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Prašo Lietuvą priimti plebiscitą
Didelis vargas Vilniuje

Talkininkų konferencija gali pairi

Gruzija grąsina karu Azerbaidžanui
Tautu Lycra prašo Lietu- *?>“«• Lietuva.' Vilnius gi turi 

pereiti Lietuvai be jokio ple
biscito).vą priimti plebiscitą

Priešinasi Želigovskio šaukia-
mani seimui ir prašo Lenkijos Į Vilniaus žydai nesideda 

prie Žulikovskip.panaudoti savo įtaką.

neturi pasiūlyti, jis skaito 
konferenciją eikvojimu laiko 
ir todėl gris Londonan.

Premieras Briand atsakė, 
kad jei jis butų manęs, jog 
jo rankos yra kontribucijų 
klausime surištos pirmesnių 
ministerių žingsniais, jis nie
kad nebūtų priėmęs priemie- 
rystės ir jog turi būti aiškiai 
suprasta, kad jei jo kabinetas 
puls, jo vietą užims preziden
tas Poincare, kuris yra dar• / mažiau nuolaidesnis.
Lloyd George grąsina apleisti 

Paryžių.
PARYŽIUS, sausio 28. ~ 

Iš autoritetingų šaltinių šian
die po piet patirta, kad p re 
mieras Lloyd George įteikė 
francųzams ultimatumą

GENEVA, sausio 28. — Ma-, Atsisako dalyvauti žųlikovskių 
tvt, kad nė lenkai, nė lietu- seimo rinkimuose. Didelis var- •r ’ 
viai nepritaria busiančiam Vii- gas Vilniuje,
niuje plebiscitui, kurį rengia ( -----------
tautų lyga ir aštrios protesto 
notos tapo tautų' lygos atstovų 
pasiųstos Lietuvos ir Lenkijos 
valdžioms apie niekurius daro
mus manevrus.

Iš Lietuvos reikalaujama, 
kad ji sutiktų su laikymu ple
biscito ginčijainoj teritorijoj. 
Diena pasiuntimo notos, kurią 
įteikė pulk. Chardingny, galva 
tautų lygos misijos Vilniuje, 
tapo apleista lygos tarybos,

VILNIUS, sausio 27.— (Chi- 
cagos žydų dienraščio “For- 
verts“ korespondento kableg- 
rama). Lenkai visokiais budais 
stengiasi prikalbinti Vilniaus 
žydus, kad jie dalyvautų rinki
muose į Želigovskio šaukia
mą seimą. Rinkimai į seimą 
atidėta dar dviem savaitėm. 
Seimas tečiaus susirinks tur 
būt ne ankščiau kaip balandžio 
mėnesyj.

Aplamai žydų nuomonė čia 
yra tokia, kad vilniške Želi
govskio “valdžia“ yra niekas 
kita kaip tik įnagis Varšavos 
valdžios rankose.

Delei siaučiančio baisaus ne
darbo, darbininkų virtuve at
sidūrė labai sunkiame padėji
me. 1100 žmonių kreipėsi vir
tuvėn, kad gavus nemokamų 
pietų. Vargas didėja iš dienos

konferencijos ir sugrįš į Lon
doną, jei jki rytdienos francu- 
zai nepermainys 'savo nuomo
nę apie Vokietijos kontribuc 
ją. Visiškas nesutitaikymas ap- 

j sireiškė konferencijoje, kada > 
i šįryt susirinko Lloyd George 
pasiūlymu paskirtasis komite- | 
tas, kad išrišus kort triburi jos 
klausimą.

Komitetui susirinkus buvo 
permatomos tik dvi galimybės:

L Kad visas kontribucijos 
klausimas galbūt turės būti 
atidėtas kitai konferencijai, ar

SIDNHY HILLMAN 
generalinis rubsiuvių unijos, 

j Amalgamated Clothing Wor- 
nkn kers of America, prezidentas, 

kuris dabar veda milžinišką 
rubsiuvių streiką Ncjw Yorke. 
Jis yra prezidentu tos unijos 
nuo pat jos įsikūrimo ir prie 
jo unija išaugo į milžiną ię

bus svarstoma permainymas^ 
1 Sevres sutarties su Turkija. 
Valdžia prižadėjo perduoti 
pakvietimą Angorai, prašantį 
Mustapha Kernai Paša ar kitą 
kurį Turkijos nacionalistų val
džios atstovą dalyvauti konfe
rencijoje.

ir įteikė notą, kadangi negali
ma eprmatyti padėties būnant 
atokiau nuo vielos.

Pulk. Chardigny įteikė notą 
sausio 21 d. Ji sako:

“Taryba prašo pranešti Lie
tuvos valdžiai, kad ji lauks at
sakymo į jos raštą gruodžio 
20 d., per dešimtį dienų nuo 
įteikimo dabartiniovrašto. Jei! 
tame laike nebus duota paten- Į į dieną. Jeigu urnai neateis iš 
kinančio atsakymo, ji bus pri
versta skfrHyti, kad Lietuvos 
valdžia atsisako išpildyti savo 
susitarimą su taryba, kaip jis 
buvo priimta« lapkr. 8 d., Val
demaro telegramoje.“

kur nors pagalbos, pati nemo
kamoji virtuvė teks uždaryti.

raščiuose išspausdintos žinios, 
gen. Želigovskis vis dar stoja 
už rinkimus į “centralinės Lie
tuvos“ steigiamąjį seimą ir 
paskirė rinkimus apie vidurį 
vasario mėn. Taryba todėl pa
liepė pulk. Chardigny, kad jei 
tas pasirodys tiesa, pranešti 
Lenkijos valdžiai, kad ji yra 
formaliai prašoma visais jos 
galėję, būdam priešintis įvyki-
nimui to projekto. Taryba ne- atstovauja Franciją 
gali pripažinti gen. Želigovskio Japoniją, 
rinkimų teritorijoje, kurią jis apie Vokietijos 
laiko nelegaliai, ir tai tuo lai- pagimdė pertrauką konfereri- 

lyga rengiasi daryti rijoje ir niekuriuose rateliuo-

True translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, III. Jan. 29, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Talkininku vyriausios 
tarybos konferencij’a 

gali pairti.
Negali susitaikyti apie Vokieti
jos kontribuciją ir Lloyd Geo
rge grąsina apleisti Paryžių.

PARYŽIUS, sausio 28.
Skirtumas nuomonėse talki -į 
ninku vyriausioj taryboj, kuri

Angliją, 
Italiją ir Belgiją, 

kontribuciją,

2. Premieras Briand, stumia
mas Anglijos-Belgijos opozici
jos Francijos reikalavimams, 
galbūt bus priverstas rezig
nuoti. .

Posėdis specialinio komiteto 
užsibaigė šįryt be jokių pasek
mių. Pasakyta, kad komitetas 
vargiai galės raportuoti pre
mjerams šiandie.

Šįryt Anglijos delegatai lai
kė konferencijas, kad radus 
daugiau parėmėjų Anglijos 
nuomonei ir ypač Lloyd Geo
rge poziejai, kad kontribuci
jos klausimas turi būti išriš
tas dabąr.

Kokias viltis galėjo ang’;' 
turėti iš tos dalies Briando 
kalbos ketverge, kur jis pasa
kė, kad Francija “priims tei
singą poziciją, jei 
prirodyta, 
galės užmokėti pilnai,“ 
išblaškytos paskirimu Franci
jos finansų ministerio Dou- 
mer į specialinį komitetą. Duo- 
merio paskirimas reiškia, kad 

I Francija reikalaus paskelbti 
• pasauliui sumą, kokią, ji ma

no, Vokietija turi būti privers
ta užmokėti, neatsižvelgiant 
ar Vokietija gali užmokėti, ar

I ne. w
Dramatingiausia valanda tal-

True translation filed with the post- 
mastėr at Chicago, III. Jan. 29, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Gruzija grąsina karu 
• Azerbaidžanui.

—j—__—
Bolševikams pątekęs Azerbaid
žanas nebepildo< pirmesnių su
tarčių ir nepristato Gruzijai 

aliejaus.

