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Gal lieps lenkams išsinešdinti 
iš Vilniaus

. (

Francijoje neramu
——....A .....——... ——

^fOhC^y

Taryba svarsto Vokietijos klausimą

Talkininkai jau bijosi karo sii Rusija
PoiVoloiia lonkll iaainpš- True translation filetl with the post- KeiKaiaus *^hkų issmes . master at chiCago, m., jan. 27,1921 

dimmo is Vilniaus. > as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Svarsto Vokietijos 
klausimą.Aliantai rengiasi reikalauti, kad 

Lenkija ištrauktų Želigovskį iš 
Vilniaus.

PARYŽUS, sausio 26. — | 
Kaip Angli ja taip ir Francija j 
atkando dantį ir žada toliaus 
nębesikišti į sovietų Rusiją nei 
tiesioginiu nei netiesioginiu 
budu. Kalbama, kad aliantai 
rengiasi griežtai reikalauti ir 
iš Lenkų, kad jie nebeprovo- 
kuotų Rusijos karan prieš Len
kiją. Delei to aliantši tariasi 
statyti Lenkams ultimatumą, 
reikalaudami, kad jie priverstų 
generolą Želigovskį tuojau iš
sinešdinti iš Lietuvos sostinės 
Vilniaus.

Lloyd George pyksta ant Pary
žiaus laikraščių. Vyriausioji ta

ryba svarstys ir Lenkijos 
klausimą.

Francijoje neramu

Samdytojai atmetė metalo dar
bininkų reikalavimus, bedar

biai irgi nerimauja.

PARYŽIUS, sausio 26. — 
Premieras Lloyd George labai! 
užpykęs ant straipsnio Pary- pesimistiški apie pasekmes da- 
žiaus laikraštyje, kritikuojantį bar laikomos Paryžiuje vy- 
jo poziciją įvairiuose klausi- riausios tarybos konferencijos, 
muose, kuriuos dabar svarsto Jie sako, kad paskelbtasis An- 
talkininkų vyriadsioji taryba, glijos delegacijos mieris sug- 
Oeuvre sako, kad Lloyd Geo
rge nusiskundęs premierui 
Briand ant tono Francijos pre- 
sos ir pasakęs:

“Kadangi taip elgiamasi su 
manim, tai aš pasakysiu, kad 
aš niekad daugiau nebeatva-

iMSii ■>

True translation filed' with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 27, 1921 
*8 reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokietija pripažins 
Rusiją?

Socialistai paskelbė ge
neralinį streiką.

Briand iš priežasties-to pro
testo įsakė laikraščių reporte
riams būti nuosaikesniems ra
šant apie vyriausios tarybos 
darbus.

Talkininkų kariniai eksper
tai šiandie įteikė naują pieną 
Vokietijos nusiginklavimui. Ra 
portas patenkina Francijos 
nKpmonę, pareidamas pilną 
išpildymą Versailles sutarties. 
Taipjau nusileidžia Anglijos 
reikalavimui duoti daugiau lai
ko. Du trečdaliai nusiginkla
vimo turi būti

rįšti namo pabaigoj šios sa
vaitės, galbūt paskubins svar
stymus, bet yra abejotina ar 
bus padaryta kokie nors nuta
rimai, išėmus apie Vokietijos 
nusiginklavimo procedūrą.

Ministerijos rateliuose nesi
tikima susitarimo apie Vokie
tijos atlyginimą — ne apie vi
są sumą, kokią Vokietija turė
tų užmokėti, nė apie byęlą mo-

PARYŽIUS, sausio 26. — 
Samdytojai šiandie atmetė me
talo darbininkų reikalavimų, 
kad samdytojai duotų jiems 
teisę sudaryti kiekvienoje dirb
tuvėje kaip ir “sovietą” prižiū
rėjimui darbo.

Samdytojai tvirtina, kad da
lykai, ant kurių reikalaujama 
kontrolės, neapcina darbinin
kus, bet kartu prižadėjo ban
dyti pagerinti nedarbo padėtį.' 1 d., o pilnas nusiginklavimas 
Darbininkai gi tarp kitko rei
kalavo prižiūrėjimo algų, dar
bo ir sanitarinių sąlygų.

Šiandie dar nežinoma, kokių 
žingsnių darys metalo darbi
ninkai, samdytojams atmetus 
jų reikalavimus, bet pripažįs
tama, kad padėtis 
rusti,

šiandie be to buvo 
jama, kad skaičius 
turės padidėti. Kartu paskelb
ta grąsinimai kelti visoje Fran
cijoje demonstracijas. Prisibi- 
joma, kad tos demonstracijos 
padarys padėtį dar rūstesne, 
jei skaičius bedarbių nebus žy
miai sumažintas ir nebus nu
pigintas pragyvenimas.

atlikti iki kovo

yni labai

pranašau- 
bedarbrų

36 žmonės žuvo 
ekspliozijoje.

sauOELSNITZ, Saksonijoj, 
šio 24. — Ekspliozijoje anglių 
kasykloje 36 žmonės liko už
mušti ir 40 sužeista.

6 žmonės užmušti.
SAN SALVADOR, sausio 26. 

—6žmonės liko užmušti ir 5 
sužeisti anglių traukiniui susi
dūrus su kitu traukiniu, gabe
nusiu darbininkus taisyti gele
žinkelį.

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Nuip- 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 82 
ir 33. Kaina 5' centai.

Gaunamas Naujienų ofise

iki liepos 1 d. 
m iii tarinėms 
kaip civile gvardija, saugumo 
policija ir t. p., nebus leistina 
gyvuoti Vokietijoje. Manoma, 
kad tas pienas bus priimtas.

Francijos finansų mhiisteris 
Doumer šiandie davė vyriau
siai tarybai ilgą pranešimą 
apie Vokietijos atlyginimą. Jo 
ilgas pranešimas susivedė prie 
to, kad reikia pildyti sutartį 
ir palikti atlyginimo nustaty
mą atlyginimo komisijai. Po 
jo davė pranešimą Anglijos 
ambasadorius Vokietijoje d’A- 
bernon.

Po to Lloyd George ir Briand 
svarstė atlyginimo klausimą 
privatiniai. Tas klausimas bus 
svarstomas ir ryto.

Lenkijos ir artimųjų rytų 
klausimai bus svarstomi gal 
šiandie vakare, 
Nauja konferencija su Turkija.

Kas galbūt bus antra talki
ninkų taikos konferencija su 
Turkija, įvyks Londone, galbūt 
vasario 21 d. Briand yra pri
sirengęs pasiųsti formalį pra
nešimą Turkijai ir Graikijai 
paskirti atstovus dalyvauti 
Londono konferencijoje. Tur
kijos valdžiai duota teisę pas
kirti į delegaciją ir narius na-

Bet Graikijai busią pasakyta,! 
kad talkininkai nedarys jokių 
ryšių su karalių Konstantinu.

Nieko gero nesitiki iš tarybos 
konferencijos.i

LONDONAS, sausio 
Anglijos užrubežinių 

! mini,sterijos valdininkai

Jokioms pusiau 
organizacijoms,

Apie Rusiją valdininkai tyli, 
bet jie mano, kad vyriausios 
tarybos siūlomas susirinkimas 
sekamą mėnesį Londone, ap
svarstymui Graikijos ir arti
mųjų rytų klausimo, veikiau
sia visai neįvyks.

* Tie pareiškimai yra reikš
mingi, kadangi jie parodo, kad 
skirtumas nuomones tarp Ang
lijos ir Francijos Versailles su-, 
tarties dalykuose nėra nė kiek 
sumažėjęs.

COPENHAGEN, sausio 26.— 
Iš Rygos-j) panešama, kad į ten 
atvyko Viktoras Kopp, sovie
tų atstovas Vokietijoje ir pa
reiškė, kad Vokietijos pripaži
nimas sovietų Rusijos yra 
praktiškąi/Jvykusiu taktu.

Jis sideė, kad sekamą’ savai
tę nepriklausomieji socialistai 
pa (tuos reischtagui interpelia
ciją ir pareikalaus pripažini
mo. Vokietijos gi valdžia esą 
nutarusi tą reikalavimą išpil
dyti.

gyventojus.
sausio 26. — 
Rymo, Italijos 
nuginkluoti vi-
Bologna, Fer-

MODEN, Italijoj, sausio 26. 
—Vietos socialistai paskelbė 
generalinį streiką.

Nuginkluos 
v LONDONAS, 
Pasak žinių iš 
valdžia paliepė 
sus gyventojus
rea ir Modena provincijose. Tų 
provincijų miestuose buvo di
delių susikirtimų tarp naciona
listų ir socialistų. Tuose susi
rėmimuose tapo daug žmonių 
užmušta. Bolognoj ir Mode- 
noj nacionalistai sudegino 
daug darbininkų namų.

as reųuircd by the act of Oct. G, 1917 
master at Chicago, III., Jan. 27, 1921 
as jeęulred by the act of Oct. 6, 1917

Reikalauja atnaujinti
pirklybą su Rusija.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 27, 1921 
as reęuired by the act of Oct. 6, 1917

Kijevo garnizuonas
sukilęs.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 27, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Siberijos valstiečiai su- 
. kįlę prieš sovietus.

WASHINGTON, sausio 26.— 
Senatorius French ir organi
zuotų darbininkų atstovai ragi
no šiandie senato užrubežinių 
reikalų komitetą nuimti visus 
suvaržymus, kurie trukdo tuo- 
jautiniam ir pilnam atsinauji
nimui pirklybos su Rusija. Ge
ležinkelių pečkurių brolijos 
prezidentas Healy įteikė dar
bininkų reikalavimus atnaujin
ti- piridybą su Rusija ir pasa-

dį. Valstiečiai 
miestus, kuriuos laiko sovietų 
spėkos, I 
nuo tų miestų. Tečiaus žinios 
sako, kad rytinės Siberijos bol
ševikai pradėjo puolimą ant 
valstiečių ir dideliuose plotuo
se siaučia teroijas.

(Visos žinios apie sukilimus 
Rusijoje ateina per Helsingfor- 
są, Varšavą ir Copenliageną, 
kur yra susispietę buriaT rusų 
atgaleivių, kurie ir skleidžia 
melus apie Rusijos padėtį. Jau 
ir pirmiau buvo daug skleid
žiama žinių apie “sukilimus,’1 
kurių nebuvo. Dabar vėl pra
sidėjo kampanija skelbimo 
sukilimų. Tad visos žinios apie 

I sukilimus Rusijoje, ateinančios 
■ iš viršminėtų vietų, turi ’buti 

u priimtos su didžiausiu atsar-
cionalistų valdžios Angoroje. J 3umu)*

LONDONAS, sausio 26. — 
Iš Helsingforso pranešama, 
kad nesenai ištikę sumišimai kė’ kad atidarymas Rusijos 
Siberijoje priima rustų pobu- i parketų suimtų perviršį išdir- 

ap'Hilė kelis biniV šioic šalyje ir duotų dar
bą 3,500,000 darbininkų, ku-

tuo atkirsdanū maistą r*e (kibar vaigšto be darbo.

COPENHAGEN, sausio 26.— 
Pasak žinios iš Helsingforso, 
ukrainiečių pulkai Kijevo gar
nizone nesenai sukįlo ir užė
mė arsenalą ir strategiškas 
pozicijas apie miestą. Po 
smarkaus susirėmimo su maiš
tininkais, sovietų kareiviai pa
sitraukė į Bachmač ir ten lau
kia atvykimo naujų kareivių 
iš Maskvos.

Netiesa, sako Maskva.
LONDONAS, sausio 26. — 

Bevielinė žinia iš Maskvos sa
ko, kad nėra mažiausios tiesos 
žiniose, kad buk Kijevo gar
nizonas su'kįlęs.

Svarbi byla prasidėjo.
WILIAMSON, W. Va., sau

sio 26. šiandie Čia prasidė
jo svarbi byla Matewan polici
jos viršininko ir 24 angliaka
sių, kaltinamų užmušime 7 
Jlaldwin-Felfs mušeikų, kurios 
atsigabeno anglių kompanijos. 
Dar prieš atsidarant teismui 
gtttviis trpie. teismą j«v» buvo 

pilnos žmonių ir kariuomene, 
turėjo daryti tvarką, kad rei
kalingieji asmenįs galėtų pa
siekti teismą. Visa Wcst Virgi
nija yra sujudusi ir atidžiai se
ka tą bylą, kurioj anglių ba
ronai siekiasi nužudyti žmogų, 
kuris drįso užsistoti už betei
sius angliakasius ir apginti jų 
teises.

Jau nuo senai visą valstiją 
valdo anglių baronai ir jų pa
samdyti mušeikos. Daug krau
jo pralieta angliakasiams ban
dant apginti išplėštas iš jų 
teises ir teisę organizuotis. 
Kiekvienas angliakasis turi pa
sirašyt! kompanijai, kad jis 
niekad nepriklausys unijai, o 
jei prisidėtų prie jos, jis gali 
būti tuojaus išmestas iš darbo 
ir iš kompanijų namų, kuriuo
se angliakasiai turi gyventi. 
Jaunas Matewan policijos virši
ninkas Sid Hatfield, “Smiling 
Sid,” kaip jį vadina vietos gy
ventojai, kįlęs iš senos ir la
bai karingos šeimynos, bau 
užsistoti yž mėtomus iš namų 
angliakasius ir pareikalavo, 
kad tas nebūtų daroma, be 
teismo įsakymo. Bahvin-Felts 
mušeikos pasirįžo jįfeuž tokį 
įsimaišymą nužudyti. Tito tiks
lu 12 jų atvyko į Matewaną 
neva areštuoti Hatfieldą. Be
laukiant traukinio mušeikos 
pTCrfė tfrtf HtfffiėTd, bė'f tėš bu
vo greitesnis prie revolverio. 
Mušis tęsėsi dvi minutes, bet 
jame 7 mušeikos, jų tarpe pats 
Felts tapo ant vietos nušauti. 
IŠ Hatfieldo pusės užmušta, tris 
žmonės — miestelio mayoras, 
kurio nušovimas ir pradėjo 
mūšį ir du angliakasiai — po
licijos pagalbininkai.

Anglių kompanijos, kurias 
daugiausia kontroliuoja plieno 
trustas su Gary priekyje, pasi
rįžo Hatfieldą nužudyti “1 
galiu” budu, patraukdami jį 
ir kitus 24 teisman ir apkaltin
dami juos žmogžudystėje. Štai 
kėdei West Virginijos visi 
laisvę mylintįs žmonės seka tą 
bylą ir yra pasirįžę dėti visae 
pastangas, kad suardžius ne
dorųjų kompanijų užmačias ir 
išteisinus Hatfieldą.

Siuvėjų kova
Moterų rūbų siuvėjai prižada 
duoti didelę pągelbą streikuo

jantiems vyrų drabužių 
siuvėjams.

[Telegrama Naujienoms]
YORK. sausio 20. -----

Benjamin Scililessinger, prezi
dentas International Ladies 
Garmcr Workers šiąndie sug
rįžęs iš tos unijos pildomojo 
komiteto susirinkimo, laikyto 
vakar Bostone, prižadėjo, kad 
moterų rūbų siuvėjų unija su
dės apie ketvitdalį miliono do
lerių į rubsiuvių unijos — 
Amalgamated Clothing Wor- 
kers šelpimo fondą. Interna
tional Ladies Garment Wor- 
kers pildomasis komitetas pri
ėmė rezoliuciją, kad kiekvie
nas tos unijos narys streikuo
jantiems* rubsiuviams aukotų 
dviejų valandų mokestį. Rezo
liucija tapo priimta didžiausiu 
entuziazmu.

Scblessinger taipjau pareiš
kė, kad amalgaibeitų kova yra 
kova kiekvieno adatos darbi
ninko visoje šalyje. Jis sako, 
kad moterų rūbų siuvėjai tu
ri 150,(MM) narių ir todėl jų au
ka sieks apie $250,000 ir kad 
kartu su ta auka eina jų šir
dingi linkėjimai vyrų drabužių 
siuvėjams laimėti kovą ir pasi- 
rįžimas visuomet stovėti su sa
vo draugais rubsiuviais ir teik
ti jiems visą galimą pagelbą.

EM

15 žmonių užmušta

AMBRiELMULE, Valijoj, sau
sio 26. —<15 žmonių liko už
mušta ekspresiniam traukiniui 

26. —' netoli nuo čia susidūrus su ki- 
reikalų tu traukiniu. Tarp užmuštųjų 

yra yra ir vienas lordas.

ATHENS, sausio 25. — Kį- 
lęs gaisras sunaikino kelis blo
kus vidurmieščio ir pridarė 
čia nuostolių už $4,000,000.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 27, 1921 
as recpired by the act of Oct. 6, 1917 

Sovietu kareiviai kelia 
' maištą.

LONDONAS, sausio 25. — 
Iš Rygos per Copenliageną pra
nešama, kad sovietų Rusijos 
kareiviai Opalenkoje pakėlė 
maištą ir užmušė kelis komi
sarus.

Maištas tapęs užgniaužtas 
pagelba ginklų, bet apie tokius 
pat sukilimus pranešama ir iš 
kitų distriktų. Maištai kįla dė
lei to, kad kareiviai yra alka
ni ir menkai aprengti.

Priverstinos rekvizicijos to 
distrikto kaimuose, sakoma, 
sukėlė riaušes tarp valstiečių.

Kita žinia >iš Coponhageno, 
pasekdama Finlandijos . laik
raščius, sako, kad yra daug 
slaptų organizacijų, kurios sis- 
tematiškai rengiasi prie nau
jo sukilimo Finlandijoje, tiks
lu pagelba Rusijos kareivių, 
vėl paimti valdžią į proletaria
to rankas. Vidaus reikalų mi- 
nisteris atsisakė suteikti kokių 
nors žinių tame dalyke, bet 
pripažino, kad padėtis yra rus
ti. * r

True translation filed with the post 
master at Chicago, III., Jan. 27, 1921 
as reųuired by thų act of Oct. 6, 1917

Rinks žinias apie atnau
jinimą pirklybos.

WASHINGTGN, sausio 26. — 
Pirklybos departamentas šian
die prisiuntė senatui prašymą 
paskirti $50,000 surinkimui ži
nių apie atnaujinimą pirkly
bos su Rhsija. ,

PINIGŲ KURSAS

True translation filed wlth the fcost- 
master at Chicago, III., Jan. 27, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
Kėsinosi nužudyti Armėnijos 

delegatą.
PARYŽIUS, sausio 26. — 

šiandie buvo padarytas nesėk
mingas pasikėsinimas nužudy
ti prezidentą Armėnijos misi
jos. Paleista buvo keli šūviai. 
Armėnijos delegacija atvyko į 
Paryžių, kad perstačius talki
ninkams Armėnijos padėtį 
šovikas areštuotas; sakoma, 
kad tai yra rusas studentas.

Vakar, sausio 26 d., užsienio pinigų 
kaina, perkant ii] ne mažiau kaip n* 
25,000 doltrių, bankų buvo skaitom; 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ................... $3.82
Austrijos 100 kronų ............... $0.30
Belgijos 100 frankų už ....... $7.40
Danijos 100 kronų ..............   $19.90
Finų 100 markių ................. ’.. $3.20
Francijos 100 frankų ........... $7.05
Italijos 100 lirų.........................$3.71
Lietuvos 1001 auksinų ........... $1.85
Lenkų 100 markių ............... $0.12
Olandų 100 guldenų*.'.......... $38.40
Norvegų 100 kronų .................$19.05
Šveicarų 100 frankų ........... $15.84
Švedų 100 kronų ................... $21.95
Vokiečių 100 markių.................$1.85

Paderewski atvažiuosiąs Ame
rikon.

PARYŽIUS, sausib 26. — 
Buvęs Lenkijos premieras Ig- 
nac Jan Padercvvski atvyks į 
Jungt. Valstijas apie vidurį va
sario mėn., politiniais ir asme
niniais reikalais. Jis dalyvaus 
lenkų suvažiavime Pittsburghe 
ir tada važiuos Californijon, 
kur jis turi didelį plotą žemės.

