 3544 S. Parnell A v.
Mes turime daugiau( namų ant 
Brighton Park, South Side taip,, 
kad Tamstos galėsite pasirinkti. 
Mes mainysime ant lotų ar na
mų, ar taip ant kokio biznio. Jei- 
gu Tamsta neišsirinksite iš mu- ipa. rarsiuuoua am i t ,

Turi būt parduota sų senų namų, tai mes pabuda- 
vosime naują taip, kad Tamstom 
patiktų. Jeigu turite lotus, tai 
nelaikyk it tuščių, nes trotinat 
pinigus mokėdami visokius mo-

PARSIDUODA 5 kambarių rakan
dai labai pigiai. Savininkei važiuo
ja Europon. Galima matyti visada 

3045 W. Filmore St. 
netoli 12 St. ir Kedzie Avė.

PARSIDUODA 6 kambarių rakan
dai, odos seklyčios setas, 2 miegamo-
jo kambario setai, valgomojo ir kuk- . 
nios; 2 maži kaurai, langdangtės, |UlVOy niežui '

Victrola, piano lempa. Parsiduoda ant 
syk ar atskirai.
šia savaitę. Didelis bargenas.

1511 S. Kedzie Avė.

RAKANDŲ BARGENAS

Priversti parduoti trumpu laiku gra
žiausius ra____
siūlymą. Vėliausios mados seklyčios, 
valgomo ir miegkambario setus; kau
rus, davenportą ir tt. Taipgi, gro- 
jiklį pianą ir didelę dubeltava spring- 
są phonographą grojantį visokius re
kordus. Parduosime atskirai. Nepra
leiskite šito Bargono.

1926 So. Kedzie Avė.

įkandus už apskaitliuotų pa-1 kestis, o negaudami jokio pelno.
Taigi dabar patogiausias laikas 
pradėti būdavot, nes namų labai 
didelė stoka.

JOKANTAS BROS.
3934 S. Rockwell St. 

Phone: Lafayette 5277.
NAMAI-ŽEMĖ
BARGENAS.

Parsiduoda gražus mūrinis namas 
2 pagyvenimų, augštu skiepu, elek
tra, maudynės ir viskas po naujos 
mados 
už tai, 
Porčiai 
stogu, 
kai tik vakarais po 6 vai. 
dėliomis.

JOSEPH GAUDIETZ, 
4545 So. Tallman Avė. 

z 2-ros lubos.

- 120 akerų farma m mylios į pie
tus nuo Ijcmont, prie valdžios pilto 
kelio, 26 mylios nuo Chicagos, 10 my
liu nuo Joliet. Geri budinkai: parsi- 
duos po $125.00 už akerį. $6,000.00 

“ ant laiko; perkantis 
15, pirkėjas gali už-

ir viskas po 
statytas. Turi būt parduota, 
kas pirks, gaus labai pigiai, 
iš priekio ir užpakalio su 

Kreipkitės laišku ar ypatiš- 
arba nc-

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

SAMUEL KRČ 
2003 Jefferson Str.

I PARSIDUODA puiki farma Illino-
I jaus valstijoj. Nauji namai. 40 akerių 
dirbamos žemės; 15 akerių ganyklos, 
5 akeriai miško ir sodnas. Priežastis 
pardavimo — senatvė. Platesnių ži
nių atsišaukite:

7216 S. VVestern Avė.

FARMA 220 akerių; parduosiu už 
$10.000 — $5,000 įmokėt. 180 akerių 
dirbamos žemės, 4 arkliai, gyvuliai, 
javai, mašinos, budinkai. Didelė far
ma, - 
$3,000 įmokėt. Tikras bargenas.

P. SLAUŽIS, 
2137 N. Westcrn Avė., Chicago, 111.

cash, 
apie 
imti

likusieji 
balandžio 
vietų.
MAX M. BUSZKIEWICZ,

Union St.,
Lemont, III

§ Amaster
O5Y5TEM

Vyru ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Destening ,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 mašinos 
varomos elektros jiega.

Kviečiamo kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laku, dieną ar vakarais, pasižiu- 
lėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

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

MASTER DESIGNING SCHOOL,40 akių su viskuo, labai puiki, • 7 *’ STATE STREET, CHICAGO.
Kampas Lake St., ant 4-tą lubų.

BARGENAS

Parsiduoda kampas 35 pė
dų lotas. 4 pagyvenimų, po 
6 kambarius. Apynaujis mu
ro namas. Arti Marųuette 
Blvd., ant Justine gatvės.
Renda su garadžiu $1,896.00 
ant mėty. Kaina $12,500.

A. F. YONAITES, 
6933 S. Hermitage Avė.

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

M R. JERRY HEJNA, 
Rezidencija: 4839 S. Ashland Avė. 

Phone: Yards 4027.
Ofisas: R. 40, 106 N. La Salio St.

PARDAVIMUI namas, mūri
nis, 9 pagyvenimų ir groserio 
krautuvė. Viskas labai gerame ■ 
stovyje. Parduosiu pigiai.

960 W. 20th St.
Kampas Shelby Ct.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W..Madison, 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jvngt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patterną Kirpi

mo, Designlng bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas len^Tais atmokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygius.

Tel. Secley 1648.
SARA PATEK, plrmlnlnki.

BARBERIŲ MOKYKLA.
Gera proga išmokti barbeno ama

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

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

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

---------- ----------------- ----- /

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystis, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi- 
Irinfts ekonomijos piliotystls, d ail 1a- 
raSystės ir tt.

Mokinimo valandos t nuo 9 ryto Iki 
4 valandai po pietą. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTBD ST., CHICAGO.