•bus
kad Vokietija ne-< Reikalaujama

maišiai, ir taipjau kad užbė
gus už akių galimai bolševikų 
atakai pavasaryj, kada į Baku 
bus atgabenta nauju kareivių, 
kabineto susirinkimas sausio 
18 d. rimtai svarstė apie gali
mybę tuojautinės atakos ant 
Azerbaidžano už nedavimą 
aliejaus. Ir likusiai daliai Azer
baidžano misijos tapo paliepta 
apleisti Tiflisą.

Gruzijos nusistatymas lin
kui Azerbaidžano yra pasek
mė desperacijos, bet jei bus 
sėkmingas, jis sualužys bolše
vikų pastangas pasmaugti Gru
ziją, neduodant jai aliejais.

Gruzijos žmonėms dar 1 ne
pranešta apie valdžios pienus, 
bet oficialiniuosc rateliuose 
manoma, kad žmonės, kurie 
labai daug kentėjo nuo bolše
vikų pereitais metais, pasiliks 
ištikimi valdžiai ir noriai ka
riaus su priešu.
Rusija nusigando ir nusileido 

Gruzijai.
KONSTANTINOPOLIS, sau

sio 28. — Iš Tifliso s praneša
ma, kad nesenai Rusijos sovie
tų užrubežinių reikalų komi
saras G. V. čičerinas pasiuntė 
Gruzijai ultimatumą, reika
laudamas tuojaus paliuosuoti 
toje šalyje areštuotus bolševi
kus.

Gruzijos valdžia atsisakė pri
imti ultimatumą ir nutarė at
mušti tą bolševikų blofą mo
bilizuojant visus kareivius. 24 
valandos vėliau Rusijos ulti
matumas tapo atšauktas.

Prie atšaukimo buvo pridė
tas paaiškinimas, kad bolševi
kai nori draugiškai gyventi su 
savo kaiminais. Tečiaus tikro-* 
ji priežastis tokios permainos 
pozicijoje yra tą, kad Maskvos 
valdžia neturi užtenktinai ka
reivių, kad pariavus su gruzi
nais ^kalnuose. Tikimąsi, kad 
padėtis persimainys pavasaryj.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jan. 29, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Gręsia naujas rusų 
karas su japonais.

tapo

Ties Čita prasidėjo nauja 
mionovo kontr-revoliucija, 

miama jdponų.

Se-
re-

ir

21

kų, kada 
plebiscitą, kad nusprendus 1U se tame permatoma pavojus' kimokų konferencijoje buvo, 

i__ r____ ::__________ '•____ ti__ ikada Lloyd George pakįlo, kad 
petšamasai Vilniaus šiandie tarybos posėdis, kuris atsakius į Briando kalbą. Ang- 

, yra tik bjauri ko- turėjo prasidėti 4:30 vai. po, hi diplomatas pakįlo iš savo 
kad po jo priedanga piet, tapo panaikintas. Viešpa-! sėdynės pamaži, jo veidas bu- 

atidavus Lenkijai Vilnių ir pu-, tavęs prieš pietus optimizmas, 
sę Lietuvos. Lenkų bernas, kada nariai specialinio kon- 

nusprendė,' tribucijos komiteto išreiškė dabar,’’ pasakė jis.
jų padarytu ninkai, nė pasaulis

kimą tos 
(Lygos 

plebiscitas

teritorijos. visiško konferencijos paįriino.

• K. J —J

' vo šaltas ir rimtas.
“Būtinas reikalasse Lietuvos.

pulk. Chardigny
kad geležinkelis tarp Vilniaus "pasitenkinimą >IT ------- ------- , ___ r--------
ir Dinaburko, per Švenčionis, • progresu, tapo išblaškytas, ka- tolimesnio atidėliojimo, 
turi pasilikti lenkams ir plebis-. da Lloyd George rado komi-, r _ 
eitas gali būti daromas tik į teto svarstomus projektus1 rge sėdėjo kelias 
vakarus nuo to geležinkelio visiškai 
t. y. pačioje Lietuvoje, gi visa Premierai

yra veikti 
“Nė talki- 
netoleruos

Užbaigęs kąlbą Lloyd Geo- 
svarstomus projektus rge sėdėjo kelias valandėles 

nepatenkinančiais jį. tylomis ir tik tada pasiūlė pas- 
.. . ____________n. ______ ________ Briand ir Lloyd kirti specialinį komitetą aps-
ginčijamoji ir dabar želigovs- George bandys susitaikinti pri- varstymui kontribucijos, 
kio plikomoji teritorija pasilie- 1 vatinėse konferencijose, 
ka be jokio ginčijimo ir ple
biscito lenkams. Su tokiu fran- 
euzų “plebisicitu“ Liet, niekad : 
negali sutikti. Lietuva sutinka 
daryti plebiscitą už Vilniaus Talkininkų vyriausioji 1 
rybų, tose vietose, kurias nu- pergyvena rimtą krizį, kurį pa- gautų 55 nuoš.

- - ■ —j gį1U(Įg skirtumas nuomonėse
tfple kontribuciją. Lloyd Geo
rge mano, kad Briand kabinę-

Briand priešinasi Lloyd 
George'ui.

PARYŽIUS,

! Franci jos presą giria Briando
i poziciją, bet mano, kad Dou- 
mer “nuėjo per toli.“

I Dounier reikalavo, kad Vo- 
sausio 28. — kietija užmokėtų. apie $50,- 

taryba 000,000,000, iš kurių Francija

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbininkas; 
privalėtų jj pprsknitvti. Num. 
24, 25, 26, 27, 28, 29,'30, 31, 32 
ir 33. Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise.

Turkija priėmė pakvietimą.

KONSTANTINOPOLIS, sau 
tas ignoruoja visas pirmesnes šio 28. — Sultono valdžia va 

i Anglijos ir Francijos tarybas ka^ paskelbė 
ir pastato tą klausimą ten, riausios tarybos 
kur jis virš metų laiko atgal, prisiųsti Turidjos 
Jis pakartojo keletą sykių, kad ( Londono konferenciją, prasi- 
jei franeuzai nieko tikresnio dedančią vasario 21 d., kuiroj

priėmimą vy-

atstovus į

KONSTANTINOPOLIS, sau
sio 25 (suvėlinta)» — Nežiū
rint to fakto, kad Kaukazo val
stybių atstovai laiko savo susi
rinkimą Maskvoje tikslu, kad 
taikiu budu išrišti ginčus tarp 
valdžių, Gruzija pasiuntė ulti
matumą Azerbaidžanui, reika
laudama tuojaus paliuosuoti 
apkaltintus Baku gruzinui 

taipjau prista
tymo pirmiau sutartų trijų 
aliejaus vagonų. Jeigu tie rei
kalavimai nebus išpildyti, Gru
zijos valdžia grąsina karu.
Nesutikimai tarp Gruzijos 

Azerbaidžano.
TIFIJS, Gruzijoj, sausio

(suvėlinta).— Ginčai tarp Gru
zijos ir Azerbaidžano priėmė 
naują fazę, kuri galbūt bus ir 
paskutinė. Sistematiškas Azer
baidžano valdžios atsisaky
mas pristatyti Gruzijai priža
dėtą skirtingose sutartyse tarp 
tų dviejų respublikų, aliejų, 
veda Gruziją prie suįrimo. Ge
ležinkeliai ir vandens pompos 
veikia su dideliu sunkumu, o 
kitos industrijos sustojo. Sto
ka kuro smaugia Gruziją.

Atsimokėdama už nedavimą 
aliejaus, Gruzijos vaildžia pa
liepė konfiskuoti sandelį, prik
lausantį Azerbaidžano koopc- 
ratyvinei draugijai ir taipjau 
pradėjo areštuoti dideliame 
skaičiuje bolševikų agitatorius 
ir užgniaužė bolševikų propa
gandos pamfletus ir laikraš
čius.

Daugelis narių bolševikų 
diplomatinės misijos tuojaus 
apleido Tiflisą ir Ažerbaldža- 
nas įteikė ultimatumą, -reika
laudamas tuojaus paliuosuoti 
suimtuosius, kurie sugrįš į Ru
siją. Gruzijos atsakymu buvo 
areštavimas dar 18 bolševikų 
agitatorių.