AUKSINAI ĖINA 
BRANGYN
Markės o kartu ir auksinai pradėjo eiti brangyn, 
ir nėra ženklų, kad jų kursas nupultų taip žy
miai, kap buvo nupuolęs prieš Kalėdas. Anaip
tol, iki liepos mėnesio markių kursas veikiausia 
nuolat kils.
Markių ir auksinų kursui kįlant, kiekvienas dau- 
giaus laimės pasiskubinęs su pinigų siuntimu 
Lietuvon, jeigu pats ketina važiuoti tėvynėn, tai 
dolerių mainymu į auksinus.
Pinigai siunčiami per Naujienų ofisą pasiekia 
Lietuvos trumpiausiu laiku ir yra tuojaus pri
statomi paėmėjams per, Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Banką, kurs yra didžiausiu Lietuvos 
banku ir turi savo skyrius didesniuose Lietuvos 
miestuose. ■■■ Pinigai yra siunčiami trejopu bu
du:'perlaidomis, čekiais ir kablegramomis.
Ofisas atdaras nuo 9/ vai. ryto iki 8 vai. vak. 
kasdien ir nuo 10 x»l. ryto iki 2 vai. po ^iet ne
daliomis.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 South Halsted Street, Chicago, Dl.
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BANKU BIZNI APŽVALGA
BANKAI

Šiame puslapyj tel
pa tiktai parinktinių 
bankų paskelbimai.

Tas, žinoma, visai 
dar nereiškia, kad 
bankai, kurių pa
skelbimų čia nėra, 
butų negeri.

wT g n g •, First National DearbomNational Bankai m™™ st.
,„T. « . i First National of Englewoo.l(Visi National Bankai pnver- yy

stinai priklauso prie Federalės į
Rezervo Systemos):

Bovvmanville National Bank, 
4802 N. VVestem Avė.

Calumet National Bank, 9117
Commercial Avė. \

City Nątional Bank of Evans- 
ton, Evanston, III.

Continental & Commercial Na
tional Bank, 208 So. La Šalie St.

Drovers National Bank, 4201 
So. Ilalsted St.

Bank,
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Vien Taupymo Neužtenka

KUOMI
YRA 

JŪSŲ
BANKIERIUS?

Kuomet • renkiesi Banką — Tėmyk, kad butų 
Nariu Federal Reserve System ir todėl, visuomet yra 
pasirengęs suteikti Federal Reserve PATARNA
VIMĄ.

Ar taupai pinigus? — Jei ne — leisk mums pa
aiškint, kokiu budu tapti Nepriguhningu.

Ar paisai 6% pirmos klesos Investinimą? Tik 
klauskite apie musų planą — Ynes nieko nereikalau
jame už bankieriškus patarimus.

Ar siunti pinigus savo giminėms
užsienin: Lietuvon, Lenkijon, Galicijon, Ukrainon 
arba Sovietų Rusijon?

Ateik ir persitikrink pats, kad mes galime su
teikti pirmos klesos patarnavimą, by kokiam ban
kiniame reikale.

INDEPENDENCE 
STATE BANK 
3157-59-61 W. Roosevelt Road,
Piet-rytinis kampas, Kedzie Avė. 

PERVIRŠIS VIRŠ $3,700,000.00

/------------------------------------------- ■ ■ ■

Sonthwest Trust & Savings Bank
35-ta gatvė, 

Archer ir Hoyne Avenues 
Tel.: Mc Kinley 1708

PervirSia virš
$3,000,000.00

Pinigus siunčiame į visas dalis pasaulio. 
Atdara utarninkais ir nubūtomis nuo 6 iki 8 vai. vak.

Po valstijos priežiūra
Suv^ Valst. K rasa, Illinois valst., Cook pav. ir Chicagos miestas, 

yra padėję savo fondus šiame banke.

Atlas Exchange National, 610 
So. Ilalsted St.

Austin National Bank, ' 5634 
W. Chicago Avė.

First Dearbom National 
Bank, 76 W. Monroe St.

Interstate National
113304 Erie Avė., Hegevvich, III.
( Irving Park National, 4011 
Elton Avė.

Jefferson Park National Bank,!
4815 Mihvaukee Avė.,

Lawndale National Bank, 3341 
W. 26 Street.

Mutual National Bank, 7829 
So. Halsted St.

National Bank of Republic, 
I^a Šalie & Monroe St.

National City Bank of Chica
go, Dčarborn & Monroe S t.

National Produce Bank, 196 
N. Clark St.

Valstybiniai Bankai
Chicagos ir apielinkių Valsty

biniai bankai, kurie liuosu noru 
priklauso prie Federalės Rezer- 
vos Systemos:

Austin State, Parkside Avė., 
and South Boulcvard, Chicago.

Capital Trust Co. of Illinois, 
125 W. Monroe St., Chicago.

Chicago Trust Co., State & 
Madison Sts., Chicago.

Depositors State Bank, 4633 
S. Ashland Avė., Chicago.

First Trust & Savings, Dear- 
born & Monroe Sts., Chicago.

Foreman Bros. Banking Co., 
30 N. La Sallę St., Chicago.

Great Lake Trust Co., Monroe 
& Dearbom Sts., Chicago.

Ilarris Trust & Savings, 115 
W. Monroe St., Chicago.

Home Bank & Trust Co., Ash
land & Milwaukee Avės., Chica
go.

įlydė Park State, Lake Avė., 
& 53rd St., Chicago.

Illinois Trust & Savings, La 
Šalie & Jackson Sts., Chicago.

Independence State Bank, 
1215 So. Kedzie Avė., Chicago.

Kaspar State, 1900 Bhie 
Island Avė., Chicago.

Madison & Kedzie State, 3131 
W. Madison St., Chicago.

Mcchanics & Traders State, 
Washington Blvd. & Desplaines 
St., Chicago.

Merchantile Trust & Savings, 
517 W. Jackon Blvd., Chicago.

Merchants’ Loan & Trust Co., 
112 W. Adams St., Chicago.

Noel Sta\e, Milwaukce & 
North Avės., Chicago.

Northern Trust Co., La Šalie 
& Monroe Sts., Chicago.

Northwestern Trust & Savings 
1201 Milwaukee Avė., Chicago.

Security Bank, Mihvaukee 
Avė. & Carpenler St., Chicago.

(Tąsa ant 8-čio pusi.)

Saugus Bankas pasidū-
j imu i pinigų.

Pagalvok Apie Savo Ateitį
Jei kas stebėtinu budu pakeltų užlaidų tavo 

ateities ir galėtum pamatyt savo gyvenimą penkių 
arba dešimties metų ateityj, pamatytum kokiose 
aplinkybėse pats rastumeisi.

Reikia pasidėti užtikrinimui nuo pražuvimo, o tai gali pa
daryti vieninteliu budu, pasidedant pinigus i užtikrintą banką.

Tuom laik pinigai bus užtikrinti ir prieg tam neš nuošimti.

Pinigai padėti j vieną musų banką bus užtikrinti, kadan
gi musų bankai yra po Federalės valdžios ir Chicagos ban- 
kierių (Clearing House) priežiūra.

Pradėk tuojair'flidžiausioj finansinėj įstaigoj, kuri yra 
užtikrinta visiems žinomų žmonių.

Gali pradėt taupint su vienu doleriu. Mokame 3% palukio.

Bankas atdaras kasdieną
Utarninke
Subatoj

. 4:30 vak 
8:00 vak. 
9:00 vak,

North=Western Trust & Savings Bank
Milwaukee Avė., ir Division gtv. 

E
VIRŠININKAI

A. J. Kowal«ki, Jr., kas., 
W. Jozwin, padėjėjas kas.
F. J. Czech, padėjėjas kas..
M. Foerster, sekretorius
J. N. Budzban, padėjėjas sekr.

J. F. Smulski, prez.
Wm. II. Schmidt, vice-prez.
T. M. Helinski, vice prez.
J. A. Prcbis, vice-prez.
W. J. R.aymer, vice-prez.

Second North=Western State Bank
Milwaukee ir Central Park Avės

J. F. Smulski, prez.
Wm. H. Schmidt, vice-prez.

VIRŠININKAI
T. M. Helinski, vice-prez. ir kas.
W. Maciontek, padėjėjas kas.

. Banko Perviršis Virš $21,000,000.00

Šėpa Apsaugos 
Jūsų Taupymą 

Čionai
Seniausias ir didžiausias Vai
stijinis Bankas šioj apielinkčj.

Pinigus siunčiame Lietuvon ir į 
kitas dalis pasaulio. Lai

vakortės ant visų

J. S. Chąikauskas, pinigų siuntimo 
skyriaus vedėjas.

Virš 5,000 narių įstojo į mu
sų Kalėdinį Taupymo Kliubą 
šį metą. Dabar Kliubas 
ras naujiems nariams.

Suvienytų

atda-

Valstijų Valdžia

{Ilinojaus Valstijos

Priežiūroj Jūsų Taupymas 
Kuomet Pasidedat į

ir

žinai atsakymų. Kad pats žinotų, vestų linksnių gy
venimą, bet kurie mąsto apie ateitį, visuomet pasirengę 
užgriebti kiekvieną progą, kuri tik pasitaiko kada nors. 
Niekas daugiau nepagelbės, kaip tik doleriai, kuriuos tu
rėsi susitaupęs, žinoma, jei pradėsi šiandien taupyt šia
me užsitikėtame banke.

KASPAR STATE BANK
1900 Blue Island Avė., kamp. 19-os gtv., Chicago.

Banko valandos: 9 ryto iki 5 vai. vak. Panedėliais ir Subato- 
mis iki 8:00 vai. vak.Po valstijos valdžios 4

Clearing House priežiūra.

■ .ri. v.,

Ctintral Manufaciiiring
Aistriai Bank
1112 West 35th St.

Turtas virš $6,000,000.00 
VALSTUJNIS BANKAS

Atdara. I’an., Ser., ir Sub. vakarais.

Depositors, State Bank
4633-4637 So. Ashland Avė.

Vienintelis Bankas apielinkėj, 
po Suv. Valst. ir Illinois val
stijos valdžia.



Ketvergas, Sausio 27, 1921

NKU BIZNIO APŽVALGA
Capital $200,000.00 

z
Surplus $50,000.00

(Tąsa nuo 2 pusi.).*

Second Security Bank, Mik 
waukee & Western Avės., Chica
go. ' 1

Standard Trust & Savings, 
29 S. La Sallė St., Chicago.

State Bank of Chicago, La 
Šalie & Washington Sts., Chi
cago. ’if'k 
Union Trust Co,
Madison Sts., Chicago.

United States Bank, 6000 So. 
Halsted St., Chicago.

Woodlawn Trust & Savings, 
1204 E. 63rd St., Chicago.

First State, Barrington.
Westem State, Cicero.
Morton Park State, Dės 

nes. , /
Evanston Trust & Savings, 

Evanston.
State Bank & Trust Co., 

Evanston. t

La Grange State, La Grange.
First State, SCJatteson.
Oak Park Trust & Savings, 

Oak Park.
Suburban Trust & Savings* 

Oak Park.

m. 1,452,000,000 — 10% .
m. 1,423,800,000 — 9’/j% 
m. 1,554,200,000 — 9%% 
m. 1,572,953,479 — 9%%

9%

i i

Dearbom &

tais bankuose buvo:' 
1909 
1910 
1911 
1912
1913 m. 1,560,709/47 —
1914 m. 1,639,219,163 —
1915 m. 1,547,702,138 — 7'4%
1916 m. 1,486,118,322 — 6H%

Iš šitų skaitlinių matos, kad 
nuošimtis gatavų pinigų ban
kuose su laiku eina mažyn. Tas- 
gi mažėjimas gatavų pinigų 
nuošimčio bankuose gali būti at
sargu s tik tada, kada bankai yra 
susirišę į vienų atsargos syste- 
mą.

Krause State & Savings Bank
Šisai seniausias bankas Northwest dalyj miesto, moka nuošim

čius keturis kartus į metus.
Laivakortes į ir iš Lietuvos per Hamburgą, Libavą ir Eidkunus.
Pinigus siunčiame krasa į Lietuvą, taip čekiais į Kauną, pakei

čiant vokiškoms malkoms, Anglijos svarais, a^a Amerikos doleriais.
Atdara Ketvcrgais ir Subatomis iki 8 vai. vak. šis Bankas yra 

po valstijos valdžios priežiūra.

Perviršis $3,500,000,00

KRAUSE SAVINGS BANK 
*1341 MILWAUKEE AVĖ - NEAR PAULINA.

BANKAI
Šiame puslapyje tel
pa tiktai parinktinią 
bankų paskelbimai.

Tas, žinoma, visai 
dar nereiškia, kad 
bankai, kurių pa
skelbimų čia nėra, 
butų negeri.

PI a L

TODĖL,
TODĖL,
TODĖL,
TODĖL,
TQDĖL,

Apsaugotas Taupymas
........... CHICAGOSr? —

UNIVERSAL STATE BANK
Stipriausias ir Didžiausias Lietuvių Valstyjinis Bąnkas Amerikoje.

Banko Turtas virš

$2,850,000.00
Kodėl musų Bankas Stipriausias?

KODĖL JIS TAU’ AUGA?
Kad musų turtas gvąjantuoja kiekvieną padėtą j 
Bankų dolerį. *
Kad šiame Banke padėtus pinigus galima atsiimti 
ant kiekvieno pareikalavimo.
Kad Banko Valdyba ir Direktoriai turi didį Finan
sinį patyrimą, sąžiniškai eina savo pareigas ir yra/ 
pilnai atsidavę didžiausiam augimui ir stiprinimui 
šio Banko. >
Kad Valdžia užsitiki šiam Bankui ir Jį remia.
KM šis Bankas randasi parankiausioje vietoje, yrą^ 
atdaras: Vakarais: Utaminkais ir Subatomis ikP~ 
8:30 v. vakare, o dienomis nuo 9 v. iŠ ryto iki 4 v. 
po pietų. , ___

,ATYI)A. PRANEŠIMAS.
Metiniame šio Banko šėrininkiĮ susirinkime Sausio 17, 1921 m., 

suradus nepaprastą padidėjimą biznio į metus apie $l,00(),000Z)0 ir 
delei padaryto gražaus pelno liko nutarta: surengti šią vasarą paran
kiausioje vietoje “Milžinišką Pikniką”, šio Banko šėrininkų ir visų 
“depozitorių”. Tai bus Pirmas, Didžiausias ir gražiausias Liet. Valst. 
Banko Piknikas su programų ir pasilinksminimais!

Kviečiame visus susipažinti su mumis.
Likite visi nariais — depozitoriais musų Milžiniškos šeimynos ir 

rengkites dalyvauti bendrai musų Piknike.
BANKO VALDYBA:

Jos. J. Elias, Pres.,
Wm. M. Antonisen, Vicet Pres. & Cashier,

Jos. J. Krasowski, Vice Pres.,
S. V. Valanchauskas, Asst. Cashier. I

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

SECURITY BANK
Milwaukee Avė., Kampas Carpenter St.

Pinkert State Bank
“BANKAS GERESNIO PATARNAVIMO”

Perviršis virš Vieno Miliono Doleriu
Mes meldžiame, kad pasidėtumėt pinigus.
šis BANKAS parankiausias Ciceros Naujienų 

skaitytojams.

VVest 22nd JStreet, netoli 48th Avė.
Te!.: Cicero 1181 Tel.t Lawnda!e 681.

Kaipir apdrauda nuo ugnies.

Bankai paprastai turi •pinigais v
tik labai nedidelę dalį sudėtų į1 
juos žmonių pinigų. Didžiumai 
pinigų bankai paleidžia į biznį, 
ir tokiu budu uždirba savo de- 
pozitoriams nuošimtį ant padėtų 
pinigų. Jeigu žmonės visi urnai 
pareikalautų atgal visų savo pi
nigų, tai nei vienas* bankas jų 
negalėtų atmokėti tuojaus. Ban
kai betgi visuomet turi žinoti, 
kiek žmonių gali pareikalauti 
savo pinigų ir kiek gali atnešti 
naujų depozitų. Ypač nuo nau
jų depozitų bankui daug priklau
so, nes naujas depozitas duoda 
progos dauginus pinigų paleisti 
apyvarton ir išplėsti, savo sko
linimus. Esti betgi laikai, kada 
bankai negali permatyti galimų 
žmonių pareikalavimų ir kada 
jie ateina nebegali išmokėti pi
nigų. Tai krizio laikai. Tokiais 
kaip tik laikais Federalio Rezer- | 
vo Bankas paprastam bankui 
yra dfdžiausia apsauga, tarytum i 
apdrauda nuo ugnies. Sakoma,1 
kad paskutiniais laikais tikrai 
butų įvykus finansinė panika ir 
daugelis bankų butų užsidarę, 
jeigu nebūti] veikus Federalė 
Rezervo Systema.

J. C. Hanscn, prezidentas 
Nąrys Federal Reserve System

_ ' Valstijinis bankas, po Chicagos
Clearing House priežiūra.

Turtas Virš 000,800.00
Moka ?>% už padėtus pinigus.

Real Estate, Insurinų skyriai
1-mo mortgečiąus auksiniai Bondsai. \

| Apsaugos šėpos.
Pinigus siunčiame į visas dalis pasaulio, už že

miausią pinigų kainą.
Atdara visą dieną panedėliais ir subatomis iki 8 v. v.
Apsauga - Patarnavimas - Užsiganėdinimas

Ne ant kampo.

f"—' * ** f " * • • • m . u • ..^7/ f.
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I Pirmutinis Didžiausis
■ ■ ■ 9 * « ■ ■ m ■ m nLietuviu Valstijinis
BANKAS

Metropolitan State Bank
2201 West 22nd & Leavitt Sts.

Kapitalas ir Perviršis
$245,000.00

Turtas siekia du milionu doleriu
Kviečiame, draugijas, administracijas ir I pavienes ypatas padėti savo pinigus ant nuo- 

| šimčio savame banke. Chicago miestas ir 
| Q>ok pavietas laiko pinigus šiame banke. 
E Pinigus galite atsiimti ant kiekvieno pa- 
I reikalavimo. *
| Banko valandos: Kasdieną nuo 9 ryto iki 
N 4 po pietų. Utarninkais ir subatomįg iki 8:30 
I vai. vakaro.

Kiek bankai turųdepozitų ir kiek 
/ \ gatavų pinigų?

Depozitų bankuose buvo:
1909 m. depozitų $14,035,500.000
1910 m. depozitų
1911 m. depozitų
1912 A. depozitų
1913 m. depozitų
1914 m. depozitų
1915 m. depozitų
1916 m. depozitų

Gatavų pinigų tais pačiais rąe-

15,283,400,000
15,906,300,000
17,024,067,107 .
17,501,006,000
18,557,978,467
19,195,151,304
22,844,801,601

Musų Kapitalas

$2,000,000.00
Perviršis ir rezervas

$3,000,000.00
Iš viso, virš penkių mi- 
lionų dolerių apsaugos 
jūsų padėtį.

ši įstaiga yra viena iš 
trijų seniausių Chicagos 
Bankų ir parankiausioj 
vietoj, randasi prie 33 
West Madison Street, 
ant kampo Dearbom.

Narys Federal
Reserve System

SOHIFFS’STATE BANK
728 W. 12th Str., arti Halsted St.

Šis tvirtas valstijinis bankas turi virš dvidešimts devynis metus 
patyrimo, kaipo pinigų siuntime ir laivakorčių pardavojimof todėl ir 
gali suteikti geriausią patarnavimą pasiuntime pinigų jūsų giminėms 
ir draugams Lietuvon. Mes turime savo locną susinešimą ir siunčiami 
kabeliai" į Lietuvą kasdieną. Pasiunčiamo pinigus pigiausiai ir grei
čiausiai už žemiausią kainą.

-Pinigus išmoka Lietuvoj į 5 dienas
Ateikite, o m<s paaiškinsime musų patarnavimą. Pinigų priėmėjų 

kvitos prisiunčiamos kiekvieno siuntimo. Siunčiame! pinigus į kiekvie
ną Lietuvos miestą. t

3% mokame už 
padėtus pinigus

$1.00 Rali pradėt taupyt

6% pirmo mortgečiąus 
Goid Bondsai

Parsiduoda pa $100-$500-$1,000

PERVIRŠIS VIRŠ $5,000,000.00

SCHIFF & CO. STATE BANK
728 West 12th Street, arti Halsted St. 

s *
Atdara nedėlios ryte' iki 12. Sub. ir Utaminke iki 8 vai. vakare. (

k N III !■■■■ .......................................................... ....................— " ' '111.111

The Wiersema State Bank t f

11106-08 Michigan Avė.

Depozitai Sausio 2, 1920 .................... $2,207,159.29.
Depozitai Sausio 3, 1921...... .............. $3,207,266.33.