Iš priežasties nhpuolusio< 
dvasios 11-tos bolševikų armi
jos Baku, kur lankiai ištinka

tas 
di-

yra

PEKINAS, sausio 28. ■— 
Tarp Vladivostoko ir Čitos 
prasidėjo kontr-revoliucija, tik
slu nuversti sovietų valdžią. 
Bet neskaitoma ją esant rimtu 
dalyku. Galbūt bus įgyti pai
kini pasisekimai, delei netikė
to jos prasidėjimo, bet prie 
dabar esančių aplinkybių, 
bandymas turbut neturės 
eįtsnės reikšmes.

Pranešama; kad vadovu
atmainas Semionovas. Kadangi 
jis laike pastarųjų kelių mėne
sių buvo japonų protekcijoj, 
niekučių manoma, kad šiame 
sukilime yra užinteresuota ir 
Japonija.

Sovietų valdžios žmonės ne
kreipia didelės domės į sensa- 
cines žinias apie kontr-revoliu- 
cijos pasisekimus. Jie mano, 
kad sukilioliams trūksta pini
gų ir organizacijos, kuri leistu 
jiems ką-nors atsiekti.

Sakoma, kad tas judėjimas 
yra tam, kad neprileidus toli
mųjų rytų valdžiai apimti 
kontrolę ant Siberijos. Tokis 
pasisekimas pastatytų nesma
giam padėjimai! japonus, ku
rie bando pasigriebti kiekvieną 
svarbesnę koncesiją. rytuose. 
Jie jail užgriebė rusų žuvavi- 
mo teises ir bando valdyti re
nių gaudimą ir tuo atkirsti 
Amerikos ronių gaudytojus. 
Yra žinių, kad sovietų valdžia 
siunčia stiprius pulkus, kad 
sumušus kontr-revOliucionic- 
rius ir jei bus reikalas, smar-

kiai pasipriešinus japonams, 
kuriuos jie kaltina maišymesi 
į Rusijos vidurinius reikalus.

Jeigu japonai nebus atsar
gus, jie gali pagimdyti labai 
didelį Rusijos-Japonijos kon
fliktą.

Nors japonai nori remti da
bartinį judėjimą, jie vienok 
nėra tikri, kad viešoji Japoni
jos nuomonė nepasipriešins di
delei Siberijos kampanijai. 
Nuolatinės Japonijos agresijos 
jąu sukėlė antagonizibą visų 
Siberijos klesų ir neapykantą, 
kurių panaikinimui 
gentkarčių laiko.

Čia jaučiama, kad 
arba turi išsinešdinti
rijos, arba nuolatos turės ka
riauti. Rusija bando atkeršyti 
už japonų papildytas . prieš 
juos nedorybes. Japonijos ci
vilinė valdžia žino tai, bet mi- 
litaristai atsisako tai pripažin
ti. Jie skaito, kad karinė kam
panija Si'berijoje neprileistų

Siuvėjų kova
Kapitalistams nepavyks nu

veikti rubsiuvius, sako 
Hillmanas.

reikės

japonai 
iš Sibe-

Kuomet nuosaikieji japonai 
reikalauja ištraukimo Japoni
jos spėkų iš Siberijos, milita- 
ristai tvirtina, kad Japonija 
turi griebtis agrcsyvinių prie
monių. Jos gali pasirodyti lai
kinai sėkmingomis, bet gerai 
žinantįs žmonės mano, kad 
Japonija galų gale liktų su
mušta ir netektų prestižo.

ag reąuired hy4he act of Oct. 6, 1917 
master at Chicago, III. Jan. 29, 1921 
as yeąuired by the act of Oct. 6, 1917

Pakinkis Rusijos upes.
Jos pagamins elektros pejiegą 

visai Rusijai, tvirtina 
bolševikai.

[Telegrama Naujienoms]

NEW YORK, sausio 28. — 
Vienas rytmetinių laikraščių 
iškraipė generalinio Zrubsiuvių 
sekretoriaus Sclilosšbergo pa
reiškimus mitinge, bet apsiėmė 
rytoj atitaisyti.

Hillmanas vakar viešai pas- 
kelbėi kas manufakturininkų 
moka už šitą lokautą. Mitinge, 
kuriame buvo reprezentuota 
19,000 amalgameitų unijos na
rių, jis pareiškė turįs apie tą 
dalyką žinių iš tikrų šaltinių. 
Rūbų fabrikos asociacijos pre
zidentas pasakęs, kad šio strei
ko fabrikantų ^nuostolius pa
dengiu ne jie patys, juos pa
dengtą kiti interesai. Taigi šio 
lokauto užpakaly stovi kitos 
nematomos galybės, — galy
bės, kurių tikslas yra ne rū
bų gaminimas, bet darbininkų 
unijų sutriuškinimas. Tečiaus 
jie apsiriks 
Imanas: —
kinti musų šiame kapitalistinių 
interesų pasistengime įvesti 
neunijines dirbtuves. Musų ei
lės tvirtos ir išlaikys iki galo.

—r pareiškė Hil- 
jie nepajėgs sunai-

smios epochos, kada bus ma
žiau politikos.“

Kšižonovskio pienas, kaip jis 
išdėstytas sovietams, nori pa
kinkyti milžinišką Rusijos 
upių energiją ir kitus pajie- 
gos šaltinius. Jis sakė, kad 
vieif upės duos 20,000,000 ark
lių pajiegą. Pusb jos paeis iš 
Siberijos.

Jis sake, kad prie tokios 
elektrifikacijos 100,000 anglia
kasių 
300,000, 
žinkelio 
tas bus
Pienuojama taipgi sujungti 

Volgos upę ir Juodąsias juras 
clektrikiniu geležinkeliu. Nau
ji kanalai bus iškask ir upės 
praplėstos. Dniepro sriautinai 
(porogi) bus paskandinti pa
keliant vandens lygmalą ir Ru
sijai niekad- daugiau* nebepri- 
sieisią pergyventi kuro, mais
to ir transportacijos krizio.

LONDONAS, sausio 27. — 
Bolševikai ^bandys elektrifi
kuoti visą Rusiją į 10 metų, 
kas atiduotų į komunistų ran
kas visą pajiegą, ant kurios re
miasi visos šalies industrinės 
ir agrikulturinės įstaigos. Va
dovai sako, kad pasekme to 
bus netik milžiniškas išvysti- 
mas Rusijos turtų, bet ir už
tikrinimas, kad sovietų vai-, 
džia pasiliks ir toliau.

Leninas tą pieną išdėstė da
bar įvykusiame Maskvoje 
aštuntame sovietų kongrese. 
Perstatydamas autorių to su
manymo, inžinierių Kšižanov- 
skį, galvą^elektifikacijos komi
teto, Leninas pasakė: .

“Komunizmas yra sovietų 
valdymas pridėjus elektrifika
ciją visos šalies. Nuo šio lai
ko sovietų kongresų platfor-! nuodyto kiekinėse maisto, mi
nios bus užimtos netik politi-' re penki žmonės. Dabar valsti- 
kais ir adminitratoriais, bęt jos maisto inspektoriai tyri- 
taipjau inžinierais ir agrikul- nėja maistą dėžėse 
turistais. Tai yra pradžia link- valstijos miestuose.

galės atlikti darbą 
o lėtas Rusijos gele- 
ir vandens transpor- 

rcvoliucionizuotas.

5 žmonės nusinuodijo
LANSING, Mieli., sausio 27. 

Grand Rapidse pavalgę už-

visuose

AUKSINAI EINA 
BRANGYN
Markės b 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 smarkių kursas Veikiausia 
nuolat kils.
Markių ir auksinų kursui kįlant, kiekvienas dau- 
giaus laimės pasiskubinęs su pinigų siuntimu 
Lietuvon, jeįgu pats ketina važiuoti tėvynėn, tai 
dolerių mainymu į auksinus.
Pinigai siunčiami per Naujienų ofisų pasiekia 
Lietuvos trumpiausiu laiku ir yra tuojaus pri
statomi paėmėjams per Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Banką, kurs yra didžiausiu Lietuvos 
banku ir turi savo skyrius didesniuose Lietuvos 
miestuose. — Pinigai yra siunčiami trejopu bu
du : perlaidomis, čekiais ir kablegramomis.
Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
kasdien ir nuo 10 vai. ryto iki 2 vai po piet ne- 
dėliomis,
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 Scmth Halsted Street, Chicago, III.

1 
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3ių veiksmų, 4ių paveikslų tragedija iš senovės laikų
Parašė Liudas Gira

Rengia L. S. S. 137 Kuopa
Nedėlioję, Sausio-January 30, 1921

Strumilo svetainėje,
158 E. 107th St., kampas Indiana, Roseland.

Pradžia lygiai 7 vai. vak. Inžanga 50c ir 75c

> Veikalą “Kerštas” vaidins gabiausios Chicagos ir Roselando spė
kos. Po perstatymo šokiai Kviečia KOMITETAS.

PUIKUS

NAUJIENOS, Chicago. HL Suhata.SauBio 29 d., 1921

Amerikos Lietuvių Dar
bai Lietuvos Gynimo 

Reikalu.
Kitur

CAIRNBROOK, Pa. 
visai mažai lietuvių 
bet skaitydami laikraščius ir 
pamatę kaip kitų kolonijų 
žmones aukoja Lietuvai nuo 
paliokų dvarininkų a įmiginti, 
ir aš su vienu draugu nusita-

—- čia 
gyvci. i,

namus ir parinkti tam reika
lui aukų. Kiti žmones davė su

Ką šv. Jonas Matė Bųdamas 
Danguje ant Salos Patnios?

Toje temoj
Sakys Pamokslų

Teatras ir Balius

mielu noru, bet teko užeiti ir lauskas, J. Severunas, A. Pele- 
keletų “Laisvas” skaitytojų, nius, A. Bagulionis, Ona Mai- 
kurie ne tik nieko neaukojo, zerienė; po $2: J. Peleckas, A. 
bet dar ir iškoliojo mus, kad Pabrazinckas, A. Matulaitis, K. 
mes dirbą 
rinkdami 
buržujam ir kunigam.” Tie 
vargšai mat tiki “Laisves” me
lams, kad Lietuvą puolantieji 
lenkų dvarininkai, tai Lietu
vos darbininkų geriausi drau
gai, o Lietuvos žmones, kurie 
savo kraują lieja besigindami 
nuo tų dvarininkų, tai mat 
“buržujai!” Vis dėlto tokių 
žioplų “laisviečių” nedaug yra, 
ir tokioj menkoj lietuvių kolo
nijoj pavyko surinkti gražų 
pluoštą pinigų.

Aukojo po ^lO: A. Lukoše
vičia, M. Bagulionis, M. Mor- 
kis, A, Poderis, J. Brangaitis;

$5; J. čekavičia, M. Kaz- Lietuvių Dienos pinigai, kurių

“■bjaurų darbų,” Slravickas, P. Bujokas, J. Po- 
pinigus “Lietuvos , tašius; po $1: F. Kasparavičia, 

J. Kalasevičia, L. Granas, L. II.

buyo surinkta viso $355.26, ta-!f*^ 
po pasiųsti Kaunan Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui 21,000. 
auksinų. Gerbiami Yonkerie- 
čiai, kurie dar nėra aukoję Lie
tuvos sužeistiems kareiviams 
gelbėti, kviečiami sulig ,savo

Granas, J. Urbonavičių, A. Sa- išgales aukoti. Aukotojams 
viekas, J. Lukošcvičia, J. Gi- duodama knygelė .“Su Lietuvai 
lis; po 50c.; P. Mačis, M. Sei- ar prie Lenkijos, 
liūs, J. Tulickas; viso labo su- 
rinkta $101.50, kuriuos mel
džiame persiųsti Lietuvos Mi
sijai. X

Rinkėjai:
A. Lukoševičia, 

M. Bagulionis. 
($101.50 priėmėm ir persių- 

sini kur įsakyta. —• Naujiem; 
Adm.)

—J. Danielis ’
149 Stanley Avė.

’RENCH LINF
Compagnie Generale 

Transatlantiųue na 
Tiesiai

New York į Hamburgą 
Dubeltavais šriubais laivo 

NIAGARA
Išplauks Utaminke, Kovo 15 d. 

Kabineto ir trečios klesos kainos 
.anai prieinamos.

Atsišaukite prie arčiausio vietinio 
French Line agento.

ė

----------------- ,----------------

YONKERS, N. Y. — Vietos

Rengia
BRIGHTON p ark

LAISVĖS LIETUVOS IR PAŠELPOS
- DRAUGIJA

Stato scenoje 3-jų veiksmų komedija

Užburtas Kunigaikštis
Nedėlioj, Sausio-January 30 d., 1921 m.

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE,
2242 West 23rd PI.

Kun Mockus, 
Nedėlioję Sausio-Jan. ,30, 1921 ■
Mildos svet. 3138 S. Halsted St.

Pradžia 11:00 iš ryto
Inžanga padengimui lėšų 25c.
Šitas pamokslas bus gana 

svarbus, nes bus faktai semti iš 
Šv. .Jono apsireiškimų. Taipgi 
deklamuos Juozas Lukoševi
čius. Priimkit visi. Kviečia

1 kp. L. L. F. Komitetas.

$500 x DOVANŲ $500

1-mas Maskaradinis Balius
Rengiamas

Lietuvių Piliečiu Darbininkų Pašclpinio 
Kliubo.

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

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

Lietuviai ir lietuvaitės, seni, jauni ir maži be skirtumo, malonė
kite atsilankyti ant šito musų didelio buliaus; bus duodamos didelės 
ir geros dovanos. Chicagos biznieriai suteikė labai daug cash pini
gais ir taip visokių gerų dovanų, kokių dar nebuvo duota. Taigi ne
praleiskite Šitos progos, o Liet. Piliečitj Darb. Pašelpinis Kliubas of 
Chicago teiksis visus užganėdint. Kviečia visi Kliubo Nariai.

Ko Rusijos
BOLŠEVIKAI

DARO SU DYKADUONIAIS

Sausio-Jan. 30 d., 1921
C. S. P. S. SVETAINĖJE

xDurys atsidarys 6 vai. vakare.
. Scenoj statoma 1 akto dramatiškas vaiz

delis. Rengia Tiesos Mišrus choras. Prie 
tam hus ir kitokių pamarginimų — dainuos 
rusų choras. Inžanga $1.00, 75c. ir 50c.

Todėl, kviečiame visus atsilankyti ant 
šio perstatymo, nes tuomi pamatysite kaip 
Rusijos žmonės tvarkosi.

Kviečia visus KOMITETAS.

Svetainė atsidarys 6 v. v.
Pradžia lygiai 7 v. v.

Virš minėta komedija yra labai juokinga kome
dija, o prie to, los Chicagos žymiausi lošėjai, kaipo: 
p. M. Dundulienė, p. W. Misevičiutė ir kiti. Todėl, 
tikime, kad atsilankiusieji bus pilnai užganėdinti. 
Petraukose griežš ant armonikos gerai chicagie- 
čižjms žinomas J. Keskunas ir tajp gražių deklama
cijų mažų mergaičių.

Kviečiame skaitlingai atsilankyti nes pirmu kar
tu tokiš puikus vakaras bus Chicagoje. /

Kviečia visus KOMITETAS.

Ūkininkų Balius
Hart Michigan Lietuvių Ūkininkų 

Draugija turės pasilinksminimo vaka
rėlį 8 d., Vasario, Užgavėnių vakarą, 
su deinelėms, deklamacijoms ir trum
pu juokingu perstatymu “JAUNIKAI
TIS MAIŠE”.

Lietuviams geriausia pirktis far- 
mas, kur lietuviai sutikimo gyvena, 
rengia piknikus bei pasilinksmini
mus. Ūkininkų Draugiją auga. Pe
reitą rudenį gavo dovaną antrą praizą 
už išstatymą savo augalų ant pavieti
nės parodos (County Fair).

Jeigu jums reikalinga informacijų 
kasi ink farmų, tai parašykit į “Ame
rikos Ūkininko” Redakciją, o prisius 
gražų farinų Kataliogą, su gražiais 
pasiskaitymais. Dabar seras laikas 
pasiteiraut, nes nepasijusim kaip 
ateis pavasaris.