• \ |! 1 j. "; *■11 i < i ’

Užaugo depozitų į vieną metą............$1,000,107.09

Valstijinis Taupymo Bankas
--.....................  K -T. " ■ ................................... 1

Pradek Taupint Šiandien
DABAR TIK yra laikas pradėt taupint 

šiam Banke ir susilaukti daugelio didelio pel
no savo įstojimu.

Įgis Bankas yra PARANKIAU
SIAS, kadangi randasi “pačiame Chi- 
cagos vidurmiestyj” netoli vienos pu
sės miesto gyventoją. Jis suteikia 
kiekvieną apsaugą, nei kad kita ko
kia įstaiga gali padaryti ir priegtam, 

' suteikia ypatišką patarnavimą apie- 
linkės banko.
Ateikite ir pradėkite taupos skyrių šian

dien! Patirsi, sąjungą su šiuo banku, kaipo 
smagumą taip ir naudingumą.

MADISON & KEDZIE
I STATE BANKMEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM

3131 W. Madison St., Chicago. Telephone Kedzie 3980

Atdara visą dieną Subatoj iki 8 vai. vak. 
Utarninkais nuo 6 iki 8 vai. vak.

Chicagos vidurmiestyj.

Naujas Metas , 
Naujos Rezoliucijos

Geriausia Naujo Meto rezoliucija, yra pradėji
mas taupint pasidedant pinigus, ir reguliariai pri
dedant, kad ir mažą sumą.

Dolerį sutaupysi, bus Doleris uždirbtas.
Valstijinis Bankas, Narys, Federal Reserve

i

Home Bank & Trust Co.
Milwaukee & Ashland Avenues.

Perviršis virš $6,000,000.00.

Taupink Regu’eriškai
Drovers Trust & Savlngs

BANK
42nd & Halsted Sts.I . » **

Sis Bankas yra po valdžios priežiūra.
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Prekyba su 
Rusija.:

I ,.!■■■ ■ ■. ■■■ . ■ .....  Ii ,

Anglija, pagalios, sutiko 
padaryti sutartį su Sovietų 
Rusija delei prekybos atnau
jinimo. Sovietų komisaras, 
Leonidas Krasinas, išvažia
vo iš Londono Maskvon, kad 
padavus tos sutarties sąly
gas patvirtinti bolševikų val
džiai.

" -Svarbiausios tų sąlygų yra 
sekamos: kad Anglija ir Ru
sija nevartos viena prieš an
trą blokados arba kitokių 
prekybos suvaržymų; kad 
abi pusės susilaikys ,nuo ne
draugiškų aktų ir propagan
dos už savo sienų prieš ki
tos pusės įstaigas (Anglija 
specialiai reikalauja, kad 
bolševikai neagituotų prieš 
ją Mažojoje Azijoje, Afga
nistane ir Indijoje); ir kad 
Anglija nekonfiskuos bolše
vikų aukso arba kitokio tur
to, išvežamo iš Rusijos 

mokėjimui už tavorus.
Šitos sąlygos reiškia lai

mėjimą abiem susitarian- 
čiom pusėm. Anglijai buvo 
svarbu išsiderėt iš bolševikų 
tų sąlygą, kad jie nekels 
prieš ją Mažosios Azijos, Af
ganistano ir Indijos tautų, 
nes sukilimas prieš Angliją 
tose srityse butų jai labai 
pavojingas. Ir bolševikai nu
sileido šitame punkte. Jie/ 
vadinasi, prižadėjo neorga- 
nizuot “trečiojo Internacio
nalo” Azijoje.

Iš antros pusės tečiaus, 
Anglija atsisakė nuo bloka
dos ir sutiko neliesti Rusi
jos sovietų turto, išgabena
mo į užsienius prekybos rei
kalams. Priimdama pastarą
jį sutarties punktą, Anglija 
atsistojo prieš savo talki
ninkę Franciją, kuri laikosi 
tos nuomonės, kad auksas ir 
kitoks turtas, esantis bolše
vikų rankose, yra jų pasisa
vintas neteisingai.

Pagalios, pats tasai fak
tas, kad Anglija daro sutar
tį su bolševikų valdžia, reiš
kia tos valdžios pripažinimą, 
nors ir ne formalį.

Reikia tikėtis, kad sutar

tis bus patvirtinta ir Mask
voje ir Londone. O tuomet, 
be abejonės, ir kitos šalys 
užmegs prekybos ryšius su 
Rusija.

Mums rodosi tečiaus, kad 
Rusijos bolševikams jau lai
kas butų pagalvoti ir apie 
atnaujinimą ryšių su kitų 
šalių darbininkų organizaci
jomis. Jie iki šiol vedė karę 
prieš tas organizacijas, 
stengdamiesi suskaldyti jas. 
Tęsti karę prieš darbininkų 
organizacijas ir kartu daryt 
taiką su kapitalistinėmis val
džiomis butų nei šis, nei tas.

_.......- _______ _________________ -__ i___ —__

Pasaulio Darbininkė 
Judėjimas.
PALESTINA.

Socialistinis judėjimas 
Palestinoje.

VIENNA (paštu). — So
cialistinis judėjimas Palesti
noje priima griežtai revoliu
cinį. pobūdį ir todėl susilaukė 
persėk lojimo nuo Žydų respub
likos valdžios, kuri gyvuoja 
tik globojant Anglijai ir Fran- 
cijai. Tos žinios gautos čia 
per organą I*aole Zion, Žydų 
Socialinių Darbo partijos.

Pasirodo, kad nė proleta
riato, ne buržuazinės partijos 
gelbėjimui immigrantų, kurie 
atvykdavo turėdami didelę vil
tį į savo naujos tėvynės atei
tį, neatliko tinkamai savo dar
bo. Tad keletą mėnesių atgal 
Paole Zion pasiėmė visą dar
bą ir suvienijo visus gyvento
jus ir immigrantus į vieną 
savyšalpos organizaciją. Re
voliuciniai socialistai taiJpjau 
pradėjo reorganizuoti darbi
ninkų unijas ir atiminėti jas 
iš po kontroles buržuazinės na
cionalistų grupės, žinomos^ kai
lio “Achilu t Haaiwoda”, kuri 
nieko vertesnio neatliko darbi- 
nininkų suorganizavimui. Nau
josios unijos apima kaipo žy
dus, taip ir arabus ir todėl yra 
tikrai internacionalinės.

Greitai naujosios dvasios į- 
taka apsireiškė keliuose ma
žuose streikuose ir ypač dide
lėj’ bedarbių demonstracijoj 
Jeruzolimo porte Jaffa. Paole 
Zion patapo svarbia politine 
partija, kurios neapkenčia žy
dų zionistų organizacija ir at- 
galeivių orthodoksų “Scbnor- 
rertum”.

Paole Zion pakvietė Palesti
nos darbininkus švęsti trečias 
Rusijos sukaktuves lapkr. 7 
d., paskelbiant 24 vai. streiką 
ir keliant demonstracijas gat
vėse. Labai mažai žinių at- 
čjo nuo to laiko, bet jos jit-n 
neša apie areštavimus socia
listų ir apie policijos persekio
jimus darbininkų.

INDIJA.
Anglija ir Indija.

VVASHINGTON. — Ar in- 
dusų sukilimai, apie kuriuos 
pranešama iš Indijos, yra tik
ru sukilimu pavergtųjų žmo
nių, ar tik skelbiamas preteks
tas Anglijos užpuolimui cen- 
tralinėje Azijoje, kaip kad bu
vo užsiminta pasiekusiose Wa- 
shingtoną žiniose ir paskui 
perduotose šio korespondento 
(straipsnyj “Anglijos užma
čios”) ?

Tos žinios sakė, kad sukili
mas šiaurinėj Indijoje butų 
puikiu pateisinimu dalelei 
kampanijai, kad prijungus 
Anglijos imperijos.

Žinantįs apie tą dalyką dip
lomatai tečiaus sako, kad An
glija nėra ganėtinai stipri nė 
medžiagiškai, nė dvasiniai, kad 
pradėjus naują karą. Jie yra 
palinkę manyti, kad Indijos 
sukįlimai, jei nebus greitai 
užgniaužt', gali patįs išban
dyti Anglijos spėką.

Atsižvelgiant į išsemtas iž
dines ir nupuolusį po karo an
glų ir visų kitų vakarinių tau
tų ūpą, tvirtinama, kad toje 
centralinoje Azijos kampani
joje nėra nieko tokib, kas už
degtų žmonos ir paskatintų 
juos kariauti ir mokėti naujas 
išlaidas.

Kiti tečiaus išreiškia nuomo
nę, kad Indija, Persija ir Tur
kija taip greitai smunka iš po 
Anglijos kontrolės, kad Lon
dono štabas gali nutarti vis
ką rizikuoti ir griebties des
peratiškų pastangų, kad sulai
kius Anglijos imperijos išsi- 
dal Dnimą. Tie žmonty tad 
mano, kad tuo tikslu gali pa
sinaudoki sukilimu Indijoje, 
kad sukėlus karinį lipą, reika
lingą “perkėlimui karo į Azi- 
fo”.

Redaktorių nuteisė kalėjimai!.
BOMBA Y.Redaktorius ir 

spaustuvninkas “Rangoon 
Mail” tapo nuteikti 4 ir 2 mė
nesiams kalėjimo neva už me
namą norą sukurstyti neapy
kantą tarp baltųjų (europie
čių) ir indusų. Jei tą* bausmę 
užsipelnė vien perspausdinda
mi du straipsniu iš “Mancli- 
ester Guardian” — “Asian Re- 
view”.

KANADA.
Ūkininku kooperacija. •

REGINA, SASK. — Saskat- 
cbeAvan Co-operative Creame- 
ries operuoja įvairiose dalyse 
provincijos 24 sviestines, 5 
viešąsias šakiyklas ir 3 paukš
tienos gaminimo stotis.

Pirko namą.
TORONTO, Ont. — Toronto 

lokalas International Ladies’ 
Garment VVorkers nupirko 4 
Rūgštų namų už $50.000 ;¥ iš
leis dar $50.000 reikalingiems 
prirengimams ir namo unijos 
reikalams.

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
Supuvusi žuvis.

MILWAUKEE, Wi». — Vals
tijos miesto ir pirno komisjos 
agentai užgriebė daug supuvu
sios žuvies, kuri išbuvo šal- 
dyklose tarp 13 ir 14 mėn. 
Dabar savininkai traukiami 
teisman už krovimąsi maisto. 
Žuvis buvo laikomą iškėlimui 
kainos ir butų buvus parduota 
žmonėms, žinoma, darbinin
kams, jei laiku ji nebūtų tapus 
suimta. Ne vienas pavalgęs to
kios žuvies butų susirgęs vi
durių ligomis, o gal ir įniręs 
Tokis tai maistas, ačiū trustų 
godu mito, tenka darbininkams.

NORVEGIJA.
Darbo partija skįlo.

[Federuotosios Presos koresp.]
Christiania. — Norvegijos 

Darbo partija skįlo klausime 
prisidėjimo prie Komunistų 
Internacionalo. 200 delegatų 
apleido kongresą ir nutarė 
įkurti naują partiją. Likusie
ji gi kongrese galutinai susi- 
vienijo su komunistais. 
200 delegatų kurionidsios par

tijos didžiuma darbininkų at
stovų parlamente.

VOKIETIJA.
I Federuotosios Presos koresp.]

Berlinas. — Pasak. D r. R. 
Kuczynski, direktoriaus / statis
tikos biuro Schoenberg distrik- 
te, surinktų žinių, mažiausia 
savaitine suma, už kokią ve
dusi šeimina galėjo pragyventi 
lapkričio mėn., buvo 316 mar
kių iš kurių 136 markės ėjo 
vien maistui. Nevedėlis galėjo 
pragyventi už 153 markes. Tuo 
tarpu paprastųjų didžiumos 
miesto darbininkų toli nesiekė 
300 markių į savaitę.

Teismas liepia.
Clevėland. — Teisėjo Levine 

paliepimu, viešojo saugumo 
direktorius turi įvesti ugnage- 
sių departamente 8 vai. darbo 
dieną, arba atsėdėti 10 dienų 
kalėjime ir užsimokėti $500 
pabaudos.

Kuria ketvirtąjį In
ternacionalą.

ITfi Federuotosios Presos]
BERN (paštu). - Socialis

tų susirinkimas, kuriame da
lyvavo atstovai iš Jungi. Vals
tijų, Anglijos, Vokietijos, Fran
ci jos, Šveicarijos, Austrijos, 
Čecho-Slovakijc/s ir Rusijos, 

užbaigė čia parašymu manifes
to, kviečiančias viso pasaulio 
Socialistų partijas, kurios ap
leido Antrąjį Internacionalą ir

■MMMMBaMMMMUMMSSMUMMISMNUU 

atmeta fanatizmą Trečhijo In
ternacionalo, ir kurios sutinka 
su užimtąja šios konferencijos 
pozicija, susirinkti Viennoje, 
vasario 22 d. Tuo gi tarpu ta
po išrinktos komisijos,- kurios 
laikys konfcrnciją iki to laiko 
nepertrauktą.

Kiekviena iš atstovautų aš- 
tuonių šalių pranešė, kad Tre
čiasis Internacionalas pridarė 
žalos ir pagimdė skilimą socia
listų eilėse* Darbininkų gi di
džiausiu priešu yra su daug 
didesniu smarkumu po karo 
siaučiantis kapitalizmas ir 
imperializmas ir todėl kon- 
fcrncija daugiausia svarstės 
kaip sujungti visas proletaria
to spėkas į vieną nepergalimą 
armiją. Tapo pareikšta, kad 
tos dalįs darbininkų klcsos, 
kurios “reformistus iš Antro
jo Internacionalo” turi suras
ti, kad tarp darbininkų klcsos 
ir kapitalizmo negali būti tai
kos iki ta sistema, kuri gimdo 
neapykantą ir klesų kovą ne
bus visiškai panaikinta. Todėl 
nė viena partija, kuri dar te
bėra Antrąjamc Iternacionalc 
nebuvo kviesta į Berno kon
ferenciją ir nė viena tokių 
partijų nėra kviečiama daly
vauti ir sekamoj konferenci
joj, Viennoje.

SVEIKATA.
LEUKOPLAKIA.

Leukoplakia (reiškia, baltas 
ritinis) yra liga burnos plėvės 
—mukosos. Prasideda šiaip: 
Balti taškai pasirodo ant vi
durines veido pusės, smegenų 
arba ant lupų. I Dažniausia, 
tečiau, apsireiškia ant liežuvio. 
Iš pradžios taškai ^esti maži, 
bet laipsniškai didėja, du ar 
daugiau taškų susilieja į vieną 
ritinį.

Pradžioje šie balti ritiniai 
nėra skaudus ir žmogus mažai 
tepaiso. Su laiku tečiau da
rosi opesniais. Baltumu apim
tose vielose burnos plovė (mu- 
kosa) kietėja, ritiniai auga 
platyn ir gilyn. Ant liežuvio 
jie tankiai prakiura arba su- 
skįlą raveliais, iš kurių krau
jas bėga. Ima skaudėti kas 
kart labiau, ir pagalios, žmo
gus sunkiai begali nuryti bei 
liežuvį pajudinti.

Leukoplakia daugiausia pa
tina nuo perdielio rukimo. 
Tabakas turi savyje nemažai 
karboliškos rūgšties, kuri daug 
prisideda prie pagimdymo šios 
ligos. Stiprus pypkės bei ciga
ro durnai taipjau prisideda. Iš 
596* ligonių, viename atsitiki
me, buvo 586 pipkoriai. Mote
ris regiau j.^auna letiko-
plakią.

Kita priežastim būna įpro
tis valgyti daug stiprių prie
skonių: krienų, mustardos, pi
pirų ir t. p. Taigi buvimas bur
noje. jjerdaug rūgšties, paei
nančios iš pilvo arba atsiran
dančios iš maisto, kuris rūgs
ta sugedusiuose dantyse, pas
katina lenko plaki jos išsivys
tymą. Prastai pritaikinti sve
timi dantįs, kuriuos žmones 
kartais nusiperka nuo šundak
tarių, irgi nevieną senyvą ypa
tų apdovanoja šia nepageidau
jama liga. z .

Juo senesnė liga, juo sun
kiau gydyti. Pradžioje vien 
tik prašalinimas priežasties ir 
pkasui tinkamas užlaikymas 
pagelbsti. Vėliaus prisieina da
ryti operacija. Be gydymo 
leukoplakija nepranyksta; la
bai. tankiai būna priežastimi 
vėžio.

Išvengimui šios nesmagios 
burnos ligos suaugusiems ir 
ypatingai seniems žmonėms 
yra patartina vengti tų daly
kų, kurie gimdo leukoplakija. 
Pipkoriai neturėtų rūkyti iki 
burna pradeda degti — peršėti. 
Nešiojant svetimus dantis vi
suomet reikia* išsiimti ant nak
ties ir įmerkti j vandenį. Pirm 
dėsiant lųrrnon reikia gerai nu
šveisti su dantų šepetuku. Savi 
dantįs turėtų būt užlaikomi 
liuesais nuo sugedimo ir apsi- 
velimo. ■ ’

Dr. C. K. Cherrys.

Skaitytoje Balsai
[l/i Uretkitaa klarnet ak yrio ja 
nuomones Redakcija neatsako.}

v,,.
Ar kunigas Razokag buvo 

šviesos platintojas?

Pranešdamas apie protesto- 
nų lietuvių kunigo J. J. Ražo- 
ko mirtį (žr. - Naujienų 14 
num.), j). J. Ugandos mini 
apie jį kaipo žmonių švietėjį. 
Delei to patys skaitytojai spręs
kite iš jo paties laiško rašyto 
Ievai Kasparaičiutei 1913 m. 
spalio 10 <1., kuriame kun. Ka
zokas sako:

s
“Gerbiamoji, kad ta jūsų 
progresyviška draugystė yra 
bedieviška, tai matom iš jos 
konstitucijos ir jos vadovų 
darbų. Perskaitykit konsti
tucijos skyrių XII, 3-5.”
Nurodytoji gi konstitucijoj 

vieta skamba šitaip: “Jeigu 
bus darodyta, kad kuris iš 
draugų dirba už streiklaužį ar
ba pataikauja kapitalistams, 
šnipinėdamas tarp darbininkų, 
toks turi būt prašalintas iš 
draugystės be jokio atsikalbė- 
jimo.”

Toliau kun. Razoko laiške 
sakoma:

“Krikščionis, jeigu jis no
ri būti ir pasilkti tikru 
krikščioniu, jis neturi susi
dėt su tokia bedieviška drau
gyste. Nes kaip sutarti ga
li Kristus su Belialu?”
To, regis, pakanka, kad pa

rodžius, kokios apšvietos pla
tintojas buvo velionis kunigas 
Razokas. Turiu pastebėti, kad 
ta mergina, Ieva Kasparaičhi- 
tė, buvo tuomet tvirta liute
rone, bet gavusi tokį kunigo 
laišką, ji ėmė tokių “vedėjų 
prie apšvietos” šalintis. «

Privedžiau tik porą vietų iš 
kun. Razoko laiško, nenorė
damas daug vietos laikrašty 
užimti; visas laiškas\^yra pas 
mane; pasirašytas kun. J. J. 
Razoko ir parapijos preziden
to Jos. Jurkshačio, kurs dabar 
jau irgi yra kunigas.

Kiti sakys, Jcad mirusį neiš
puola kritikuot. Aš nei nema
nau krilikuot. Padariau tik 
pastabą lodei, kad, man regis, 
nėra reikalo liaurais vainikuot 
tų, kurs jų nenusipelnė.

—P. Kasparait’s. 

Ūkininkų Balsas.
Alt žinote: kas yra 

PIENAS? 
* i

Nekartų mums teko girdėti 
žmones kalbant, arba skaityti 
laikraščiuose ir knygose, kad 
pienas yra geriausis žmonių 
maistas. Taip sako netik pie
no ir jo produktų prekiautojai 
miestuose, bet ir patys ūkinin
kai, kurie mažiau ar daugiau 
jų parduoda. Žinoma, gal tai 
nereiškia nieko bloga, bet yra 
svarbu, ar tie žmonės žinosi 
ką kalbą, būtent,’ ar jie už
klausti galėtų duoti teisingų at
sakymų, kodėl pienas yra ge
riausis žmonių maistas. Su
prantama kad ne visi. Plienas, 
kaipo maistas, yra perdaug api
mantis dalykas, su kuriuo ir 
gerai susipažinęs žmogus galė
tų kalbeli per dienų-dienas ir 
tai dar neįstengtų tinkamai 
baigti savo temos. Vienok ne
žiūrint to, su pienu ir jo pro
duktais yra surišti keli pama
tiniai dalykai, kuriuos kiekvie
nas šalies gyventojas turėtų pa
žinti, o ypač pieno prekiauto
jai ir jo vartotojai. Taigi šia
me straipsnyj aš mėginsiu 
apie, tuos dalykus trumpai pa
aiškinti.

Trumpai sakant: mes valgo
me, kad gyvenus, bet negyve
name, kad valgius. To reika
lauja Įiatl gamta. Kaip mes 
gyvenamo, jaučiamės ir dirba
mo. daugiausiai priklauso nuo 
maisto, kurį valgome. Proti-

nis ir fizinis tobulinimasis 
taipgi' nemažai priklauso nuo 
maisto rųšies.

Anatomai ir fiziologai beti- 
rinėdaini žmogaus organizmo 
sudėtį ir jo veikmes surado, 
kad tas organizmas reikalauja 
tam tikrų maisto sudėtinių 
tinkamam atlikimui savo fun
kcijų. Svarbiausi tų sudėtini 
yra 5: protynai (azoto-organi- 
niai maisto sudėtiniai), karbo- 
hydratai (angliadario ir van
dens molckulų sąjungos lygiose 
proporcijose), riebalai, minera
linės druskos ir vitaminai. Jie 
visi yra reikalingi kimo augi
mui ir palaikymui jo tinka
mam fiziniam stovy ir proto 
tobulinimuisi.

Protynai yra kūną tverian
čioji medžiaga. Jie randasi 
Jiesioj mėsoj, grūduose, piene, 
daržovėse, kiaušiniuose ir ki
tuose maistuose įvairiomis pro
porcijomis. Jie tveria mus
kulus, udžius, kraują ir taiso 
sugedusias kūno dalis. Jų ko
kybe ir kiekybe nėra vienoda 
Įvairiuose maistuose. Pavyz
džiui, grudai arba jų produk
tai su teik.n vientik 30 nuošim
tį savo protynų kimo buda- 
vojimui, kuomet pienas sutei
kia jų net 65 nuošimčius. Vie
nok pienas sudėtyj su grūdi
niais valgias parūpina nuo 60 
iki 65 nuošimčiu abiejų rųšių, 
protynų kimo budavojimui. 
Taigi, jei šeimininkes nori tu
rėti daugiausiai naudos iš duo
nos ir kitų panašių valgų, juos 
reikia naudoti sudetyj.su pie
nu.

Karbohydratai ir riebalai pa
rūpina organizmui kurą, ačiū 
kuriam kūnas gali tinkamai at- 
i kti savo funkcijas. Jie pa
laiko kūne šilumą. Beveik 
kiekivenos rųšies riebalai yra 
geras kūno kuras, bet sviesto 
riebalai suteikia geriausį ku
rą. Vaikai yra daug veiklesni 
už suaugusius ir todėl jie rei
kalauja daugiau kūno kuro, 
nežiūrint jų didumo. Kadangi 
sveiki augantis vaikai yra 
daug veiklesni už suaugu
sius, tai jų organizmas daug 
greičiau dėvisi nuo veiklumo 
r * dėl tos priežasties jie re: 

kaluja daugiau protynų už su
augusius atnaujinimui sudėvė
tų kimo dalių.

Čielas, nenugriebtas pienas 
yra labai turtingas protynas ir 
riebalais. Pilėno protynai yra 
geriausi protynai. 95 nuošim
čiai pieno protynų yra suvirš
kinami; gi pieno riebalų 97 
nuošimčiai yra suvirškinami. 
'15 nuošimčiai suvirškintų pie
no protynų yra vartojami liū
no budavojimui ir atnaujini- 
imii suHovCtŲ jo dalių. Visi 
suvirškinti riebalai yra varto

jami gaminimui šilumos. 'I no 
žvilgsniu p?enas viršija vinis 
kitus valgius, kokius tiktai 
žmogus naudoja.

Tolimi, kūnas reikalauja mi
neralinių druskų. Jis reikalau
ja kalkių, druskos, geležies ir 
kitų mineralu, tvėrimui dantų 
ir kaulų. Jokis kitas maistas 
nėra taip turtingas tomis mi
neralinėmis druskomis kaip 
pienas. Augantys vaikai rei
kalauja apsčiai1 kalkinių drus
kų. Jos turi būti lengvai su- 
virškinamoj ir prieinamo^ for
moj. Tą jiems gali suteikti 
pienas ir vientik pienas.

Dabar belieka vienas sudėt 
uis, gal būt visų svarbiausia, 
bet apie kurį mes mažiausiai 
žinome. Jis yra augimą ir 
.veikalą reguliuojantis elemen

tas. Chemikai ir maistų tiri- 
nėtojai vadina jį vitaminu, bet 
:iė vienas jų nežino, kas jis 
toks yra. Vienok jie žino jo 
veikmę ir kokiuose maistuose 
jų daugiausiai randasi. Daryda
mi bandymus jie surado, kad 
tie sveikatą palaikantys ir au
dimą akstinalys elementai ran
dasi kai kurių augmenų la
puose, kiaušin'Juse, inkstuose ir 
kai kuriuose riebaluose. Bįt 
juose jie randasi visai mažo
mis apšlimis ir nepakanka ne
lik gugantiems vaikams, bet ir 
suaugus ems. Jie surado, kad 
pienas yra ffais turtingiausia. 
Ant galo jie padarė išvadą, kad

Ketvergas, Sausio 27, 1921

pienas yra tikrai svarbiausia 
maistas augantiems vaikams, 
jei norima iš jų susilaukti tin
kamai fiziškai ir protiškai iš
silavinusių žmonių.

Taigi pienas yra geriausis 
žmonių maistas. Jame ran
dasi visi elementai reikalingi 
organizmo budavojimui, ener
gijos gaminimui, kaulų ir kū
no udžių tvėrimui, proto tobu
linimui, kūno reguliavimui, 6 
kas svarbiausia — augimą aks- 
tinantys ir sveikatą stiprinan
tys elementai. Tai yra faktai, 
kurių įneš ignoruoti negalime. 
Musų uždavinys yra tą paaiš
kinti kitiems.

Švarus pienas yra (Ud^iausis 
ir geriausis žmonių maistas ant 
žemės-. Joks kitas maistas ne
gali užimti jo vietą. Jis yra 
svarbiausis maistas.

\ A. Dvylis.

Redakcijos Atsakymai.
Komunistų Davatkai, Keno- 

sha. — Nedėsime. Neapsimo
ka k ri t Helio t idiotiškus to pa
gailėti no žmogelio kliedimu-s.

A. Balčiūnui, Cicero.—Pra
nešimas pervėlai gauta.

Musų Moterims.
DVIEJŲ PALŲ SEJONAS.

' No. 9879.

Čia parodyta modelis turintis stul- 
puoto sejono išvaizdą. Abiem prie
šakio į sodo pusėm padaroma po du 

i sustulpavimu, einančiu žemyn tiesia 
linija. Užpakalis parauktas

Tokiam sejonui pavyzdys No. 9879 
sukirptas mieros nuo 26 iki 36 colių 
per juosmenį. Mieroaj 26 colių reikia 

jardo materijos 44 colių pločio.
Norint gauti tokiam sejonui su

kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vantą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, Įdėjus į 
konvertą kartu 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chieago, III.

NAUJIENOS Pattern Dcp.
1789 S. Halsted St., Chieago, III. 

čia Įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 9879.

Mieros . .. colių per juosmenį

(Vardas ir pavardė)

(Adresas) 

(Miestas ir Valst.)

Kazimieras Gugu*

Ofisas?
nu t. Raima h

Ant trečių lubų 
T«L Drorer 131C

Vada visokias reikalus, katp knmtnatiikttOM 
ir cMU6kuos« teismunat. Dar9 

^ieoMna dokvunantaa ir popitnun

Miestu OUsss'B
*17 N. tartom K 

1111-13 VsilyBMt.
fsL Central 4413

DR. A. MONTV1D
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu
25 East Woshington St.

Marshall Field Anne.M
18th fi. Ruimas 1827

Tėlophone. Central 3362
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2131 Noith West<*m Avė, 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

^-Spinduliai. Pbone Armitage 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Tėlephone Drover 5052

Dr. A. Juoza-tis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 S'o. Halsted StM Chieago, III.

1 —— ■« —— !■ I

Phone Yards 5248
A. M. KAITIENĖ

AKUŠERE
Daug metų praktikoj 

3014 Emerald Are, Chieago, III.

sudetyj.su


ŠIAULIAI

Dr. Riditerio Galingas Šeimyninis Linimentas

LIETUVON per LIEPOJŲ
PALENGVINTA

Naš

ŠAKIAI

savo

Lithuania

BANGA
BANGA1

BANGA’

BANGA'

visa
BANGA

BANGA

Chicago.

IMPERFECT IN ORIGINAL

auk
Prie

Amcri- 
centras 

nuo di- 
centro,

ENCLANDER SPRING BED CO 
NgwYbrk -Drooklyn- Chicago

F. AD. RICHTER & CO 
3rd Are. & 35th St., 
Brooklyn, New York

Amerikos Raudonasis 
Kryžius Lietuvoje.

Gavome pranešimą, kad lietuviams važiuojant 
Tėvynėn, Latvių valdžia daleis pervažiuot be vizų 
ant pasportų ir šiaip palengvins pervažiavimą iš 
Liepojaus j Lietuvą.

Ketinanti vykti Tėvynėn, atsilankykit Naujienų 
ofisan, kur gausite platesnes informacijas.

Pampina visokiems 
< /I reikalam*

J. SALAKAS
1414 So. 4 L) t h Court 

Cicero, Iii.
f ei. Cicero 231®

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

bet viskas at- 
visaine kaine

Miesto Valdyba 
~ jį pa
rinka ir

ORKESTRĄ—BENĄ

Kaina 
35c. ir 70c, 
už bonką.

be to dar ‘ 
apskrities “ponstva* 

ir “arkliu priėmimo komisija’ 
į tai nekreipė domės.

[Kelios eilutės cenzūros iš
braukta] ♦. ^•♦1

Nejaugi Šakių apskrities “p6

Mes turime parduoti už neužmokėjimą rondos palaikymui dvi
dešimts aiigštos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kurią 
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui 
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Daugumą mašinų naujos ir 
užtikrintos ant dešimties metų. Keikia 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 dešimti augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir 
karpetų. Šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbinio. Mes par
duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui 
j visas miesto dalis ir apielinkea, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir 
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti apteikęs siuntini. Atdara 
kiekvieiuą dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais ir kitomis šventėmis 
nuo 10 iki 4 po pietų. Liberty Bondsai priimami.

J. P. V/AITCHES 
LAWYER 

Lietuvis Advokatas 
Vakarais: 4509 S. Ashland Av.

Phone Yards 1053 
Dienomis: Room 518 — 155 

N. Clark St., 
Tel. Randolph 3507.

FREE TRIAL COUPON 
Frontier Asthma Co., 

Room 113 N.
Niagara and Hudson Streets, 

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

REIKALAUKITE SAVO GROSERNINKO 
CYSTŲ SUSPAUSTU MIELIŲ. 

ŠVIEŽIOS KASDIENĄ IŠDIRBAMA PER 
A. P. CALLAHAN & COMPANY

2407 SO. LaSALLE ST.
TEL.: VICTORY 3381.

Želigovskio “Valdžia” Griuvai! 
KAS VILNIŲ VALDYS?

ninS buvo sušelpta po lapkri
čio 19 <1. Palengvinti kovni 
su žiemos epidemijomis A. R. 
Kr. Lietuvos kariškiams daro 

dvi dezinfekcijos ka-

Šocialde- 
’, “Lietuvos Ūkininką”, “Sie- 
Aušrinę”, “Mokykla ir Gy- 

taipgi Knygą Kelias į So- 
Kreipkitės ad-

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, 
Vedėjas

8259 So. Halsted Str.
Tel.: Boulevard 9244

European American Buraau 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.

• NOTARIJUŠAS 
Real Estate, Paskolos, 

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

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

Vak.: Utar. Ket. ir Subaiki 9 vak 
Ncd.: iki 3 po pietų.

'iPain-Ezpelleris 
yra naudojamas, su- 
virsum per 50 metų, 
beveik visose pasau
lio valstybėse.

Nuo reumatiškų 
skausmų, neuralgi
jos, apšlubimo, nik- 
sterėjimo, raumenų 
nuvarginimo ir grei
tam pašalinimui 
ankstyvo peršalimo, 
šitas senas, ištikimas 
šeimynos draugas 
suteikia ncapkainuo- 
jamą pagalbą.

Kiekvienas aptic- 
korius parduoda 
Pain-Expellerį. Ta
riaus, ylsvicna persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrąjį su Inka
ro vaizbaženkliu.

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

Tei. AustiD 787
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo ii Californijos Ir 

vėl tęs savo praktikavimą po N«.
5208 W. Harrison St 

Valandos: 8—12 kasdieną ir S—9 
vakare išskiriant nedšldieniua. .

Verteivos kalba, kad Lietu
vos geležinkeliai daugybę pre
kių iš Šiaulių išvežioja po ma
žus miestelius ir dėlto Šiauliuo
se nesą reikalo statyti dfdelių

V. W. Rutkauskas 
Advokatas

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

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

Bet pasipiktino tuom, kac 
rc. i.] kleimavo ne tik karino 
menei netinkamus arklius, be 
ir laisvos demokratingos Lietu 
vos pilečius, tuos pačius pilie 
čius, kurie vedė arklius mobili 
zacijai.

men. Lietuvos 
Prieglauda Vilkijoj. 
Kursai Kaune. Vaikų 
Žaliajame Kalne. Hu

sų Komitetas Pavargėliams 
Kaune. Gimdymo Ligonine

R. Kr.). Apskrities Našlaičių1 
Vilniuje. Kamenduliuose Lic-• 
tuvių Našlaičių Prieglauda. Žy-| 
dų mokykla (Gardino g-vė) 
Kaune. Rusų Našlaičių Prie
glauda Vilniuj. Tų menesį ne
maža sušelpta padienių asme-

vargėliams Komitetas Kaune. 
Kauno Karo Ligoninė. Utenos 
Ligoninė. Raseinių Apskrities 
Ligoninė. Kauno Karo Ligo
ninė (antrą syk).

Rugp. Mėn. “Saules” Kursai 
Kaune. Miesto Žydų Ligoni
nė Kaune. Liet. Vasaros Ko
lonija, Žaliajame Kalne. Ma- 
riampolės apskrities ligoninė. 
Rusų Komitetas Pavargėliams 
Kaune. Panevėžio Miesto Li
goninė. Miesto Žydų Ligoni
nė Panevėžy. Rusų Našlaičių 
Prieglauda Žaliajame Kalne. 
Kauno Miesto Ligoninė. Lietu
vių Valstybinė Prieglauda 
Kaune.

Rugsėjo men. Lietuvių Prie
glauda Mickevičiaus g-vė 2, 
Kaune. Joniškio Apskrities Li
goninė. Lietuvos Raudonąsis 
Kryžius. Vaikų Klinika (Liet.

Kazimiero
Pažaisly.
Prieglauda 
ve) Kaune 
Šančiuose.
Gailestingosios Seselė 
Prieglauda

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyji 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St. 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą. 
Panedšliais iki 8 vakare. 

Nedaliomis ofisas uždarytas.

nai” neranda kitokio budo tvar
kai palaikyti!

Kas žin ar ir aukštesnioji val
džia taip žiuri į tą darbą, kaip 
šakių apskrities ‘*ponai” ir ar 
nevertėtų tokius didvyrius 
fronlan siųsti, kad lenkus “at- 
klcimuotų”. [“S-d.”] Kurmis.

Darbas ėjo neblogai: viduti
niškai aukos, propaganda ir t.t.

Buvo manoma, kad tas dar
bas turės dirvos iki baigiantis 
karui su lenkais 
sitiko kitaip, o 
kalta fa nelemtoji arklių mobi
lizacija. v

Gal skaitytojas manys kad 
ūkininkai pasipiktino arklių 
ėmimu ir toliau aukų neduoda? 
Tai ne, nė vienas ūkininkas ne. 
pasipiktino arkliu mobilizacija, 
nes žinojo, kad tai reikia tėvy
nės labui, ir visi, nors ir labai 
reikalingus arklius vedė Ša- 
kiuosna.

Ne vienam prakleimavo pa
kaušį, ne vienam sugadino kai
linius, daugelis laisvos demo
kratingos Lietuvos piliečių ga
vo bizūnų ir nagaikų. Ir 
tai darėsi Šakių apskrities mies 
te, po šakių apskr. “ponstvos 
akių; niekas neišdrįso pasiprie 
šinti, nes

ENGLANDER
COUCH-BED

ir išorines 
To beveik, 
Pats mies- 

kiemais lai
komi nešvariai; kai kurios gat
vės duobėtos, — pavasarį ir 
rudenį paplūsta vendeniu; ša
ligatviai išgriovę, iširę ir t.t.

Nors' šiandieniniai Šiauliai 
laikiniai, tečiau vis tik nerei
kėtų taip labai apleisti ir Mies
to Valdyba turėtų pasirūpinti, 
kad Šiauliai turėtų bent šiokio 
tokio miestpalaikio išvaizdos. 
Tuo tarpu 
vietoje taisyti miestą 
dina: ardo gražiąją 
stato ten kas žin kam rcikalin 
gus balaganus. (“Siet.”]

Jam 
keliais 
Desa- 

šiaulių Skyrių veda 
Tiedu skyriai 
centro Rygoj, 

Pabaltmario 
Jį veda pulk.

Statyba. Turbūt nė vienas 
Lietuvos mieštas nėra tiek nu
kentėjęs, kiek Šiauliai. Šiau
lių griuvėsiai teberiogso. Daug 
kur statoma medinių namukų, 
panašių į barakus, palapines. 
Jų likimas žinomas: pastovės, 
na, sakysime, kelioliką metų 
ir nušluos juos “šventą” ug
nelė. Muro namų statymų, ir 
abelnai, miesto atstatymu, ma
tyt, dar nesirūpinama. Anks
čiau buvusių Šiaulių atstaty
mas, greitoj ateity, vargiai ar 
be galimas, nes nėra plytų ir 
kitos statomosios medžiagos, 
o jei ir butų, tai be susimyle- 
jimo brangia kaina; darbinin
kai taip pat ne pernykščiai-už- 
pernykščiai, musų kapitalistų 
sunkiai sukalbami; l>c to dar 
neramus laikas: kiekvienas tur
tingesnis pirklys, įlindęs griu- 
včsiuosna, ar pasistatęs “bara
ką” kenčia ir laukia laiminges
nio rytojaus.

Nors Šiauliai guli Lietuvos

ii pramonės miesto tradiciją, 
tečiau maža vilties netolimoj 
ateity išvysti Šiaulius tokius, 
kokie buvo pirm karo.

gyvenime. v
HRVO TEORETINI AL.MOKSLINĖJE dalyje rupfta- 

iDtlipiH B'8 teikt) . savo skaitytojams straipsnius, populiarini 
OAHuA gvildenančias sopialistinę taktiką, socializmo ir kitu 

mokslų teorijas.
DANPt” 8ftva BELETRISTIKOS Špaltoso talpina apyaakas, 
DAUum pilės ir paįvairįa pašaipa (satyra) ir juokais (humoru), 

savo KORESPONDENCIJOSE talpina aprašymui 
nuotikių muaų kolonijose Amerikoje.
savo BENDRADARBIAIS turi netik įžyiniaualau 
musų socialistų literatinos spėkas Amerikoje, bot ir 
muaų įžymius rašėjua Lietuvoje.
iš pradžios eis sykį į įnėneaj, vėliaus—du sykiu į 
mėnesį, o paskiau, prie pirmos progos, — kas aųvai- 
tė. “Bangos” prenumerata yra: $1. — už 12 numerių; 
$2. — už 24 numerius; $3. — už 36 numerius; $4.— 
už 48 numerius. k
užaipronumeruokito sau ir savo draugams. Pinigus 
siųskite adresu:

C. A. HERMAN,
, 644 West 204 Str., New York. N. Y.

dovaną 
meras.