M. VVALENČIUS,
P. O. Box 96, Hart, Michigan.

V. NORKAUS Draugiškas Kliubos
Rengia puikų vakarą su

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

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

Teatras ir Balius
Rengia „ y

Vakarinės žvaigždės Kliubas
Nedėlioj, Sausio-January 30 d., 1921

JONO ŠALČIO SVETAINĖJE
4837 W. 14th St., Cicero, III.

Teatarliška Meno Draugija statys scenoje juokingą komediją.
. “O. S. S. arba “šliubinė Iškilmė”.

Pradžia* 6 vai. vakare. Muzika A. ANGELUS.
Nuoširdžiai visus užprašo KOMITETAS.

I

AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO muzikos kon

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

Antanas S. Pocius,
Vedėjas

3259 So. Halsted Str.
Tel.: Boulevard 9244

PRAKALBOS IR BALIUS * •
( Naudai Laisvos Lietuvos

' Rengia
Lietuvių Liuteronų Taryba

Subatos vakare, Vasario-Feb. 5, ,1921
Piisen Auditorium, Blue Island Av. arti 18 gt.
Pradžia 7:30 vai., vak. Inžanga 50c ypatai.

Puiki Brolių sarpalių Orchestra.
Visas šio vakaro pelnas eis sušelpimui musų bro
lių, seserų ir našlaičių, karės nukentėjusių Lie

tuvoje. Todėl kviečiame visuomenę atsilankyti 
kuoskaitlingiausiai ir tuo paremti naudingą dar
bą. KOMITETAS.

Kalbės:
Dr. Montvid 
ir kiti...

Rengia
Jauny Lietuviu Amerikoje Tautiškas Kliubas 

Sausio-Jan. 30,1921
Mildos svetainėje, 3144 So. Halsted St.

Pradžia 6:30 vai. vak. Inžaga50c. ypatai
Kviečiame visus atsilankyti ant šio vakaro. Griežš gera mu

zika, prie kurios galėsite linksmai praleisti laiką, nes jau visiems 
yra žinoma, kad musą kliubas surengia puikius vakarus ir sten
giasi užganėdinti atsilankiusiąją publiką.

Kviečia KOMITETAS.

$200 DOVANU $200
13-tas Maskaradinis Balius

Rengia
Draugystė Palaimintos Lietuvos

Rengia Ex-:Kareiwiu Draugija
Subatoj, 29 Sausio, ’21
SEVENTH REGIMENT ARMORY HALL

34th and Wenthworth Avenue

atsibus
Subatos vakare, Vasario-Feb. 5 d., 1921 

Pulaskio svetainėje, 
1711-15 So. Ashland Avė.

Įžanga su padėjimu drapanų 50c ypatai.
Draugystė skiria $200 dovanų, kurie bus navat- 

niausiai pasirėdę. Visus kviečia Komitetas.

Lietuviu Ex-Kareivių Draugija rengia šį balių, 
dėl labo nukentėjusiems nuo kares. Kaip pirmiau 
taip ir šiuom kartu, visas grynas pelnas yra skiria
mas tam tikslui. Šis balius bus'pamargintas įdomiu 
programų, nes dalyvaus Birutes Choras ir žymus ar
tistai. Griežš gera orkestrą. Smagus vakaras bus 
dėl visų. ‘

Kviečia visus Ex-Kareivių Draugija.
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Subata, Sausio 29 d., * 1921
■J!*?"”

T.TUPINK1T KLEIN BROS ŠTAMPAS'

10 Štampų veltui
Pahedėlis Dividento 
diena; atsineškite sa
vo knygelę.

PIRKOME CEVERYKŲ LICITĄCIJOJ
žemesnės kainos nei whoiesalyj kainuoja.

Turime kitų, kuriuose talpinami perviršis latų augštų ir žemų čevery- 
kų, visai šeimynai, geriausių š’oj šalyj išdirhfjų — visokių madų — 
visokios odos — už žemiausias kana:.! Venki dideli lutai.

Latas No. 1.
Moterius čcvcrykai; Havana rudi; paleiuoti ožiuko odos; gunmotal 
ir uiahogany veišio odos: Ėnglish vaikščiojimui ir Louis odos u/kul- 

; miklios odos padai; visokio:- mi-'-'o; ♦ $2.98
Datas No. 2.

Moterims Cly.ford; mahogary veišio odos; juodi ir Havana 
ožiuko odos; Fngllsh vaikščiojimui mados;
miklus padai, visokios mieros

Lutas No. 3. (
Moterims kurpės: vieno, dviejų ir trijų dirželių mados
Havana rudi ir juodi ožiuko odos, Louis ir English vaikš 
čiojimui kalniais; mikliais padais; 
visokios mieraB vV

Moterims dideli žiurstai.
Už didžiausią autarpymą, kokio dar nebuvo.

Labai posekiningai pirkome šimtus tuzinų moterims puikių didžiųjų 
žiurstų^ puikiausio perkelo ir gingharn. Gerai bus, jai 
keletą nusipiiksite už musų žemą kainą.
šviesų;: ir juodi lygios spalvos ir gražiai atrodanti, ap- 
vi’dži/fi. Daugelio mudu: su kišeninis, diržais, arba 
juc; tomis ant kiekvieno žiursto.

Jūsų />, Moterų
pasirinkime į? C ir mer^‘nV 

tik už ‘ mieros
69c

už didelj sutaupymų. ‘

Taupinkit ant reikmenų skalbimo dienoj
Musų metinis išpardavimas dabar tęsėsi — šimtai reikalingų skal
biamoje dienoje įrankių — visi už didelį sutaupymą.

r> n

|

šeimynai skal
biamoji len-

’ Vieno meto gva;
rancijos medi 
niais rėmais, dra
bužių gręžiamoji 
mašina; 10 colių 
robiniais roliais 
tik ............. $3.95

No. 8 variųiu du
gnu skalbiamas 
katilas; nusilei
džiamomis ran- 
k?nomis .... $2.49

No. Storos- 
galvanizuotos 

geležies skalbia
mas katilas, tik
tai už ......... 89c

/?€ t Geriausias lendrinis smulkus su gro-tn e■ iizl i* IJ Ik sC|i° u^sa^ymu: miltais, pieniškais Iv OVcllŲ
Uwneįus duodama. lane,lelyJ58Centaj

VARGINGAS KASU LYS
Kimumas, gerklės kutenimas ir daug yvairiu ligų paeinančiu 
nuo šalčio ir erzinimas gerkliniu issisakojimu, turi būti 
sustabdyti urnai, kad prašalinti svarbus susikrovimus ligų. 

Severo Kosulio Balzamas 
(pirmiau Severo Balsamas nuo Plaučiu)

t

DETROIT, MICH.

Intrygos-intrygėlės.

Iki .^ol pas mus veikimu ga
lėjo pasigirti taip vadinamieji 
“kairieji”. Ir neberikalo. Jie 
veikė kaip ir kiek galėjo. Bend
rai veikdavo sekamos draugi
jos: Dramos Draugija, Atei
ties Choras, Liet. Motor. Progr.

Lt Nors patys tie veikėjai ir 
sakydavo, kad jų nuomonės 
kai kur skiriasi (vieni jų mat 
priklausė “suvienytai” komu
nistų “partijai”, kiti — komu
nistų partijai), bet iki šiol ta
tai jiems netrukdė veikti kar
tu. Pastaruoju laiku tečiaus

ožys, ir prasidėjo Įvairios inlry- 
gos-intrygėlės.

štai jums pavyzdėlis. Apie 
mėnuo laiko atgal pasirodė:' 
skelbimai, kad sausio 2.3 die
nų šviturio Draugija 
pramogų vakarą. Scei 
tomą 
nė”.
tuoj pasirodė kitas garsinimas, 
kad tą pačią dieną rengiama 
koncertas. Bengia jį Ateities 
Choras. Na ir prasidėjo kon
kurencija. Konkurencija dėl 
“ko?tumerių”. Vieni ima gir
ti perstatymą, o kiti—koncer
tą, ir antraip. Daeita net iki 
to, kad rengėjai vieni kitus 
ėmė vadinti “buržujais” ir ki
tokiais “dailiais .žodeliais”.