Paviršutiniai skaitant galima 
drąsiai sakyt, jog Amerikos 
R. Kr.' daiktais išdalino Lietu
voj tik šiais metais į 500,000 
dolerių vertė, kas šių dienų 
kursu sudaro 30—40 milionų 
auksinų. Žymi ir brangintina 
tai auka. Kad aukų gauti' ne
reikėjo nei Kaunan važinėti 
parsivežti; užteko A. R. K. su
žinoti reikalo ir jis pats daik
tus vieton siųsdavo. (

Kauno Skyrių veda A. R. K. 
leitenantas L. Bridges 
padeda visais orais ir 
važiuoti nemiilstąs Dr 
maskoy 
,,r. Thomas. 
priklauso nuo 
įrengto visoms 
Valstybėms
Ryan, dabar tarnybos reikalais 
išvažiavęs į Jungtines 
kos Valstybes. Tas 
savu kebu priklauso 
dėsnio visai Europai 
esančio Paryžiui.

Visa tai norėjau išdėti tam, 
kad mes labiau mokėtum į- 
vortinti Amerikos R. Kr. dar
bus. Iš to viso mes galim 
spręsti, kad Amerika nėra vien 
tik’ dolerio šalis.

CHULIS. Kal- 
ieagos žvaigžde 

kurią gerb. JOE P.

Kviečia Liet. Ek-Kareivių 7-ta Kuopą.

Sold everyrvhere by fumiture deolers 
and deparimeni stoi'es

Pradėj us Želiį 
avantiūrą šakių 
ir visoj Lietuvoj, susitvėrė tė 
vynės gynimo komitetai ir stvė 
rėsi darbo. •

WESTERN FURNITURE STORAGE
Galima matyt po No.

2810 W. Harrison St. ir 2102 W. 35th St

Subatoje, Sausio 29 d., 1921 m.
■ M. Meldažio svetainėje, 2242 W. 23rd Place. i

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Orchestra nario J. PHILLIPS.

Lietuviai ir lietuvaitės, seni, jauni ir maži be skirtumo, malonč- 
S kitę atsilankyti ant šito musų didelio’ baliaus; bus duodamos didelės f
■ ir geros dovanos. Chicagos biznieriai suteikė labai <laug cash pini-
■ gaiš ir taip visokių gerų dovanų, kokių dar nebuvo duota. Taigi ne- R
■ praleiskite šitos progos, o Liet. Piliečių Darb. Pašelpinis Kliubas of
■ Chicago teiksis visus užgariėdint. Kviečia visi Rliubo Nariai. g
tiiEiiiiiiiiBiiimmiiBaiiiiDiiminHi

Apie Am. Raudonojo Kry
žiaus darbavimąsi Lietuvoj Ju
lius Kaupas kauniškei “Lietu
voj” gruod 17 d. rašo:

Turiu rekordus (orderius), 
įrodančius, ką Amerikos Rau
donasis Kr. yra davęs Lietuvai 
nuo šių metų birželio 16 d. iki 
lapkričio 19 <1. Jei reikėtų 
suskaityti ką, kiek ir kuo yra 
sušelpęs A. R. Kr. tik tą laiko
tarpį, tikiu, kad visa tai laik
rašty ne mažiaus vietos apim
tų, kaip Lietuvos Gynimo Ko
miteto aukų skelbimas. O ta
čiau Amerikos labdaringosios 
įstaigos darbas prasidėjo ne 
nuo mano minimo laiko ir pa
žymėtąją lapkričio dieną ne
pasibaigė. Reguliaringai lab
darybės darbą Lietuvoj A. R. 
Kr. pradėjo su šiais metais, j 
kurio atsakomybę neįeina pir
miau Lietuvon pasiųsta medi
kamentų ir Jigoniėms reikme
nų bendra vertė į 250,000 do
lerių. Žinau, kad po lapkri
čio 19 d. daug kas sušelpta. 
Vėl čia neminima apie A. R. 
Kr. Šiaulių skyrių, kurs taip 
be darbo nesėdi.

Noriu čia suskaityt tik tas 
įstaigas, kurios į yra patyrę 
Amerikos labdaringąją ranką. 
Kiek kuri įstaiga yra gavus— 
gerai žino. Tad:

Nuo birželio 16 d. Žydų 'vai
ku mokykla Aleksote. Vokiečių 
vaikų mokykla Kaune. Nuken
tėjusioms dėl gaisro Kaune tą 
mėnesį išdalinta — drąsiai ga
lima sakyt — į 1,000,000 
sinų daiktų Lenkų vaikų 
glauda Slabadoj.

Liepos 
laiČSų

“Saulės” 
darželiai

Kaip ten nebūtų, vis 
Šiauliams reikėtų 
bent sanitarines 
tvarkos žvilgsnitL 
kaip ir nematyti 
(as, jo gatvės ir

Komitetai
Venerinių 
nemunėj. 
Prieglauda 
riampolėj. 
dainiuoto.

Lapkričio
vių Našlaičių Prieglauda (Mic
kevičiaus g-vė) Kaune. Armi
jos Evakuacijos Punktai (su
žeistiems kariškiams) Ukmer
gėj. Karo Lauko Ligoninė Bai
sogala ( visai aprūpinta 150 lo
vų). L’etuvių Našlaičių, Prie
glauda Pažaisly. Lietuvių Ar
mijos Sanitarijos Skyrius. Ar
mijos Sanitarinis Traukinys 
Kaune. Armijos Sanitarinis 
Skyrius (Lietuvių Belaisviams 
Vilniuje). Belaisvių Stovykla 
Kaune (Lenkų belaisviams).! 
Gimdymo Klinika Kaune (Lic-1 
tuvos Raud. Kryž). Karo Lir: 
gopinė Kėdainiuos. Karo Am-: 
butaforija Kaune. Tą mėnesį 
pašalpos teikta pavieniemš as- • 
meninis. \

Iš šio nepilno surašo gali- ’ 
ma pastebėti kad Amerikos 
Raud Kryžius pašalpos teikė 
neskirdamas nei tautų nei ti
kėjimo. Kai lenkai puolė Lic-1 
tuvą, padidindami! jos vargus 
ir kančias A. R. K. irgi padidi
no pastangas juos mažinti. Jis 
skubėjo lengvinti skausmus 
ten, kur jie labiausia reiškėsi 
—karo ligoninėse. Vargu ra
sis ligoninė kuri nebūt ameri
kiečių duosnumo patyrusi, nes, 
kiek žinau, dar neviena ligo-

Su programų ir šokiais
Draugijos Am. Lietuvių Ex-Karcivių 7-tos Kuopos 

Pėtnyčioj, Sausio 28 d., 1921 m.
M. Meldažio svet., 2242 W. 23rd Pl|

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Kalbės ką-tik atvažiavęs iš Lietuvos gerb. P. B. BR 

bes gerb. “Naujienų” red., P. GRIGAITIS, dainuos jauna G 
gerb. Z. MASTAUSKAITS. Bus puiki muzika 
PHILLIPS aukauja čiam vakarui

VELTUI DUSULIU 
(Asthma) Sergantiems

Už dyką bandymas budo, kurį kiek
vienas gali vartoti be nesmagumu ir 

be laiko eikvojimo.
Mes turimo naują būdą, kuris su

valdo dusulį ir mes norime, kad pa- 
bandytumėt už musų iškaščius. Ne
žiūrint ar dusulys jau įsisenčjęs, ar 
da nesenai . pasirodė, kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika- 
lauti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, 

.jeigu jus vargina dusulys musų bu- 
* das turėtų jums pagelbėti tuojaus.

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

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

Lleiuily Soclallsly Sąjungos Leidžiamas Laikraštis.
savo CHRON1KOJE peržvelgs netik politinius 
nnotikius visame paeaulije, bet du ypatingi] dorntj at
kreips į nuotikiift, įvykstančius darbininkų gyvenime, 
savo POLEMIKOJE atmuš reakcijos užpuolimus 
Hocinlibtą ir sklaidys darbininkų vienybės ardytojų 
klaidinimus.
savo REDAKCINIUOSE straipsniuose duos aiškių 
apžvalgą gyvenimo iš socialistinio persitikrinimo 
Žvilgsnio ir tars, kur reikia, drąsų žodį savo plates
niuose straipsniuose. ,
savo STRAIPSNIŲ skyriuje talpins etrAftsnius, 
liečiančius dienos klausimus, ir straipsnin# plačiai

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

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

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

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

Šiauliai, Dvaro g-vė, 24. “Sietynui

$500 DOVANŲ $500 ■

1-mas Maskaradinis Balius ;
Rengiamas

Lietuviu Piliečių Darbininkų Pašelpinio 
Kliubo.

Kas Dedasi Lietuvoj

Spalių mėn. Žydų Pabėgė
liai Kaune. Vilniaus įstaigos 
ir varguomenė. Lenkų Pašal
pos Komitetas Kaune.. Rusų 
Našlaičių prieglauda Rasei
niuose. Žydų Mokykla Kau
ne. Karo Ligoninė Kaune. Sv.

Seserų Prieglauda 
Lietuvių Našlaičių 

(Mickevičiaus g- 
Karo Ligoninė

Karo Ligoninių 
Žydų 

Mokykla Slaba- J
Lietuvių Moterų Gynimo

Kaune. Armijos [)r 
Ligų Ligoninė Pa- 
Lietuvių Našlaičių 

ir Elgetynas Ma- 
Karo Ligonine Ke-

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Didžiausis Knygynas
— TIK — , 

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNE
Galima gauti visos Knygos. Rei

kalaukite musų Knygų Kataliogą, 
Siųskite musų Knygyno Knygas Lie
tuvon savo draugams ir giminėms. Ku
rie pirkaite musų Knygyne Knygas 
siuntimui Lietuvon nuleisime pigiaus 
duosime patarimą kaip siųsti kad 
siuntinys pasiektų Lietuvą, be to mes 
parduosime laikraščius ir knygas tik 
ką atėjusius iš Lietuvos “C— 
mokratą 
tyną”, ‘ 
venimas’ 
cializmą, kaina 50c. 
resu:

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

Chicago, III.
i ■ a n ■ ■ ■ ■ ■_■■■ ■■■■■■■■ 

~DR?VAITUSH, o. d.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

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

Ofisas 1553 W. 47th S t.,’ kampas 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660

DR R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra chroniš

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

1553 W. 47th St. •
Kampas Ashland Avė.

Phone Drover 9660
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(•KORESPONDENCIJOS Į
HART, MICH.

lietuviai jlar nesenai pra- 
apsi gyventi. Ikišiol jie 
neveikė, tad dabar ban- 

kitokiais dar- 
Keli jau tapo suimti ir

Čia 
dėjo 
nieko 
do atsižymėti 
bais.

Baltic States Finance Corp. 
ir Progress Shoe Mfg. Co. — 
F. J. IV jočius;

Am. '.vagie Baincoat Mfg.

munšnino. Iš jų reikalaujama 
užsistatyti $1.000 kaucijos, bet 
jos dar niekas neužstatė ir jie 
tebesėdi kalėjime. Visi jie yra 
dideli “revoliucionierei”, 
lųs “Laisvės” skaitytojai,
staruoju laiku prisirašę prie 
bažnyčios. Negaudami pagel- 
bos iš kitur, jie nori šauktis 
prie tų, kure skaito “Naujiem 
nas
kaip įmanydami drapstū pur
vais 
šainerius, dar nežinia.

- Petronės Sūnūs.

Lietu

Atstatymo Bend- 
ir S.

ir ^kuriuos jie pirmiau

Bet ar tie gelbės niun-

WESTVILLE, ILL.

Co. — Sig. Žavi ša;
Petras Mikolainis;
Juozas Ambraziejus;

j Alias Clothing Corp.—Char
les Urbon; •

Akcinė Bendrovė “Vaisi ja” 
ir Boston Instruments Mfg. Co. 
- Kaz. Šidlauskas;

I Lietuvos
rovė. Jonas Strimaitis

Į A. Trečiokas;
Bailio States Bank —A. B. 

Strimaitis;
Amerikos Lietuvių Aaudiny- 

čia ir Lietuvos Muilo B-vė — 
P. J. Kazlauskas;

Lietuvos Mechanikų Sąryšis 
Juoz. Segevičius;
“Drobes” Bendrovė — B. K. 

Kondratavičius, Jurgis Slinkis 
ir Juozas Šimaitis;

“Vienybė** dienraštis — J.

P. S. Vilmontas, Lietuvių 
Filmu B-ve K. Liutkus. Sve
čiai patariamu balsu buvo: 
Aug. Ch. Hermai), M. M. Pa
čiu tė-Herman, V. J> Daunoras,mus ne

kad tuo Katrina širvydienė ir P. Bukš-

bravore- 
ir tiesa 
bet yra 
užsiima

Musą

Rengia Lietuvos Nepriklauso
mybės paminėjimą.

Kunigų organe “Drauge” 
sauso 17 d. žinutėj iš West- 
ville sakoma, kad pas 
trūksta bravorėlių ir 
darbu užsiimančios 
apšviestunės”. Kad 
lių netrūksta gal tas 
(kur jų daabr nėra?), 
netiesa, kad tuo darbu 
apšviestunės moterįs.
apšviestunės netik neužsiima 
degtinės varymu, bet ir tam 
laiko neturėtų jei jau ir no
rėtų. Jos yra -užimtos kitais 
darbais ir jiems aukoja savo 
darbą ir laiką. Jos, pirmiau
sia, visomis jiegomis dirba dėl 
gelbėj ino Lietuvos, jos rengia 
vakarus, jos prisideda prie pa
laikymo knygyno, jos rengia 
prakalbas ir renka aukas pa
gelbėjimui/ Lietuvai atsiginti 
nuo užnykusių ją priešų—Ge
ležiniam Vilkui, Šauliams, Rau
dona jam Kryžiui ir t. t.

Tad no jos dirba - skistimęlį, 
bet tos, kurios nieko neveikia 
ir kurioms niekas kitas neru
pi, ka p “naminėlė ir bažny
tėlė,’* — taigi iš “Draugo” 
“brųlių Kristuje” parapijos.

na i li s.
Nuo Lietuvos Atstovybės 

Amerikoje dalyvavo Lietuvos 
Atstovas Jonas Vileišis, M. J. 
Vin'kas »; Ona Draugelienė; 
nuo Lietuvos Misijos -jos iždi
ninkas kun. J. Žilius.

nansų bendrove turėtų užsire
gistruoti Amerikos Lietuvių 
Prekybos ir Pramonės Tary
boje ir jeigu kokia bendrovė 
norėtų perkelti savo veikimą 
Lietuvon, tai nuo Amerikos 
Liet. Prek. ir Pram. Tarybos 
ji privalo išgauti liudijimą, ku
riame butų teikiama rekomen
dacija ir nurodomas bendras 
josios viekimo vaizdas. Tokie 
liudijimai privalo būti Lietu
vos Atstovo Amerikoje parašu 
patvirtinti. Amerikos

1 vių Prekybos ir Pramonės Ta
ryba yra nutarusi pasiųlyti Lie
tuvos Valdžiai, kad tiktai su 
lokiais liudijimais butų leistu 
susiorganizavusioms bendro
vėms Amerikoje perkelti save 
veik menę Lietuvon”.

Kai dėl pačių Šerų pardavi
nėjimo, tai Lietuvos Atstovybė 
paaiškino, jog daug kas Ame
rikos lietuvių • klausinėję, ai 
geri yra Šerai tai vienos, tai ki
los bendrovės, ar patartina jk 
piikti ir 1.1.. Ikišiol Lietuvos 
Atstovybė visados susilaikyda
vus nuo kokių nors patari nu. 
dėvimo šiais klausimais, te- 
v-iajjs ji esanti tos nuomonės 
jog panašius patarimus galėti 
davinėti Amerikos Lietu vii 
Prekybos ir Pramonės Direklo 
riatas, pn^’»*?mdains gautomis 
žiniomis iš Įvairių bendrovii, 
apie jų bendrą padėtį. Ap 
svarstęs šį klausimą, susirinki, 
mes priėmė ‘ tokią rezoliuci ją

“Amerikos Lietuviu P rėk v- 
bos ir Pramonės Taryba iru 
sislato, kad visos bendrovės 
kurios yra. įsiregistravusios ar 
ba inkorporuotos Lietuvoje ar 

ir /ior sukeltSusirinkimas buvo atidary- i fra Amerikoje 
tas J. \ ileišio trumpa prakal- kapitalą tarp Amerikos lietu
ba, kurioj buvo nurodytas šio 
susirinkimo tikslas ir pasiųly- Lietuviu Prekybos ir Pramo

vių, būtinai užsiregistr

ta dienotvarkė. • nūs Taryboje ir nurodytų ko
Susirinkimo pirmininku ta- kiu budo kapitalas bus renka

po išrinktas A. B. Strimaitis irimas ir kaip apsaugoj amas, ii
sekretorium F. J. Bagočius. 
Visą apyskaitą apie pačios Am. 
Lietuvių Prek. ir Pram. Tary
bos ir Dircktoriato darbuotę už 
praėjusį laiką davė Direktoria- 
to sekretorius F. J. Bagočius 
ir narys J. Strimaitis. Apie 
iždo padėtį referavo A. B. Stri
maitis, nurodydamas, jog už 
praėjusį laiką sumokėta narių 

juokesnių 210 dok, kurie Am. 
Liet. Prekybos ir Pram. Tary
bos vardu ir tapo sudėti Baltic 
States Banke. Sąmatą išlai
doms kitiems metams kaipo 

ąpvaikščiojimo minimum nustatoma 600 do!., 
Lietuvos nepri- i<nr;c pasitikima padengti na- 

l- rių mokesniais ir kitomis į-

Tarybos Dirok toriu tas ištyręs 
reikalą Ir atradęs galimu, žino 
nėms pareikalavus gali išduot 
liudyjimus ir nurodymus.”

Tuo tikslu-gi, kad Amerikos 
Lietuvių Prekybos ir Pramo. 
nes Taryba galėtų žinoti apif 
tokią Įvairių įstaigų padėtį 
nutarta:

Į

•Westvillės lietuviai stropiai 
rengiasi prie 
pa m liejimui 
klausomybės paskelbimo vasa- 
rio 16 d. Visos partijos mitą- eigomis, jeigu kiek pritruk- 
rė dalyvautu iškilmėse, kad padengimui išlaidų, tai visi 
kuogrnėiausiai pasirodžius ir .Tarybas nariai sutiko padengti

“Amerikos Lietuviui bendro 
ves, kaip lygiai ir bendrovėj 
Įsikūrusios Lietuvoje, bet Ame
rikoje keliančios kapitalą, pri
valo kasmet iki Kovo 1 d. in- 
teikti Amerikos Lietuvių Pre
kybos ir Pramones Tarybai 
nrisiektą pareiškimą (svvorn 
statement) apie savo pramones 
stovį; tiems pareiškimams Ta
ryba kas metas išsiuntinėja sa-

paminėjus tą Lietuvos šventę, j j.)S lygiomis dalimis .kiek kiek-^0 nar,a,ns Fun tikras blan
0 kadangi vasario 16 d. pri-, vienam nariui išpuls, 
puola .seredoj, tad. apva.kšėio- , Popietiniame posėdyje dau- 
jinuj atidėta vasario 20 d. giausiai apsistota ant dviejų

Nors Westvillė yra nedidelis klausimų, būtent kokios for- 
mos paliudijimus galėtų išda
vinėti Amerikos Lietuvių Pr. 
ir Pram. Taryba toms Ameri
kos lietuvių bendrovėms, ku
rios nori perkelti savo darbuo
tę Lietuvon, ir koki paliudiji- 

t mai galima išdavinėti įvai
rioms lietuvių prekybos ir pra- 

’ nonos įstaigoms, kurios yra 
ar tai Lietuvoje ar Amerįkoje 
įsikūrusios dr Čion per savo 
agentus užsiima akcijų arba 
Šerų pardavinėjimu. Susirin- 

i tos ^nuomonės, 
jog kokios nors kontrolės for-

miestelis, bet aukų Lietuvos i 
gynimui surinkta nemažai. Ir 
no šimtines, bet tūkstantines 
lietuviai pas imte Lietuvos Mi
sijai. Tiktai komunistėliai ir 
šiaip apsileidėliai nieko neau
kojo Lietuvai.

—Ne Moonshine Mylintis.

kas, .kurias nariai išpildę su
grąžina Direktorių t ui. Nepa 
darę to, nustoja narystės tei
sės.”

Dircktoriato nariais ateinan
tiems metams išrinkti: F. J 
Bagočius, J. «O. Sirvydas, J 
Ambraziejus, A. B. Strimaitis 
J. S. Lopatto, P. S. Vilmont, P 
J. Kazlauskas, kurie pirmame 
Dircktoriato posėdyje, ..sausiu 
19 d. yra šiaip tarp savęs pa
siskirstę darbą: Pirmininkų J

RAC1NE, WIS.
Darbai čia ėmė mažėti nuo 

praeito rudens. Fabrikai daug 
darbininkų atleido iš darbo ir 
ligi šiol dar nepradeda dirbti, kasieji buvo 
Kad kurios dirbtuvės ir dirba, - - - -
tai visai menkai. Bedarbių yra/ ma ou Lietuvos Valdžios pri
teis kartus daugiau negu dir- ■ • • -• • ’
bančiųjų. Pragyvenimas 
bai brangus, tik drabužiai jau Amerikoje 
truputį atpigo. Visi laukiam ; 
pavasario, bene pradės' geriau staigų,

.tarimu reikėtų įvesti, kad ap
saugojus lietuvių visuomenę 

: nuo išnaudojimo, 
pardavinėjant šorus tokių į- 

, kurios nėra tinkamai 
dirbti, nes dabar ištiesų žmo-jr Mikais ekonominiais p/ 
nes labai kenčia dėl nedarbo. ' matais suorganizuotos. Pir- 

F. Norman. (muoju klausiniu buvo priimta 
------ - ; tokia rezoliucija:

Metinis Amerikos Lietu-j ‘“Kiekvienu Amerikos Lietu
vių Prekybos ir Pramo-' viU Prekybos, pramonės ir fi-

Vilmontas, 2 Vice-pirm. J. 0. 
Sirvydas, Sekretorius: F. J. Ba
gočius, Kasierimn: A. B. Stri
maitis, Kontrolieriai: Juozas 
Ambraziejuj ir P. J. Kazlaus
kas.

Direktorių to posėdžiai nutar
ta laikyti pirfną trečiadieni 
kiekvieno mėnesio. .Nuolatinis 
Amerikos Lietuvių Prekybos 
ir Pramonės Tarybos ir Direk
torių to adresas:

Lietuvių Prekybos ir Pra
monės Taryba (Liti). Board 
of Commerce and Industry, 
1G2 Wegt 3 Įsi Str., New York

nės Tarybos susirinki
mas.

Lietuvos Informacijų Biuro 
pranešimu, sausio 9 d. 
Yorke, Waldorf Astoria, įvyko 
metinis Amerikos Lietuvių 
Prekybos ir Pramonės susirin
kimas. Dalyvavo atstovai nuo 
įvairių įstaigų ir šiaip pavieni 
asmens, kaipo Liet. Pr. ir 
Pram. Tarybos nariai, būtent:

New

SKAITYKIT IR PLATINKIT TĖVYNĖS
GYNĖJŲ LAIKRAŠTI,“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.

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

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

“Trimitas” eina £4 pusi, knygelėmis, papuoštas gražių viršelių, 
žada pradėti eiti paveiksluotas.

Adresas: “Trjmitas” KAUNAS, Laisvės Alėja 26.

P
as D a v . ffl kOmigai išmokėti 

Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo pranešimą

09
Tel. Yards 86M 

Mrs. A. Michniewicz 
AKUBERKA 

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

merginoms.
8113 S. Halsted St., Ckicago, III. 

(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v. 1

iŠ Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko,- kad siųstieji
» \ . ■ *

iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti sekantims 
meninis, ir prisiuntė kvitus su paėmėjų parašais. _

as-

Pinigus gavo
N. Svirskis V. Glebauskienė F. Požė
J. Zlotko M. Juzenienė A. Uksui
M. Jakšis K. Stripinienė E. Grikšelienei
O. Mituzienė N. šepkaitė C. Klumbaitė
P. Poškuvienė N. Arlauskaitė T. Gečionienei
L. Diokienė v Z. Gedvilienė ‘ K. Banaitienė
K. Petrulis I. Michlowskaitė J. Ųšinskis

Dura J. ši auteri s A. Petrėnas
A. Karaliūniene J. Marčius f A. Masiokas
J. Tamošiūnas V. Abakanavičius O. Gaušienei
A.-Landsbergienė P. žulpienė , J. šūkis
J. Gedaminskas J! Norkus . P. Andrikienė
V. Vaitkaitė P.’ Vismauskienė 0. Uokusz
P. Molis M; Katauskienė K. Grazis
M. Jackienė M. Katauskienė A. Grazaitė
R. Zalioniutė S. Jankauskis F. Lipskienė
A. ^alioniutė A. Šimkus K. Burusevičičnė
J. Locaitienė O. Leonaitė J. Bakanavičienė
0. žvingilienė J. Varpioticnė A. čekauskai.tė
M. Raskienienė « U. Gedurienė A. čekauskis
E. Armonas K. Mišeikienė J. čekauskis
M. Kaledinskienė A. Praninskui M. Paketuris
M. Kukta A. Slabiui K. Palsuckienė
A. Jocius L. Stankienė 1 V. Draugelis
K. Jočius B, Stripeikienė V. Jakubauskis'
Z. Sirusienė A. Brazas M. Jakubauskienė
J,f VidiKiutė O. Vitkauskienė 0. Lukošienė
-A. Darulis J. Tilvikui > U. Dadnorienė
P. Naujavičius J. Semaško , A. Balčiūnienė
S. Kalinauskas B. čerapas S. Jakubaitienė'
O. Aleknautienė J< Šimkus S. Jakubaitienė
A. Gedvilaitė O. Galinskienė O. Likienė
S. Micevičienė J. Kupetaitė V. Speičienė
O. Mockevičienė J. Luinienė M. Likaitė

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 matai

i Ofisas:
8149 S. Morgan St^ kerti 32 St 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:

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

po plot.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 Sb. Ashland Ave^ 2 labos 

Ckicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas Drexal 2880

PRANEŠIMAI
Dr. M. T. Strikol’is

Lietuvys Gydytojas ir Chirvrgas 
Perkelta ofisą į People Teatrą 

1616 W/47 St., Tel. Boul. 160 
los: 1 iki 3 po pietų.

Ii
Valam

flf iki 8 vhk. Nedėl. 10 iki 12 ryta 
Res. 2914 W. 43rd Street 

b uo ryto iki piet.
Telephone McKinley 268

Rea.

S. Vaičiulis
R. Šliupas
Te\ J. Juškevičienė
Tel. P. Gutauskaitė
Tel. P. Indrekui
Tel. Z. Bartušaitė
Tel. Z. Matulaitienė
Tel. V. Jankausakitė
Tel. A. Ūsienei
Tel. Kun. Urbonavičius
U. Stankūnas
J. Andrijauskas
M. Voverlingienė
O. Makaveckienė
J. Labanauskienė
R. Kitkienei
D. Susnius
J. Revotui
A. Bagučauskienei
F. Leveckienė
K. Pagojus
M. Miškinienė
O. ’Vaigauskienė

I

A. Tarvidas
O. Kairienė
A. Baltušis *
V. Morozas
M. Rasilaviečienė
O. Latakienė
J. Mockus
R. Pocienė
P. Nausieda
A. Semaitienė\
K. Sangaila
P. Križevičiui
Z. Liasauskienei
V. Kačiušiui
P. Grigui
A. Jurkštai
D. Varabauskui
K. Kipšui
D. Patamšaitė
A. Šidlauskui
T. Sadavičia
U. Valutienė
A. Montvidui

S. Rutkauskaitė
P. Kisielienė
O. Meknaite
D. žėruolis
J. Menc^ * \
K. Valiulis
J. Liberiui
A. Liberis
J. Liberienė
J. Rakauckas
J. Rakauckas
A. Rupšis
T. Liutkaitė
J. Uliukė
M. Zalanskis
M. Matukaitė
P. ^ilickienė
D. Stankevičienė
U. čirbinskis
O. Pilipienė
O. Butkienė
O. Grušaitė
Te\ iš 18.10, M. Urnežienė

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 pa 
plot. 0 iki 9 aakars 

Sedtliomic nuo 9 iki 12 rytu 
1821 8. Halsted St-

Kampas 18 ir Halsted

Tel.: Yards 6666 
Drover 8448

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

Akušėraa
1203 So. Halsted SU Ckicago. 
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8 
r. v. N®džliomin 10-12 ryta.

... ...... ................ ........ .—■■■■. ..

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas 
10801 S. Michigan Av., Roaeland 

Valandos: 9 iki vakaro
n

1821

PAĖMĖJŲ PARAŠAIS
OFISE.

Prekybos ir Pramonės Banke dabar jau esanti už- 
vesta geresnė tvarka, ir jis galįs greičiaus išsiųsti gaunamuosius 
per Naujienas pinigus į vietas. Lietuvos paštas taipgi geriaus be
sitvarkąs. TODĖL PINIGAI DABAR JAU GREIČIAUS NU
EINA.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius dabar siunčia pinigus Lie- 
tuvon ir

KVITAI SU
Lietuvos

RANDASI “NAUJIENŲ”

DENTISTAS
Su. Halsted St., Ckicago, IR ’ 

kaiftpas 18th St
idos: 9—12 ryto ir 1—9 vak

Phone Canal 257

su Tel. McKinley 76
BR. GINDICH 

. DENTINAS
Mee savo darbą gvaraatsojame 
Calbame visas Europiškas kalbai. 
804 So. Kedrie Ave^ Ckicago, III.

Arti 38-th Street

. . KABLEGRAMAIS.
Kablegramai papi-astai nueina į Kauną į porą dienų, o iš Kau

no pinigai gali nueiti vieton j savaitę laiko ar kartais ir greičiaus 
po to kaip kablegramas pasieks Kauno.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pardavinėja savo draftus, 
išmainomus Lietuvos Prekybos ir Pramonės’ Banke Kaune ir jo 
skyriuose Šiauliuos, Panevėžyj, Raseiniuose, Virbalyj, Marijąm- 
polyje.

■ Važiuojantiems Lietuvon geriausias ir rods vienutinis būdas 
vežties pinigus yra išsipjrkus Naujienų Bendrovės draftą. Kas 
mano, kad nusivežęs Lietuvon dolerius, galės ten gauti daugiaus 
auksinų, tas labai klysta. Už dolerius Lietuvoj bankai ir speku- 
liatoriai duoda mažiaus markių, negu jų galima gauti Amerikoj, 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriuje. . Apie tai jau buvo pranešta 
daugelio korespondentų iš Lietuvos. Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius išmaino dolerius i markes (čekiais ar draftais) pagal 
kurso, o ant didesnių sumų ir žemiaus kurso, jeigu tai tik yra ga
lima.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Deatlstao— 
8831?S. Halsted St., Ckicago, III. 

Valandos:—. 
fr—12 A. M. 1—5, 7—8 

Įgnr>rfwiiiiwin—ųissamiM

M. Pullman 842
DR. I. E. MAKARAS 

Lletnvys Gydytojas ir Chirurgas 
0900 Michigan Ave^ Roselande.

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

DR. JOHN N. THORPE' 

Gydytojai ir Chirurgai
1637 W. 61 it. karnų. Marshfield av.

.Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 
4 ir nuo 7 Iki 9 vakare.

Tai. Prospect 1167
V.— . „z

IT M——11»   

Jelephond Yards 5834
Dr. P. G. Wiegner į 
Priėmimo valandos nuo 8 iki fi 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, y 
3326 Bo. Halsted SL Chicago/ ,



NAUJIENOS, Chicago, D!

Amerikos Lietuvių Darbai Lie 
lovos Gynimo Reikalu.

[Nuo Redakcijos. — Kad sutaupius vietos laikraštyj, skelb 
sime vardus tik tų, kurie bus aukoję nemažinus kaip vieni} dole
rį. Be to, prašome aukotojų sąrašus sutvarkyti taip, kaip ma
tote juos čia, Šiame skyriuje, spausdinamus.]

nuožmių lenkų. Lietuvos šau
tams aukojam po 5 dolerius S. 
/Cakiavičia ir Ant Balčiūnas, vi-

Prašom pasiųsti
Lietuvos Misijai.

— St. Zakiavičia.
($10’ 'jauta ir bus prisiųsta 

nilyg nurodymu.- N-uų Adm.)

$10.00.

Chicago

Lietuvių Moterų “Apšvie
tus*’ Draugijos koncertas, su
rengtas Meldažio salėj sausio 
9 d. Uetuvos našlaičių naudai 
turėjo geni jiasisckinia. Gryno 
pelno nuo to vakaro liko $137.- 
56, gi salėj aukų surinkta $79.- 
29, kas viso labo sudaro $216-

to koncerto programe, nepa
sigailėjusiems aukoti savo 
brangus laiko artistams, ir 
visiems atsilankiusiems kon- 
certan ir aukojusiems savo 
skatiką labdaringam Lietuvos 
našlaičių šelpimo reikalui.

Koncerto rengimo komisija: 
P. Petraitienė 
J. Jezavitienė 
M. Ališauskienė.

Del Chicagos Lietuviu ' 
Ex-kareiviu apy

skaitos.

aukojo
Dr-tė 

aukojo 
Pirma

$21.05. O tai
Palaimintos 

ne $21.05, bet 
auka $19.35

EXTRA! PALIKTA MUSU

Sankrovos
kaina tik

SANKROVOJ EXTRA!
Štai kur stebėtina proga nusipirkti augitos rųšies GVARAN- 

TUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00 tik už $35.00, priedų vel
tui 26 rekordų, 300 adatų ir DEIMANTO ADATĄ. Šios NAUJOS 
PUIKIOS VICTROLOS palikta inusų SANKROVOJE didžiulių 
muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiekviena MAŠINA tu
ri DEŠIMTS METŲ DIRBTUVĖS GVARANCIJOS. Kam Ui 
pirkti ifi antrų rankų mašina, kuomet gali j>irkti PUIKIĄ, NAU
JĄ GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertes iki $250.00, tik už $35.00 
su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų SANKROVOS.

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

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

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

NATIONAL ŠTORME COMPANY
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris

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

Kaunu Vidaus Reikalų Minis- 
terijon pil. D. Šleževičiaus var
du, Lietuvos našlaičiams.

Kitur

Apšvietos Draugijos vardu 
tariame nuoširdžios padėkos 
žodį visiems dalyvavusiems

PE ELL, Wash. — Ir mes ši
to miestelio lietuviai nors dvie- 
jc nutarėm paaukoti keletu do
lerių Lietuvos gynėjams nuo

Nęįaipiės pra
šaunamos, ni- 
tavoju ir rė
mus ištaisau. 
Nelaimingame 
atsitikime, ar
ba sulužus ar 

susidaužius,

mes parvežam 
dieną ar nak- 
tj. Pašaukit, 
Yards 3036.

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

Naujienų 16 num. patemi 
jau Chicagos Lietuvių Ex-Ka 
reivių apyskaitų rinkimo aukų 
Uetuvos kareiviams Kalėdinei 
dovanai. Tarp kitko paminė
ta, kad Draugystė Palaimintos 
Lietuvos 
netiesa. 
Lietuvos 
$40.40.
buvo pasiųsta spalio mėnesy, 
antra auka $21.05 pasiųsta 
lapkričio mėnesy, abu kartu 
pasiųsta raštininko Elvikio 
vardu ir čekiai yra sugrįžę, 
kas reiškia, kad aukos yra pri
imtos. Kadangi Dr-tės aukog 
buvo pavestos man perduoti 
Chicagos Lietuvių Ex-Kareivių 
valdybai, dėlto meldžiu minė
tos valdybos šią klaidą pataisy
ti. — Ig. Žilinskas, rašt.

S< •Uv-.lt»oi'*u ..atlAiko
s e • m yno s s veiku ta

Ssvares naujo* Kol*ndoriu* 1921 motu 
yra (įduotas. Gaukit* vieno sava aptl*> 
kol. Yra duodamas dykai. Jeigu negau- 
tumlto aptiekei, ralyklto pas mus ir 
idokits 2c yaitos ftmklf.

ŠIANDIE
Šaukiamos prakalbos

Phone Boulevard 491
ASHLANl

MUŠI'

Lietuvos Misijos priim 
tv aukų apyskaita, 

f <•

AUKOS GYNIMO KOMITETUI.

Apsaugokite Vaikus
nuo tuo varglngodHomo* koiulį. per uilab' 
kymo namoio visada

SEVERA’S
Cough Balsam

(pirmiau žinomo kaipo Sevoros Balzamas 
Plaukiams). Jis atncl greita patalpa, pa
duria lengvų Ir naturallSka kvepavlma ir 
apžergei nuo plėtimo Ilgu. Dvio mietas, 
2o Ir 50 centai.

A. J. DAWSON 
LIETUVIS

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

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

[žr. 17 num.]

AMERICAN LINE
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS.

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

„ . MANCHURIA
Išplaukia Vasario 24, 1921.

MANGOLIA.
Išplaukia Kovo 10. v

Trečia klesa, New York iki Liepojaus ............ $132.00
Trečia klesa, New York iki Eydtkunų .................  $130.00

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

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

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

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

THE BR1DGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
j A. BARTKUS, Prea.

1619 W. 47th St TeL Boulevard 1892. Chicago, UI.

TeL Moaroe 2804 » .

DR. W. F. KALISZ
Spedalemtun Moterų ligos ir Chirurgija

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

KIDS - HOME STUDIE3
9SEDt

OHICHT

Nuo Lapkr. 6 dienos iki Naujų Metų.
Ashland, Wis.,...................
Atlasburg, Pa., .... ...........
Auburn, III., ......................
Akron, Ohio, ......................
Ansonia, Conn., ....’.... ,.....
Akron, Mich., ....................
Burgettstovvn, Pa., ........
Batavia, III., ......................
Brooklyn, N. Y.,...............
Bradock, Pa., ...................
Bremerton, Wash.,...........
Buffalo, N. Y., ................
Baltimore, Md., ................
Bulpitt, Ilk, ......................
Bemis, Wash.,................... .
Bairdford, Pa., ............. ...
Chicago, Ilk,.......................
Cicero, Ilk, ..........................
Cambridge, Mass., .....,....
Canada, ...............................
Carlinville, Ilk, ................
Cementon, N. Y., ..........e.
Cedar Point, Ilk, ......
Clinton, Iowa, ..................
Clifford, III.........................
Centralia, 111., ..................
Charlerai, Pa............ ..........
Chester, Pa...........................
Chicago Heights, III., ... 
Duųuesne, Pa., ..................
Donorą, Pa.,.......................
Dayton, Ohio, ....................
Detroit, Mich., ....................
Derry, N. H., ....................
Easthampton, Mass., ......
E. St. Louis, III., ........:....
E. Hammond, Ind..............
E. White Plains, Pa., ..... 
Elizabeth, N. J., ..............
Fountain, Mich, .............. .
Foxcraft, Me., . ................
Framingham, Mass., .....
Grand Rapids, Mich., .....
Hemphill, W. Va., ..........
Holyoke, Mass., ...............
Harvey, Ilk, .....................
Hammond, Ind., ..............
Hudson, N. Y., .............. ‘
Harrison & Keamy, N. J 
Indianapolis, Ind., ............
Kenosha, Wis., .................
Kewanee, III........................
La Parte, Ind.,1....... ..........
Long Island, N. Y., ......
Lincoln, N. H., ................ .
Livingston, III., ................
Lawrence, Mass., ....................
Lietuvos Misijos Darbininkai 
Linden, N. J., ............................
Leechburg, Pa., ........................
Melrose Park, Ilk, ..................
Meriden, Cohn., .......................
Manchester, N. H., .................
Monty Glo, Pa., .......................
New Phila., Pa........ .. ...............
Niagara Falls, N. Y., ..............
Millinocket, Me.,........................
Maspeth, L. L, ....... ,................
Moline, III., .... .’..........................
Now Haven, Conn., .................
NeWark, N. J................... .*.........
New Kensington, Pa., ..............
New Britain, Conn., ...............
Nokomis, Ilk, .............. 4............
Newport News, Va.,................
N. Abington, Mass., .................
Qrange, Mass., ......................
So. Omaha.............. ......................