NAUJIENOS, Chicago, III

i KORESPONDENCIJOS
V* 1 -■.'ar-L_'—_r-rr-r-r-..-•     jj_-: —— ~

$35

iiiiiuįiiii j J JĮi...

Kreipkitės Tuojau
Mes turime parduoti už neužmokūjimą rendos palaikymui dvi

dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kurią 
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui 
21 rekordų pasirinkime if 200 adatų. Dangumd mašinų naujos ir 
užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaina- 
vus. Nepraleisk fci<»H progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame 
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug- 
štos rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, įneš turime 
parduoti dešimti augfitos 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. 
Tui apaimok&t ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui 
į visus miesto ir apielinkcB, taipgi inHiunčiame C. O. I>. i
daleidžiame penžiureti arba uŽHiinokčti nplaikęs siuntinį. Atdara 
kiekvieną dieną iki 9 vai. vak. Ncdėldieniais ir kitomis šventėmis 
nuo 10 iki 4 po pietų. Liberty Bondsai priimami. 435

WESTERN FURNITURE STORAGE
Galima matyt po No.

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

3

veikalas “Jėzuito Sąži- 
Bet ant antro kampo

Koncerto rengėjai pasigarsk 
kad jų vakare dainuosian- 

liętuvaitė darni- 
Menkelioniutė, iš 
O kiti vėl ėniė 
loji dainininkė

no, 
ti paskilbusi

ins'ikoti, kad
visai nedalyvausianti.
'ai, girdi, tos dainininkes var-

klausti. Bet Vakaro rengėjai 
pradea nesavais balsais baubti 
ir klausėjį išstumia laukan.

Vėliau pasirodė, kad telegra
ma buvus gauta subatos vaka
re. Reiškia, rbngejai iškalno 

rengia žinojo^ kacL dainininkė ncat-f 
vyks. Bet to neveizint, nuo 
žmonių jie ėmė pilną kainą. 
Vadinas, garsino, prižadėjo, 
gavo žmonių pinigus, liet jiems 
nedavė lo, ką buvo žadėjo. ^Ar 
tai gražu? !

Bet liek to. Čia neliek svar
bu, kad jie savo prižadų neiš
tesėjo. Svarbu ve kas. Musų 
“kairieji” (geriau jie pasisaky-į 
tu tikroji savo vardą. Tokiems,

V P''1 ** • V • • įkovotoja'ins/kaip jie, šitaip da-1 • 
ryti neišpultų) kalbėdami apie , 
k lesu kovą, ištikrųjų tai varo 
labai niekingą darbą. Jie ren
ka nuo žmonių pinigus, bet už 
tuos surinktus pinigus jie 
platino anuos lapelius, kad sa
vo tavorą išgarsinus ir dau- • 
giau “kostumeriu” susižvejo
jus. Ak. tie “kovotojai”! ;

—Pipiras.

AMERICAN LINE
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS.

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

MANCHURIA
Išplaukia Vasario 24, 1921.

MANGOLIA.
Išplaukia Kovo 10.

MINNEKAHDA (naujas)
Išpldtks Kovo 24. Tiktai 3čia klcsa

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

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

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

PRICE 25CT&<

Balsam
AiciMtot e eta cui

B

m

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

Dvi mieras: 25 ir 50 centų.
■..... ..i. i -■ — '-.j

Severo naujas KALENDORIUS 1921 metu 
yra išliaistas.

Gaug vieną musu naujų Kalendorių nuo sava 
aptickoriaus. Yra duodamas dykai tiems, 
kurie paklaus. Jeigu negaletumite gauti sava 
vietoi, rašykite pas mus ir įdekite 2 c. pastos 
ženklą. __________

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAP1DS IOWA

Tel. Yards 8654
Mrs. A. Micbnicwicz

AKUAERKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hoe- 
pitalise. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
m o te rimą ir 

merginoms.
8118 S. Halsted StM Chicago, III. 

(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vilai v.
------ --  Į."--------------- -------- . . i.

DR. G. M. GLASER j
Praktikuoja 29 metai

Ofisas:
8149 S. Morgan StM kerti 32 St į 

Chicago, Illinoia.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriikų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS:

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

1 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL '
Praklikaoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Aehland Avė., 2 labos

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
, Vaikų Ligų.

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

Telefonas 'Drexel 2880

mOii mi— B»siaaM»aaBwy<»OĮBBWBa-^aw4iBa*«aBjBilia>jMir- į r mint- ,į -_ *»

PRANEŠIMAS- " »
Dr. M.,T. StrikoFig

Lietuvye Gydytojas ir Chirurgas
i Perkelia ofisų j People Teatrų
Į 1616 W. 47 SU Tel Bosi. 160 t Valandos: 1 iki 3 po pietų.

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 268

Keliaujantiems Lietuvon 
ši Pavasarį

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

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

Trečios klesos kaina iš New York iki Eydkunų $130.70. Pirmos 
klesos $185.70.

Rašyk tuojaus dėl platesnių informacijų.

LITHŪANIAN SALES CORPORATION,
• I ' ' > 111 , ’ ’* ' •

414 Broadway, Boston 27, Mass.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIKUH6A8

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 pa 
piet C iki 9 vakare 

FedSliomia nuo 9 Iki 1S ryte.
■ 1821 S. Halsted St,
Kampas 18 ir Jlslsted St

---------- -

gavus daugiau “kostumeriu”. 
Tenka pasakyti, kad Detroito 
“kairiuosius” ir pats Piktokas 
“n: nubytins”. Meluot, peikt 
ir girt jie tikri specialistai, šia
me atsitikime #negaliu pasaky
ti kurie daugiau pamelavo: tie, 
kur skelbė anos daininkės va r-i 
<?a. tie, kur sake, kad tai j 
daroma tik “dėl kostumeriu.” 
Faktas betgi yra toks, kad p-lė 
Monkelioniutė j Detroitą neat-. 
vyko. Kalbamą vakarą ir aš' 
nuėjau pasiklausyti skelbiamo
sios dainininkės. Apie aštun
tą valandą ant pagrindų tečiau 
užbėga pusverksnis žmogelis 
ir, vienoj rankoj laikydamas 
telegramą, o kitoj lapą popie
tes, pradeda skaityti. Girdi, 
tai laikas 
tės, kur
kocerte, 

“Nudniu 
t i. Esą,

European Imerlm Btireau 
Fabionas ir Miękiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petrulis ir S. L: Fabionas

Siuntimas irinigų, laiva
kortes, pašportai ir tt.

NOTARIJUSAS 
Reni Katate. Paskolos, 

Insulinui ir tt.
809 VV.r35th St., Kainp. Halsted St. 

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

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

vilk

Bet

t

į Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams, 
liašykt angliukai dėl informacijų.

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

Jos Virbickas

Užkviočiu visus lietuvius. Atidaly
siu pėtnyčioje Sausio 28 d.

Sa1u4<ito Riterį 
Salutaro Trajanka, 
Kraujo Valytoją, 
Salutaro Arbatą

.................................................  I -s

Tel.: Vardu 666$
- Drover E448

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

Akulcras
8208 So. Halsted St, Chicago.
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8
v, v. Nedaliomis 10-12 ryte.

t r ssnaica'' 

maume, ta. i

MAGDE. “Ak, kaip man niežti gal- | 
vąl libandtiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, mbilavimus — ir viskas tas I 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis- 5 
kanu... Man gėda net darosi( I 

MARE. “Na, tai kam tau tffst be
reikalingai I Žiūrėk, kokie mano plau- I 
kai graius, įvelnus ir čysti. O tai 1 
todėl, kad ai vartoju RVFFLKS I”

Kas tai yra RUFFLES? Ar | 
tai gyduolė? Ne II Ar kve- i 
piantįs vanduo? Ne!! RUF- I 
r’LES yra tai paprasčiausia | 
plaukų ir odos sustįprintojis, g

kuris prigelbi gąmtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal
• būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt į 

smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? g
Jre U ir b* EJ 8*1

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

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik i 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai j 
pridėti prie kiekvienos bonkų/ės ' Jei negausite jūsų aptiekoje, tai ! 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar rroncy order šiokiu adresu: j 

F. AD. RICHTER O CO., 326-330 Brcadway, Ncw York—«

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgcon

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

35 So. D ea r boro St., kampas Monroe St. 
Crilly Ridlding—ruimas 506. Imkite elevatorių 

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

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

xdąi po piet.

skaityti.
nuo Menkelioniu- 

ji pasižada dalyvauti 
o čia telegrama... 

tonu” ima ja skaity- 
dainininkė susirgusi 
nebegalėsianti pribu- 
publika jau susirin

kusi ir užsimokėjusi kiek rei
kalauta. Jaučiama stiprus ne
pasitenkinimas. Vienas žmo
gus atsistoja ir kaž ką nori pa-

Visose gerose
Aptiekose visoj Amerikoj

Ruatta & Serenei
817 Bh:e Island Avė.