.. $143.00 

.... 89.00 
... 178.50 
... 314.35 
... 265.00 
.... 20.00 
.... 66.00 
... 118.50 
......  3.62 
... 408.73 
..... 89.00 
.... 19.00 
. 2525.00 
... 219.00 
..I... 10.00 
.... 10.Q0 
10,889.10 
.... 138.25 
......  9.00 
.... 20.35 
.... 14.00 
.... 20.00 
.... 43.00 
..... 39.00 
.... 17.00 
... 236.25 
... 309.00 
......  8.00 
... 500.00 
.... 704.34 
..... 25.00 
... 195.50 
... 454.55 
..... 22.00 
.... 26.00 
.... 435.00 
... 128.50 
.... 80.00 
... 509.20 
......  5.00 
.... *82.50 
... 119.00 
... 232.50 
......  3.02 
... 233.50 
... 844.50 
... 861.00 
....  23.00 
.... 428.06 
.... 82.00 

1,039.45 
.... 62.00 
... 109.00 
... 251.00 
... 132.50 
....  30.00 
... 357,30 
i.... 71.00 
.... 15.00 
....  26.25 
.... 71.70 
.... 24.00 
.... 29.00 
.. 107.00 
... 134.50 
... 506.50 
.... 20.00 
.... 40.00 
.. 107.50 
.... 13.50 
... 152.00 
... 135.00 
.. 325.16 
.. 143.50 
.... 10.00 
.... 23.00 
.... 64.50 
... 500.50

Paprastas šaltis gJSaT 
sutelkti svarbos Ilgas, bet ant

SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLETS 
(Severos Plyskelel nuo Šaldo ir Grlpos) 
galima pasitikėti jog palengvins Saida 1 
trumpo laiko ir por tai apsaugos nuo svar
biu ligų, prašalinant Gripą arba Influen- 
zr. Pardavinėti kožnoi aptlekoL Kainos 
80 centu.

W F, SLVtRA CO.
CEDAR RAPIDS, IOVVA

Victor Cigar Store 
Wholesaleriai ir Retailerial 

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

ortotos pypkės, tabakas ir tabo- 
:a dėžiftėse, ant švenčių.

Plainsville, Pa., ........................  15.00
Paterson, N. J., ........................ 170.00
Providcnce, R. L,..... ..................  720.00
Pittsfield, Mass., ......................... 205.00
Pikes Creėk, Pa., ........................ 10.00
Peoria, 111., ....................................163.50
Parlin, N. J.,   10.00
Penn Station, Pa.,..........................154.00
Portland, Ore., ............................  10.00
Racine, Wis., ............................. 1,370.85
Rockdale, 111., ............................... 375.00
Riverton, III., .........  44.00
Rockford, III., ........................ 1,010.00
Rhone, Pa., .... ............................ 120.00
Rochester, N. Y.,’.’.........................  28G.68
Rhinelander, Wis.; .................... 10,00
Rhea, Idaho, ................................. 100.00
Seattle, Wash. ir So. Seattle,

Wash., .................. 1............
Shelton, Conn., ..................
Shenandoah, Pa., .........
Schenęctady, N. Y., .........
So. Boston, Mass.,..............
Summit, III., .......................
So. Chicago, III., ...............
Sherbourne, N. Y., ...........
Springfield, Mass., ...........
Springfield, III., .................
Stamford, Conn., ...............
San Francisco, Cal., ..........
So. Mihvaukee, Wis., .......
Spokąne, Wash., ................
St. Louis, Mo., ..................
So. Jamesport, N. Y., .... 
St. Charles, III., ................
Tilden, III., ........................
Terryville, Conn.,..... .........
Ųtica, N. Y., ......................
Universal, Ind., ..................
\Vestville, III., ...................
Wilsonville, III., ..................
Westhampton Beach, L. I 
W. Pullman, III., ................
Worcester, Mass., ..............
\Vestemport, Md., ............
VVanamio, Pa., ....................
VVaterviliet, N. /Y., ............
VVarehouse Point, Conn., .. 
VVoodhaven, L. L, ..............
Ziegler, III., .......................
Yonkers, N. Y., .................

The Co-oparative Society 
America (grosernių) rengia 
bai įdomias prakalbas

Ketverge, Sausio 27 d., 1921
Pradžia 7:30 vai. vak.

Visų Šventų parapijos svetainėje 
lOSth St., ir Wabash Avė.

Roseland, 111.
Draugai ir draugės, nepralei

skite progos be skirtumo, kurie 
I priklausote ar ne priklausote 

b-vės, o žingeidaujate ko- 
operatyviniu darbu, ateikite ant 
šių prakalbų'. Bus aiškinama 

I kokią naudą neša žmonių gero- 
! I veį kooperacijos, kaip pasiliuo- 

suoti nuo brangaus pragyvenimo 
! ir dalinties tarp savęs pačių par 

gamintą naudą. Įžymus kalbe- 
J tojai bus anglai ir lietuviai, mu- 
‘ sų pačių draugai, kurie priklau

so prie kooperativinčs bendro
vės^ i r permato jos naudingumą. 
Genesnį gyvenimą galėsime at
siekti tiktai, būdami kooperati- 
viais. Įžanga liuosa. Kviečia 

- šio distrikto lietuviai šėrininkai.

PINIGAI

Plymouth, Pa. 64.10

.. 110.75 

.... 5.00 
1,056.74 
... 67.60 
1,114.90 
. 100.00 
. 206.00 
... 1(100 
. 184.00 
... 53.50 
. 363.05 
... 10.00 
. 106.50 
... 10.00 
... 20.00 
.... 5.00 
. 239.00 
.. 23.00 
. 163.75 
. 362,80 
... 10.00 
.. 75.00 
. 221100 
.... 5.00 
. 560.85 
... 37j00 

140.00 
. 571.60 
. 258.40 
... 51.00 
... 98.00 
.. 33.00 

152.00 
—. -4.- 

Viso labo nuo Lapkr. 6 dienos iki į
Naujų Metų ...................L... 38;864J52

Pirmiau buvo pagarsintų.... 16,394.32

Viso labo’...................... $55,258.81
Tame skaitliuje randasi $53,653.84 

Liet. Bon. 1250; Am. Bon. 350; Ben
drovių šėr. 110; W.,S. S. 5 d:

Jonas Žilius, 
Liet. Mis. iždin.

LITTLE JULIU SNEEZER

lot

ERNATTONAL ČAR

la- Deimantai, 
Laikrodžiai,

"•'HAT SHO'AM fOME 
PONY W HAV£ THERF.

THAT GROCEfly NAN
MUŠT ŠUOLY VALUE
70’ 0OTH’

INOEEP-’

sankrovos
kaina tik

KIV SPECIALISTAS 
Ue E^saminvoje Dykai 

Gyvenimas yra 
kada pra- 

3?' nyksta regėjimas, 
ra *3 ▼»rto jam

Kd* pagerintą Oph- 
jr*W^ thalmometer. Y-

Dr. *. B. Blmnthal

AMe

patinga doma at- 
u. ,, , kreipiama j ral-
*W8. Vai J nuo 9 ryto iki 0 Tak. 
Nedėltomis, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Ashland Av®. kam p. 47 St, 

TeJephone Yards 4817 
Boulevard 6487

JEWELRy 
STORE

Auksyj)!, Colum- 
bijos Grafonolaa ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

4587 S. Ashland , 
ve^ Chicago, III.

ALIEJAUS ŽEMLAPIS 
VELTUI.

i Pasiųsime jums veltui ant 
pareikalavimo aliejaus žem- 
lapį parodantį visus aliejaus 
traukimus, tekančius ir grę- 

t žiamus šulinius ir visų veik
mę. Rašyk šiandien reika
laudamas jo. Paskirtas 
skaitlius veltui išdalinimui.

ADVANCE OIL CO., 
81042-14 Throckmorton St.,

Fort VVorth, Texas

pini-
greičiausiai pa-

Amerikos siunčiamiIš
gai į Lietuvą;
siekia adj-esantus Lietuvos kai
muose, kada yra pasiųsti per

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

kuri turi sųskaitiškus ryšius su 
Lietuvos Bankoms.

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

Keliaujantiems į Lietuvą yra 
sargiausiai ir patogiausiai vež
tis pinigus Federales Paskolų 
Bendrovės Draftų formoj, iš
duotus ant Lietuvos bankų; tie 
bankai išmota pinigus draftą 
savininkui be jokių nutraukų.
Parduoda laivakortes ant dvie

jų tiesiausių į Lietuvą linijų, 
ant kurių nereikia persėsti. Iš 
Montreal į Eydkunus (netoli 
prie Kauno), kaina $107.15.

Iš New York į Liepoj ų, kai
na $145. Taip-pat ir iš Lietuvos 
į Ameriką.

Skolina pinigus ant Ameri
kos ir Lietuvos namų, žemių ir

• T. PuDruan 5132

AKUSERKA 
i SHUSHO

Turiu patyria** 
raotcrą ligose; ra 
«H»0tiD£rJ prižiu 
riu ligonę ir fcudl 
kl laika ligos.
1D929 S. State bU

VWTrr r,  ------—. CAlCagO,
aiLh u a m k?« » mjm o a ■ s » m ■ k

GALUTINIS KAINOMS NUMAŽIN
TOMS IŠPARDAVIMAS.

Viskas turi būt parduota, nepai
sant uždarbio, ar kiek kainavo. $20,- 
000 vertes stako, vyrams ir vaiki
nams, vėliausios ir parankiausios rų
šies, gatavai padaryti — likę neat
imtais siutai ir overkotai, kurie par- 
sidavojo nuo $15 net iki $65. Dabar 
$8.50, $15, $20, $25, $30 ir $37.50. 
Vyrams kelinės $4.50 ir augščiau.

Vaikams siutai ir overkotai $5 ir 
augščiau. Vyrams §ysto 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

Ofisas'atdaras iki 9 vai. vak.

GYDYTO.IAS ir CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampai 

Leavitt St. Phoue Canal 6222. 
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 
9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 
W. 42nd St. Phone Lafayette, 
VmIftndo'.' taip 10 iki 14*

OMManaflMnBMaEDraflMNmMMMns* 
itez. 1139 Independenco Blvd. Chieagt 

Telephone Van Burcn 294

DR.A.A.ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišku.
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 10—11 ly 2—-3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną
'ammnRBSMHaaHaHmnMMasKan

You BETCHA 
HE POE'S.'

Va
7 iki 
3114 
4988.

SKAITYKIT IR PLAT1NK1T

VVHV JUST LA£T 
Wf.EK THE UO T H

U$ TUOK ficK-

dr. m. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomai per 22 
metu kaipo patyręs gydytąją*, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas liras 
vyrų, moterų ir vaikų, parai nau- 
jsusias metodas X-R*y f, kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir LabaratorHat 1121 W 
18th St., netoli Fisk St • ’

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

Dienomis; Canal 
8110 arba 207

Naktimis! Drexei
__  950 - Drover 4186 

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted St. 
VAL.: 9—10 ryto, ir 8—9 vai. vak.

Teiephonah

Telephone Yards 5082

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan St Chicaco
VALANDOS: Nuo 8 iki ii ryte

Ir nuo 5 IH 8 ▼akam. x

$

«•

Telcphone Yards 1532

DR. J. KULIS s
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J 
Gydo visokiai ligas motam, vai- Į 
kų ir vyrų* Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų liga*.

3259 So. Halsted St., Chicayo. 3
a

IH H « ■ H B H Ž la MH B gįįįįi M ■■

m B B HIHK 84 K B BKBSMBJBBi
B TeL Boulevard 2160

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, I1L

Lietevis Dentistaa
4712 So. Azkland Avė. 

arti 47-tos gatvė* 

Telefonas: Drovar 7042

. Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

Dr. J. Sarpalius
1424 So. Halsted St

Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8.
Nedėlioms 10 — 12. 

Gyvenimo Tel. Yards 5098.

Tek Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

LIETUVIS DENT1STAS 
2201 VV. 22nd & So. Leavitt Sta.

CHICAGO.
Valandos) 9:80 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 9 vakaro

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymu ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antra laši 
8333 So. Halsted St., Chicago, I1L

Phone: Beoitevard 4121.

SY BAKER

__—____ ——
ANO THCV 

OccroRCD THe 
PONY, 0UT ne 
JUfT PGCK£P

IMPERFECT IN ORIGINAL
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■ Transatlantiąue __
Tiesiai

New York i Hamburgą 
DubeHavais šriubais laito 

NIAGARA
Išplauks Utaminke, Kovo 15 d.

Kabineto ir trečios klesos kainos 
.aoai prieinamos. .

Atsišaukite prie arčiausio vietinio 
Frenc.h Line agento.

©R. YUšKA 'f 
1990 S. Halsted St.

T*l. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakare.
Rezideudja: 2811 W. 63rd

TfJ, Prospect 3466

Lietuviu Mus
LIETUVIŲ RATELIUOSE. 

Iš moterų darbuotės.

11----------------------
kuopos rengiasi stropiau veik
ti kultūros ir švietimo dirvoj. 
Nort baidės Draugijų . Sąryšis 
pereitą nedėldienį (23 sausio) 
turėjo pasilinksminimo vakarė
lį, skirdama jo pelną palaiky
mui knygyno, kurį komunistai 
stengiasi visokias budais sunai
kinti. L. D. L. D. 86 kuopa 
taipgi rengiasi suras tį kokių 
pramogą apšyietos naudai. L. 
S. S. 81 kuopa, ruošia prakal
bas vasario 2 dieną. Kalbė
siąs Dr? Mon tvidas. Prakal
bos bus Liuosybes svetainėj 8 
valandą vakare. — V. M.

Susivienijimo Liet. Ameriko
je 208 Moterų Kuopa buvo 
suruošus du vakaru, vieną saiię 
šio 19 d. gražioj Auburn Par
ko Masonic Temple salėj, o 
antrą sausio 23 d. mažoj Mil
dos salėj. Pastarasis buvo 
draugiškas vakarėlis, kurio vi
sas pelnas paskirta Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui. Buvo
atnešta keletas labai puikių I _ 
rankų darbelių ir šiaip dalykė
lių, kurie visi lajui išparduoti. 
Kuopictūs buvo susinešusios 
skanių namie gamintų užkan
džiu, ir svečiams kiek užkan
dus prasidėjo programas, kuo
pos pirmininkei P. Petraitie- 
nei pirmininkaujant. Kalbėjo 
Dr. Biežis apie naudą priklau- 
simo organizacijoms, Dr. Nai- 
kelis apie moterių teises, ir Dr. 
Graičiunas apie Lietuvos Rau
donojo Kryžiais darbuotę ir 
kiek Amerikos lietuvių pinigų 
pasiųsta jam nuo jo įsikūrimo 
iki dabar. — Kiek liko nuo 
to vakaro pelno bus paskelbta 
vėliau. — P. P.

PRAPJUOLĖ L. L. 
KNYGUTĖ.

Iš Liet. Laisv. Paskolos Sto

ROSELAND

Sausio 22 d. Lietuviu Scenos 
Mylėtojų Ratelis turėjo pasi
linksminimo vakarėlį su už
kandžiais. Rateliečiai ir vietos 
jc kūjai turėjo gražios progos 
pasilinksminti ir pasidalinti 
mintimis apie nuveiktus dar
bus ir apie ateinantį, veikimą. 
Ratelis laimingas bent tuo, kad 
jo nepaliete tuščiagalvių šu- 
rum-burum audra, kaip kad 
atsiliko L. M. D. Aidui, LDLD. 
79 kuopai ir l iet. Ixnsv. Fedcr. 
4 kp. Todėl Batelis ir gyvuoja 

• gerinus už visas čia paminėtas

MELROSE PARK.
Del valkatų uždarė balių.
Ka'žin ar yra kur kita tokia 

kolonija, kur tiek daug ir taip 
ištvirkusių valkatų butų, kaip 
pas mus. Jie užpuldinėja žmo
nes naktį einančius šaligat
viais, iškrausto namus, išardo 
bhlius, surengtus svetimtaučių 
ir tt. Apie kokias tris savaites 
atgal buvo įsilaužę į Ignaco 
Vaičiulio saliuną, bet ten datig 
ko nepelnė, išnešė apie dvyli
ką dolerių pinigais, 2 revolve
riu ir visus salimio raktus; 
nuėję j skiepą piktadariai iš
leido visą vandenį iš boilerio 
ir paliko šildomajame pečiuj 
besik u einančią ugnį. Laime, 
kad savininkas laiku pajuto, 
tai išvengė nelaimes, o kitaip* 
butų boileris ękspliodavęs. 
štai ir kita jų šunybė.
22 d. Lietuvių Tautiška Drau
gija Kun. Algirdo turėjo balių. 
Išpradžių balius buvo sėkmin
gas; žmonių prisirinko geras 
būrelis ir visi gražiai linksmi
nosi. Bei štai apie vienuoliktą 
vai. pradėjo grūstis į vidų gat
viniai valkatos, italai, nepirk
dami nei tikielų. 
mitotas ir salės 
pradėjo varyti 
iškilo triukšmas.
dėjo bėgti laukan, tikietų par
davėjai susiėmę tikietus ir pi
nigus taipgi apleido savovie
tas. Matyddmas, kad valka
toms nieko nebegalės padary
ti, policistas, kuris buvo at
siųstas tvtfrkai daboti, palie
pė uždaryti balių. Žmonės iš
siskirsto. Bet dar nebuvo vis
lias. Minėti valkatos išėję gat
vėn laukė jiems “nusikaltų- 
sių” žmonių. Sales šeimininką, 
jam einant namo, valkatos pa
sigirto prie pat jo namų ir la
bai sumušė. Butų sumušę ir 
daugiau žmonių, ale kiti susi
prato ir jiems nematant pra
sišalino.

Rengimo Ko- 
darbininkai 

juos laukan; 
Žmones pra-

•daugiau kaip aštuoniasdešimta 
žmonių, v

mo knygutė No. 2416 su lakš
tais nuo 60376 iki 60100. Kas 
ją rastų, prašom sugražinti; va’dino dviejų 
taipjau jei k?is* pirko L. L-P J 
Bonų pagal tuos lapelius, ma- J 
lonūkit pranešti adresu: J. K. 
Enčeris, 4403 S. Mozart st., j 
Chicago.

Sausio 23 d. Lietuvių Valgo
mų Daiktu Bendrovė buvo su- 

I rengus vakarą. Lietuvių Sce- 
nca Mylėtojų Batelio nariai 

veiksmų ko-
muliją “Musų Gerasis.” Išėjo 
gerai. Žmonių buvo pilna 
Stančiko svetainė. Bendrovė 
gc*ai gyvuoja; dešimt dolerių 
Šeras dabars jau verta suvirs 
trisdešimt vieną dolerį.

CICERO

Sh šių metų pradžia Narth- 
sidūs progresyvūs draugijos ir

[RENCH LINE*
Compagnie Generale

Transatlantiųue v.t

Sausio"25 d. turėjo įvykti L. 
S. M. Ratelio nepaprastas su
sirinkimas, bet dėl mažo skai- 

jčius nąrių ir ne visos valdy- 
I boa atsilankymo susirinkimas 

ik įvyko. Matyt, naujas pirmi-1 
įlinkas P. Bobelis menkai tesi- 
nųiina Ratelio reikalais, ir gir- 

'dtl, kad <Iaugclis rateliečių nc- 
i patenkinti jo išrinkimu. Mat 
•jis turi visokių . “trobelių,” o • 
kibiausiai tai tas jo užsimirš!- Į

• nias. Geriau bH|ų, kad perleis
tų vieną veiklesniam.

Dabar Lietuvių Scenos My- 
Ratelio susirinkimas

vasario 1 d. Strumilo
letojii

S*

NAUJIENOS, Chicago, HL

tholin, 1920 Transpolation 
Building. Ji buvo mano myli
miausia drauge ir aš linkiu jai 
viso gero. -L Ilazel De>wey 
Rice.” Jos lavonas vakar tapo 
sudegintas Graceland kapinių 
krematorijoj, be jokių cere
monijų.