Tik nueik ir parnešk arba, 
tiesiog iš musų ližsiorde- 
liuok, o mes prisiusime.

Nelaimes pra
šalinamos, ni- 
tavoju ir rė
mus ištaisau. 
Nelaimingame 
atsitikime, ar
ba sulužus ar 

susidaužius,

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

Bateres atnau
jiname ir su
taisome; ta je
nų dūdos ctc.

DRUG & 
CHEM. VU

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas 
10801 S. Michigan Av^ Roseland 

Valandos: 9 iki vakaro

-J-------- ' J?! -------------.L..., „——S!

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

Kxis-.iB.T-.-a. ■■■js.i ....

!>iM ■I.... ■■■■■■■■■■■■.....................—.........................

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

DENTISTAS
Mes savo darbų gvaraataojame 

Kalbame visas EuropiSkas kalbai. 
3804 So. Kedzie Ave^ Chicago, III.

Arti 38-th Streąt
H ------------------------------- -------------------------------------- _

A. J. DAWSON
4 LIETUVIS

automobilių mechanikas ant BridgeportoSeniausias
Taisau, atydžiai peržiuriu, perdirbu ir atnaujinu. 

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

P. CONRAD,
LIETUVIS FOTOGRAFAS I
Padaro visokios rųšies paveikslus, su- į 

lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge- (i 
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra- I 
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti | 
savo paveikslus gražiai padarytus tegul 
kreipiasi į manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.

3130 SO. HALSTED STREET
Drover 6369.

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

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

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—« P. M.

Sanitary Meat Market
and Groceries

729 West 18th St.

TeJ. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS 

Lietavys Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Ave^ Roselanda, 

Vai. 10 ilri 12, 2 iki 4 ir 6:86 
iki 8:80 vak.

------------- ------------------ n, z

DR. JOHN N. THORPE 
Gyaj tujas Ir Chirurgas 

1637 W. 51 at. kamp. Marshfield av. 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 Iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakarų, 
Tel. Prospeet 1157 

......................................................... n i ,1

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
- Priėmimo valandos nuo 8 iki 

12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8325 So. Halsted St« Chicago.* *

ELEKTRA
Šviesą Ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba hnt išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių jjlektros Korporacija Amerikoje

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

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

v NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI
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«l LITMUANIAN DAILY NKVD
Published Daily except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506
Canal 576

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

8c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldietnius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Du Telefonai: Canal 1506 ir 
Canal 576.

Uisisakomoji Kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ___________________  $8.00
Pusei metų ..._ ___________ __ 4.50
Trims mėnesiams ___________ 2.25
Dviem mėnesiams_____________1.75
Veinam mėnesiui 1.00

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ...............    03
Savaitei _______________________ 18
Mėnesiui_________    75

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paštu:

Metams _____  $7.00
Pusei metų___ ________________4.00
Trims mėnesiams_____________ 2.00
Dviem mėnesiams_____________1.50
Vienam mėnesiui____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ______    $8.00
Pusei metų ___     4.50
Trims mėnesiams _____     2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Lietuvos darbinin
kų patyrimas.

Vienok valdžia buvo pri
versta pagalios nusjfeisti. 
Profesinės sąjungos apie 
pabaigą pereitų metų tapo 
legalizuotos, ir jų centro or
ganas, “Darbininkų Žodis”, 
dabar jau eina reguliariai. 
Reiškia, darbininkai šitą ko
vą laimėjo.

Bet kokiam stovyje šian
die randasi Lietuvos profe
sinės sąjungos? Reikia pa
sakyt, kad šituo žvilgsniu 
pereitieji metai nebuvo vai
singi. “Darbininkų Žodis” 
konstatuoja štai ką:

“Profesinių Sąjungų 
masinis organizavimas 
sumažėjo. Apie kūrimą
si naujų profesinių sąjun
gų irgi mažai žinių terasi- 
te. Didesnis profesinis 
judėjiihas pastebimas tik 
Kaune. Suvalkijoj ir Ro
kiškio apskr. Šiaulių sri- 
tyj žymiai nupuolė. Že
maitijoj dar ligi šiai die
nai ’Veik ir neprasidėjęs. 
Gana silpnai veikia profe
sinės sąjungos Panevėžio 
srities. Masinio profesi
nio judėjimo ir šiandie nė
ra. Dar daugiau. Profe
sinis judėjimas sulyginus 
su pereitais metais (1919 
m. “N.” Red.) dargi nu
puolęs.”

Tautų Sąjungos 
ultimatumas.

Lietuvos Profesinių Są
jungų Centro Biuro leidžia
mas laikraštis, “Darbininkų 
Gyvenimas”, 9-ame savo 
numeryje daro pereitųjų me
tų profesinio darbininkų ju
dėjimo apžvalgą. Toje ap
žvalgoje yra du dalyku, ver
tu pažymėjimo.

Pirmiausia aprašoma, kaip 
organizuotieji darbininkai 
kovojo su valdžia už savo 
teises. Valdžia ilgai nenorė
jo registruoti profesinių są
jungų centrą; daugiaus net, 
ji sodino kalėjiman ir siun
tė ištrėmiman centro na
rius. Be to, valdžia perse
kiojo profesinių sąjungų 
spaudą. Ji uždarė centro 
biuro leidžiamą “Darbinin
kų Gyvenimą”; paskui ji už
darė kitu vardu leidžiamą 
to biuro laikraštį, “Musų 
Žodį”.

Taigi organizacijos žvilg
sniu, Lietuvos darbininkų 
judėjimas per 1920 m. ne 
tiktai nepadarė progreso, o 
net nupuolė. Pastebėtinas 
yra “Darbininkų žodžio” pa
sakymas, kad “masinio pro
fesinio judėjimo ir šiandien 
nėra”. Reiškid, darbininkų 
masės (minios) Lietuvoje 
dar nėra suorganizuotos.

» — t • /

Tai yra liūdna, bet dejavi
mais dalykų nepataisysi. 
Norint, kad darbininkų ju
dėjimas Lietuvoje sustiprė
tų, reikia surasti priežastis, 
kurios jam pakenkė, ir pasr 
kui reikia tas - priežastis 
stengtis prašalinti. “Darbi
ninkų Žodis” kaip tik ir sta
to sau tokį uždavinį. Jį iš
rišti jisai galės, jeigu suge
bės pasinaudoti tuo patyri
mu, kurį davė pereitųjų me
tų judėjimas.