Ketvergas, Sausio 27, 1921
mi už nepaisymą pirmo prieš 
juos išleisto indžiokšeno.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI RAKANDAI

Vakar 
čiai su 
garsino,

Neleidžia kūrenti pečius.
Kelios dienos atgal sveikatos 

departamentas pradėjo varyti 
taip vadinamą “anti- snioke” 
kampaniją, nes mieste, sako, 
perdaug bereikalingai yra pa
leidžiama durnų, kurių oras 
nū jokiu budu nebegali sugerti 
ir todėl jie kenkia žmonių 
sveikatai. Vakar sveikatos de-

PAJIEŠKAU draugo Prano Palio
nio, Suvalkų rėd., Ūdrijos parapijos 
Barkuniškių dvaro. Turiu labai svar
bų reikalą. Jis pats malones atsi
šaukti arba žinanti jį malonės pra
nešti ant Šio antrašo:

JUOZAS MALINAUSKAS, 
1106* — 14th Avė., Rockford, III

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO

Wm. Bross Lloyd sugavo 
plėšiką.

vietos pi hitų laikraš- 
didžiausiii riksmu iš- 
kad William JBross

I.Joyd, milionieriui komunis
tui pasisekė suši upti vagilių, 
kur ryžosi išvogti jo automo
bilių iš garadžiaus. Kaip visi 
kiti milionieriai, taip ir komu
nistiškas milionie-rius William 
Bross Lloyd gyvena puikiau
siam palociuj, 830 Sheridan 
road, Winnetka apielinkėj. Jis 
su savo šoferiu buvo garadžiti- 
je. Jiedu pajuto, kad kas nors 
bando atrakinti didžiąsias ga
radžiaus duris. Lloyd žinoda
mas, kad niekas iš jo šeiminos 
tuo laiku negali eiti ko nors 
garadžiun, jis pa|s ir šoferis 
pasislėpė, idant pamačius kas 
čia jame įeis ir ką darys. Du
ris / tuoj tapo atidarytos ir 
jiems nepažįstamas 
įėjęs įlipo limozinon 
do važiuoti, čia jiedu 
ant plėšiko ir sugavo
gabentas policijos stotin plėši
kas pasisakė, kad jo vardas 
yra Hanson Christianson, ex- 
kriminalistffSj

kad iš J. Brandi & Sons. 219 
W. Ohio st., saldainių fabriko 
kaminų rūksta daug juodų ir 
nevalių durnų. Jie tuojaus įė
jo vidun ir uždraudė kūrenti 
pečius, iki bus įdėti toki pe
čiai, kurie sudegina durnus. 
Apie porą šimtų darbininkų 
tapo išmesta iš darbo. Taip
jau tapo uždrausta kūrenti pe
čius ir dviem viešbučiam, New 
Gault ir Ne\v Tremont.

ESU APVOGTAS
Sausio 17 dieną, parėjęs iš darbo, 

atradau viską išversta. Išnešta tri
eile armonika, auksinis laikrodėlis, 
staltiesė, britva ir šukos. Kas patė- 
mys tokius daiktus kaip armoniką ir 
pirmas praneš, duosiu atlyginimo $50.

WM. RAZEVIČE,
1524 So. 50th Ct., Cicero, III.

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

2810 W. Harrison St.

J IEŠKO DARBO
REIKALAUJU darbo prie plumbe- 

rio. Darbą žinau kiaurai. Kam rei- 
kaljhga atsišaukite i Naujienų ofisą 
pažymint No. 207.________________

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIĘŠKAU kambario su 

valgiu arba be valgio, lietuvi
škoje šeimynoje. Atsišaukite 
į Naujienų Ofisą po No. 204.

Rakandų Bargenas.
Priversti parduoti trumpu laiku grą

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

1926 So. Kedzie Avė.

NAMAI-ŽEMĖ

žmogus 
ir ban- 
puolesi 
.ii. Nu-

Majoras paliepė iškolektuoti 
Pullmano taksus.

Majoras Thompson paliepė 
Corporation Counscl asisten
tui Leon Horstein padaryti le
galių ^žingsnių, 'kad privertus 
Pullmano kompaniją užmokėti 
$317,000 užvilktų taksų. Mat, 
Lowdenas yra dideliu Pullma
no kompanijos dalininku ir jis

Nori daugiau kunigų.
Protestonų episkopalų kuni

gai šių sąvaitę laiko aštuonias
dešimts ketvirtą metinę kon
venciją šv. Petro ir Povilo ka
tedroje. Vakar vietiniu vysku
pas Charles P. Anderson ati
daręs posėdį ragino žmones, 
kad jie leistų daugiau berniu
kų mokintis kunigauti. “Steng- 
kites visais galimais budaiš 
padrąsinti savo sūnūs mokintis 
kunigystes. Neatkalbinėkite jų, 
jeigu kuris jų yra linkęs pa
sišvęsti šiai ‘garbingai’ profe
sijai. Neįkalbėki t jiems eiti 
bizniu, kad patapus turtingais 
žmonėmis.” Mat šis senas vys-

bus kunigų, juo labiau bus gu
lima žmones atginti nuo be-

Cicero. — Draugystė Lietuvos Ka
reivių taiso didelį balių Lietuvos gy
nėjų naudai subatoj, sausio 29 d., J. 
Šalčio salėj, 4837 W. 14th St. Pra
džia 7:3-0 v. vak. Tikimės, kad visuo
menė gausingai atsilankys ir tuo pa
rems Lietuvos gynėjus bekovojančius 
su nevidonais lenkais. — Komitetas.

LightREIKALINGAS kambarys 
Hobsekeeping (su šeimynikystės įran
kiais) dėl vedusios poros, apie Hals
ted ir 18tos gatves. Geistina pas 
Švarią, apšviestą šeimyną.

1931
J. G.,

So. String St., Chicago, III.

Pirkite ukes nuo paties sa
vininko, o ne per agentus?

Gaunu daug laiškų su klausimais 
apie ukes. Tai viena ūkė ir apgarsin
siu, nes ji visai netoli nuo stoties ir 
gražioj vietoj: upė šalip nuolat teka 
ir daro smagų ir linksmą gyvenimą. 
Žemės yra 51 akeris; 20 akerių jau 
išdirbta, o likusioji miškas ir gany
kla. Dobilų yra apsėta apie 6 ake- 
riai, stubos dar geros; ir yra visi rei
kalingi frankai dėl ukininkystės; ran
dasi melžiamų karvių, telyčių, arklių, 
kiaulių ir keliatas vištų. Parsiduoda 
labai pigiai tik $3,6Q0. Savininkas 
eina į kitą biznį. Norintieji geros ir 
pigios ūkės, atsišaukit greit, nes pa- 
vasarvj bus brangesnės.

S. A. DEMENTIS,
P. O Box 72, McNaughton, Wis.
^ll II » ........................... ............... ■■ **

Parsiduoda

$1,500.00

REIKIA DARBININKŲ
5 akeriai, visa žemė gerai iš

dirbta, 40 minutų iš pat vi- 
durmiesčio ant Burlington R. 
B. gclžkelio. $225 įmokėti, o 
kitą sumą duodam ant lengvo 
išmokėjimo. Platesnių infor
macijų telefonuokit arba atei
kit.

MOTERŲ__
REIKIA senyvos moters pri- 

dabojimui dviejų kūdikių. Atsi
šaukite, laišku, ypatiškai arba 
telephonu. Apie mokestį susitai- 
kysim. 6622 Rhodes Avė.

/ Tel.: Englewood 1421
Paul P. Baubly, 
1404 W. 18th St. 
Phone Canal 6292

tokią taksų komisiją, kuri žy
miai sumažino tos kompanijos 
taksus. Dabar Thompsonas 
sako, kad Pullmano kompani
ja jau nebeturėsianti specia
lių privilegijų;

Čia reikia palaikyti, kad ta
me yra apsileidimas miestelio 
administracijos ir kai kurių 

1 lietuviu biznierių. Miestelio 
administracija yra apsileidus 
dėlto, kad iš draugijų arba 
šiaip rengėjų vakąrų už leidi
mą (permitą) atima 10 dole- 

• riti, bet policistų arba gerų 
tvarkos dabotojų nesistengia 
atsiųsti, o jeigu ir atsiunčia, 
tai koki italą policistą, tų pa
čių valkatų prietelį. Biznierių 
gi apsileidimas toks, kad jie 
išnuomoja Visokios rųšics biz
ni in (garažus, poolruimiųs, 
rk u tykias, etc.) valkatoms, 
kur ije ne tiek tais biznio rei
kalais rūpinas, kiek lavinas j 
visokių suktybių, užpuldinėji
mo žmonių. laužimos Į namus 
ir tt. Taigi patartina lietuviams 
biznieriams pažiūrėti į svetim
taučius biznierius ir daryti 
taip, kaip jie daro: nenuomo
ti jokio biznio valkatoms. Ma
no manymu, yra pakankamai I 
ir gerų žmonių, kurie galėtų I 
nuomoti tas įstaigas, o tokiu Į 
budu gal išnyktų tos gaujos I 
vagių’ ir plėšikų, kurių priviso I 
čionai Melrose parke.—XXIX. I

na-REIKIA moters abelnain 
mų darbui. $15 į savaitę.

3502 So. Halsted
Tel.: Drover 9645

PARSIDUODA labai pigiai, 
$500 įmokant ir likusią sumą 
mėnesiais, kaip renda nupirks 3 
augštų mūrinį namą. Rendos ne
ša $44.00 į mėnesį. Peoria Str., 
netoli 18-os. Rašykite arba at
sišaukite į Naujienų ofisą pažy
mint No. 205.

Želigovskio valdžia griuvai — Pra
kalbos! Rengia Am. Liet. Ex-Karei- 
vių Draugijos 7ta Kuotya pėtnyčioj, 
sausio 28, Meldažio salėj, 2242 W. 
23rd Place. Bus gražus programas 
ir šokiai. Kalbūs iš Lietuvos atvy
kę kalbėtojai. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Kviečiame visus.

— Jos. Paskačimas, Rašt.

Sugavo munašino plėšiką.
Trys vagiliai bandė įsilaužti 

Francis T. A. Junkin buto skie
pą n, } 2541 S. Michigan avė. 
Pirm įsilaužimo butan jie mė
gino nukirsti “burglar alarm” 
vielas, kad padarius savo žy
gį pasekmingesniu. Tcčiaus 
jiems besidarbuojant dar lau
ke, juos užklupo policija ir 
vieną jų pagavo. Nugabentas 
Coltage Grove policijos stotin 
iis pasisakė, kad jo vardas yra 
Frank Wpber, bet policija ma
no, kad jis yra ex-k rimbui Ii s- 
tas ir jo vardas yra Brovvn, 
Pas jį rado banko knygutę, ro- 
lančią depozitą $1,000 ir cer- 
tifikatą kariškos tarnystes

REIKIA *patyrusių moterų 
skuti u nj skirstymo.

A tsi šaukit
SANDLER & FISHMAN

1820 W. 14th St.

prie

REIKIA senyvos moters pridaboji- 
mui dviejų ne mažų mergaičių. Val
gis duodama; miegot gali namon eiti 
arba ant vietos permiegot. Galima 
matyt ne ankščiau kaip ant 7 vai. va
kare.

North Sidės Draugijų Sąryšio Vie
šo Knygyno delegatų metinis susirin
kimas įvyks šiandie 7:30 v. vakare, 
Viešo Knygyno svet., 1822 Wabansia 
Avė. Malonėkite visi delegatai, at
vykti laiku, nes yra daug svarbių 
rcjkalų. —- Sekr. F. Prusis.

Liet. Taut. Liuosybes Draugystės 
metinis susirinkimas įvyks .subatoj 
sausio 29 d., 7:30 vai. vakaro, A. Va- 
linčiaus svet., 1732 So. Union gatvės. 
Malonės nariai kuoskaitlihgiausia at
lankyti, nps yra daug Svarbių reikalų 
aptarimui. — Valdyba.

West Side. — T. M. D. 28 kuopos) 
metinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
sausio 28, 7:30 v. v., Meldažio salėj.

.. ... . .Nariai būtinai susirinkite visi. Bus
rrimciJOS armijoje. Jis atsiša- dalinama nauja knyga. Pakvieskit ir 
kė išduoti savo draugus. Tik »avo draugus atvykti ir įsirašyti 

, _ . , . , .v kuopon. — Valdyba.uasake, kad jų tikslu buvo iš-  j
plėšti Jun'kin’o mtmšainą, ku- Brighton Pajk. , ,. I..... . Bonu pardavinėtojų svarbus susinn-uo jis turįs skiepe gana daug, įvyks ketvirtadienį, sausio 27, 
o valdžia žinodama apie tai 7 vai. vakare, bažnytinėj svetainėj, 
ninkn iem nnJnrn 44 ir Fairfield Avė.nieko jam nedaro. — L. L. P. B. Raštininkė.

K. GENDVILA,
1710 Union Avė.

PARSIDUODA labai pigiai puikus 
vieno phgyvenimo namas su visokiais 
parankamais, arba mainysiu ant gro- 
serio, loto ar automobilio. Namas 
randasi ant Bridgeporto prie pat lie
tuvių bažnyčios. Malonėsite . atsi
šaukti į trumpą laiką pas savininką.

1543 W. 4Gth St., 
1-os lubos nuo užpakalio.

^PARSIDUODA naujas, mūrinis na- 
m-ks 2jų pagyvenimų po 4 kambarius. 
Viskkę po nauja mada: vanos, boileris, 
elektros šviesa ir kiti pamnkumai. 
Namas randasi Brighton Parko apie- 
linkėje, 4 blokai iki Crain & Co. dirb
tuvės. Kaina $5,600.00. Atsišaukit 
6 v. vakare.

1343 So. 49th Avė., 
Cicero, III.

sau-
ren-

137 kp. nedėlioję, 
d., Strumilo svet.

gia vakarą. Bus vaidinama 
“Kerštas,” dalyvaujant gabiau
sioms Chicagos ir Roselando 
artistinėms spėkoms.

—Bijūnėlis.

4 šio 30
*.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS 

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon

Vyrai, kurie $erga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų, 
pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

35 So. Dearnora St., kampas Monroe St. 
Crilly Builuing—ruimas 506. Imkite elevatorių 

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

PRAKTIŠKO PATYRIMO. % 
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 v ak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
ninkai ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 yaan- 
dai po piet.

N. Ashland avė., pašanke 
vaikiną J. L. Jacųues, 

Kenwood avė., ii) pasakė 
kad ji išgėrė nuodų. Jac- 
paėmęp automobilių at-

REIKIA vyro prie žirklių ir 
kėlimui įKankio į geležies atmatų 
kiemą.

SAM COHN*& SON, 
52nd Avė. ir 16th St.

REIKIA stako pardavėjų. Mes 
naudojame vandenį, vietoje gasolino 
dėl darbinių automobilių. Visai nerei
kia gasolino, Illinois Corporation va
žinėja be gasolino. Užsakymai prie- 
kyj ir tam panašiai. Pamatysite, kad 
lengvai parsidavoja.

80'4 Tribūne Building.

MOKYKWS

Sveikam Kūne Stipri Dvasia,
Kum be reikalo kentėti? Mano spe

cialus gydymo būdas išgydė jau daug 
Žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti

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

Kirmėlės ženklai
žmonės serganti taja bjauria liga pa

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

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

Gydau taįpjau ir kitokias ligas kaip 
•'yru taip ir moterų. Patarimai dykai.

Sudegino merginos lavoną.
Praeitą nedėlios naktį p-lė 

: Ilazel Rtec, 22 metu amžiaus, 
4400 
savo 
6414 

ques
. lieke jos namuosna <r sutiko ją 
priemenėje, laikančią šlapią 
abrusą burnoje. Ji pamačius 
jį prabilo: “Lou, aš degu nuo 
nuodų, aš noriu mirti!” ' Lon 
Jacąues pasigriebęs ją skubiai 
vežė Ravcnswood ligoninėn, 

kelyje. Jos 
raščiuką: 
mylėjau: 
nusibodo 
kad1 už- 

Jeigu šis

DR. DICKSON x
1615 West 47th Street

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

bet ji pasimirė
i kambaryje rado tokį 
“Visiems, kariuos aš 
Man jau pakarto ir 
gyventi ir aš jaučiu, 

j tai man bus atleista.
mano pasielgimas yra priešin
gas Dievo įstatymams, tad aš 

! statau tiktai" vieną reikalavi
mą: aš nenoriu nei iškilmingu 
šermenų, nei kvietkų. .Atiduo- 
kitx mano lavoną graboriui ir 
lai jis jį sudeginą. Atiduokit 
mano gražiąsias šlcbcs mano 
vienatinei draugei Betty Bar- kurių jie bus areštuoti ir teisia-

Apkaltino daktaro pačią. # e
Fcdcralė grand jury vakar ICSKOl 1M1ŽO

’šnešė apkaltinimą prieš Mrs. .*,„.<?■————~ 
Alma Papik, pašią (Lro Ed- ASMENŲ JIEŠKOJIMAI 
wrad Papik, 2901 Wallace st. 
Tą apkaltino už suklastavimą kaus, 
receptų, ant kurių ji panaudo-1 Mass. 
jo savo vyro vardą, kad išga- r 
vus iš aptiekų narkotiškų vais- 

I tų. Taipjau su ja sykiu tapo
įkaitintas ir d-ras William '7A”įIESKAU savo brolio Jono Var- 
l\ E. Warrcn, 529 S. Western nelio, iš Kalnėnų kaimo, GadVinavo 
įve. už rašinėjimą receptu Para*’ ^clšių apsk^ Negirdėjau nuo

4 1 v jo per 10 metų. Malonėk atsišaukti
žmonėms, kurie naudoja nuo- pats, arba kas jį žino pranešti, 
tingus narkotikus.’ | ŽEBRAUSKIENĖ,

151 Kensington Avė., Chicaj^o, III.
Uždarė dar 57 smukles. ------------ ----------- ;—-— -------

c..i: . t., .r ' v i PAJIEŠKAU savo brolio Jono Po-Suhg Jungtinių Valstijų pro- cjuus> Akmenės miestelio, Šiaulių 
kuroro ir prokuroro Illinois apskr. Apie šeši metai atgal gyveno 
valstijos nntiekfu nefirrin vn N. Y. Labai svarbų reika-yaisujos paueKtų peticijų va- lą Uuriu> _ gavau laigką> ig Lietuvos> 
kar federalls teisėjas Carpen- Jis pats arba kas apie jį žino malonė- i 
•cr išdavė penkiasdešimts sep- kit pra^iS^natr±klr;o 

. . ,v. , v x. „ , 1 DOMINIKAS POCIUS,’yms mdziokšenus. Šie federa- Į p. o. Box 151, Melrose Park, ui. | 
’iai indžiokšenai uždarys 57 
smukles ir jų vietose uždrau-x 
Ižia daryti bent kokį biznį per 
visus apskritus metus. Patiems 
smuklininkams išdavė atski-1 
us “bench” warrantus, sulig

REIKIA duonai išvažiotojaus dirbti 
ant komišino. Atsišaukite 3 vai. 
pietų.

PARKWAY BAKERY CO., ' 
. 2749-55 W. 18th §t.

po

Girdėjau gyveno
Taipgi, meldžiu atleisti 

prasižengimą.
BARBORA RUPKIENfi, 

1886 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Boston, 
už PARDAVIMUI

Vynj ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Dcsigning .Mokykla.

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

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

.Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
riuo laku, dieną ar vakarais, pasižiu-PARSIDUODA bučerne ir groserne j 

geroj vietoj, per 10 metų išdirbtas ‘ rėti ir pasikalbėti dėl sąlytrik 
biznis. 'Norintiems galiu parduoti ir ” ' J—---- ~ ‘
rakandus. Parsiduoda labai pigiai. 
Priežastiš — išvažiuoju ant ūkės 
(farmos).

3435 Wallace St.

Paternz daromos sulig mieroa, vi
sokio stiliaus ir didžio ii bet. kurios 
madų knygos.

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

Kampas Lake St., ant 4-tą lubų.

PARDAVIMUI ’

Dvi bučemūs: viena Brighton Par- Į 
ke, su nauju mūriniu namu, o kita 
ant Town of Lake. Vieną parduosiu 
už $1,600, o apie kitą pakalbėsim ant 
vietos.

Atsišaukit
EDM. WITKAUSKAS, 

4542 So. Wood St.,
x I Tel. Lafayetta 4320

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Hahted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wella St.

137 Mokyklos Janąt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattermi Kirpi

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

Tel. Seeley 1648.
.SARA PATEK, pirmininką.

PAJIEŠKAU kambario prie mažos 
šeimynos; geistina kad kambaris bu
tų šviesus vienam arba* ir dviems; su 
valgiu arba be valgio, 18-os gatves 
apielinkėj arba ant J3ridgeporto. 
rinti toki kambarį, malonėsite 
nešti laišku.

STANLEY CHEPAITIS, 
4488 Soi Maplewood Avet

Tu- 
pra-

PARSIDUODA groserne ir saldai
nių krautuvė. Biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Biznis yra cash; par- 
duotina už pirmą teisingą pasiulimą. 
Pardavimo priežastis — savininkas

BARBERIŲ MOKYKLA.
Gera proga išmokti barberio ama

to. Mokestis kol mokiniesi. Už mok- 
™ 4 i u i •• m u k m . . ( slą Hk $20.00. Galima išmokti į 6 
Eina į kitą bizni. Turi būti parduota 1 savaites.
šią savaitę. • i WILL BARBER COLLEGE,

884 88rd Street. 625 W. Madisen St., Chicigo.

IMPERFECT IN ORIGINAL « •