Tautų Sąjunga (arba Ly
ga) sausio 21 d. pasiuntė per 
pulkininką Chardingy Lie
tuvos valdžiai sekamo turi
nio notą:

“Taryba (Tautų Sąjun
gos) prašo pranešti Lietu
vos valdžiai, kad ji lauks 
atsakymo į savo raštą, pa
siųstą gruodžio 20 d., per 
10 dienų nuo dienos įtei
kimo šito pranešimo. Jei
gu ji negaus įtenkinan
čio atsakymo iki to laiko, 
tai ji bus priversta skai
tyt, kad Lietuvos valdžia 
atsisako laikytis tos su
tarties su Taryba, kuri 
buvo priimta p. Valdema
ro telegramoje iš lapkri
čio 8 d.”
Tai yra ultimatumas. Jei

gu Lietuvos valdžia neišpil- 
dys šito Tautų Sąjungos rei
kalavimo paskirtu laiku, tai 
Tautų Sąjunga žiūrės į ją/ 
kaipo į nusidėjėlę. '

Bet apie kokios sutarties 
laikymąsi kalbama tame ul
timatume? Apie sutartį pa
daryt Vilniuje ir kitose gin
čijamose tarpe Lietuvos ir 
Lenkijos teritorijose plebis
citą. Valdemaras savo te
legramoje iš lapkričio 8 d. 
pranešė (kaip tvirtina Tau
tų Sąjunga) kad Lietuvos 
valdžia sutinka ant to ple
biscito; dabar Tautų Sąjun
ga ir reikalauja kad Lietu
vos valdžia laikytųsi “duo
tojo žodžio”.

O jeigu Lietuvos valdžia 
atsisakys nusilenkti prieš 
Tautų Sąjungą — kas tuo
met? Tuomet Tautų Sąjun
ga jau, veikiausia, atvirai 
stos lenkų pusėn. z

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas. •

FRANCIJA. ,
Francijos Socialistų partijos 

skilimas.
NEW YORK. —- Čia gauta 

smulkesnių žinių apie skilimą 
Francijos Socialistų partijos, 
kurią ja per 15 metų didžiavosi 
viso pasaulio socialistai. Skili
mas įvyko Tours kongrese, ku
riame įsikūrė nauja Komunis-

V. Čepinskis:

Lietuvos politinė padėtis 
užsieniuose.

[Iš “Socialdemokrato”]

gos Tarybai protestą-skundą prieš lenkų sauva- 
lišką elgimąsi ir reikalauti pritaikinimo prie 
Lenkijos, kaipo sulaužiusios Tautų Sąjungos 
Statutą, 16 straipsnio to statuto, būtent pilnos 
blokados lig ginkluotos pajėgos pavartojimui, 
jei butų reikalas (taip bent skamba tas straips
nis). Be to jis manė, kad mums reikėtų neati
dėliojant kreiptis į Tautų Sąjungos Tarybą su 
prašymu, kad Lietuva butų priimta į Tautų 
Sąjungą, kaipo pilnateisis narys, kadangi tas pa
lengvintų Fu lentos valstybėms pripažinimą Lie
tuvos de jure. O toks pripažinimas žymiai su
mažintų apetitus lenkų-imperialistų ir kitų kas- 
link Lietuvos, nes tada veržimąsi į musų kraštą 
tiems ponams butų daug pavojingesnis. Be to 
tas duotų mums galimybės užmegsli finansų, 
prekybos ir pramones ryšius su pasauliu, kas 
žymiai palengvintų ir musų vidurinio susitvar
kymo darbą.

Šitie Cecilio patarimai buvo įvykdinti: mu
sų valdžios atstovas Londone įteikė Tautų Są- 

gcncraliniam sekretoriui abudu ^‘doku- 
Kas iš to išeis, tai žinoma kits klau- 

Lietuvių-lenkų konfliktą rišant Tautų 
galės paroHj'ti savo tikrą vertę, kaipo 
karui sustabdyti ir pasaulio taiką pa-

jungos 
mentus, 
simas.
Sąjunga

laikyti.

tų partija ir atsiskirt dešinieji liko priteisti užsimokėti po 100 žies ir plieno, 
ir kairieji sparnai. Prie ko
munistų prisidėjo Frossard,
kuris buvo nacionalinių Socia
listų partijos sekretorių ir re
daktorių didelio socialistų 
dienraščio “Humanite” ir di
delė didžiuma senosios parti- 
j°s-

Partijos skilimas įvyko iš- 
kįlus nesutikimui delei atsaky
mo į Zinovjevo telegramą, ku
rioj jis pareiškė, kad Jean Lon- 
guęt, sūnėnas Karoliaus Marxo 
ir per daugelį metų žymus as
muo tarptautiniame socialistų 
judėjime, ię jo draugai, kurie 
sudarė centristų grupę, yra 
griežtai buržuazinės įtakos 
agentai ir todėl kaipo tokie ne
turi nieko bendra su Komunis
tų Internacionalu.

Atmetus įnešimą, kad kon
gresas priimtų Zinovjevo pa
reiškimą toje prasmėje, kad 
jis neverčia pašalinti iš parti
jos kokį nors narį už praeities 
darbus ir vien tik paliečia prie
mones palaikymui disciplinos 
partijoje ateityje, Longueto 
grupė “rekonstruk torių” pa
skelbė, kad ji nutarė pasitrauk
ti iš partijos ir kad jos nariai 
kviečiami yra į privatinį susi
rinkimą, apsvarstymui kokių 
žingsnių griebtis. Sakoma, 
kad tas privatinis susirinkimas 
nutarė kooperuoti su dešiniuo
ju šparnu, po ko du žymus 
vadovai, Verfuil ir Morizet už
protestavo ir nuėjo prie Komu
nistų partijos.

frankų pabaudos. tas kasyklas, kuriose tikrai
Vyriausiu kaltinimu prieš iškasa anglis ir neliestų vals- 

Konfcdcraciją buvo, kad ji tu-'tybes kasyklų, kurios, kaip jis 
ri politinių tikslų. Kaipo pri- sako, yra vedamas brangių, 
rodymu to paskaityta jos da- bet netinkamų valdininkų, 
lyvavimas gelžlnkeliečių strei
ke, gegužyj, 1920 m. Laike 
streiko, kuris, i 
padaryti didelių ekonominių ir 
politinių permainų Francijoje, 
kabinetas paliepė justicijos mi- 
n isterini pareikalauti paleidi
mo Konfederacijos.

Horten pilnai supranta rei
kalą palaikyti ir didinti pio-

manyta, galės | dukciją. Kad išvengus umaus
..1__—____' nnrir/lf’L’tnn i i t, rtnihlvui

Longueto grupei pasitrau
kus, Paoli, sekretorius dešinio
jo sparno “Kimiteto Priešini
mus Maskvai” perskaitė doku
mentą, kuriame jo draugai pa
reiškė, kad kongresas savo aal- 
savimi* paliovė priklausęs 

Francijos Socialistų partijai ir

todėl “Prieširiimos Komitetas” 
formaliai pasitraukia iš kon
greso, bet ir toliau atstovaus 
Francijos Socialistų partijų at
skirame kongrese.

Anatole France su komunistais.
PARYŽIUS. — Garsus Fran

cijos rašytojas Analole France, 
kuris nuo garsiosios Dreyfu- 
so bylos patapo socialistu, da
bar paskelbė, kad jis priside
da prie naujai įkurtosios Ko- 
mui^istų partijos.

•r*............. "
Išardo Darbo Konfederaciją.

PARYŽIUS. — Francijos 
teismas, kuris tardė byją 'vir
šininkų Generalinės Darbo 
Konfederacijos, kaltinamų per
žengime įstatymų, draudžian
čių unijoms lošti politinę rolę, 
paliepė paleisti Konfederaciją. 
Tuo pačiu laiku Konfederaci
jos prezidentas Leon Jouhaux 
(Žo) ir keturi kiti viršininkai

Tautų Sąjungos idėja yra pilnai priimtina 
socialistams, kaipo išeinanti iš jų pasaulėžiūros. 
Tai yra bandymas tvarkyti tarptautinius santy
kius ne per valdžios atstovus, ne slaptos diplo
matijos keliu, ne intrigomis, bet atvirais pasi
tarimais viešose konferencijose visų tautų at
stovų. Taėyra bandymas sutverti pasaulio par
lamentą, kuris reguliuotų tarptautinius santy
kius tokiais pat keliais, kokiais atskirų valsty
bių parlamentai tvarko savo valstybių viduri
nius santykius. Tai butų pirmas rimtas žings
nis prie vienos didelės federativės respublikos, 
kuri apima visą pasaulį ir remias visos žmo
nijos solidariškumu. Bet deja Versalės taikos 
sutarties pagimdyta Tautų Sąjunga išrodo per
daug buržuaziška, kad patrauktų prie savęs 
darbininkų širdis. Visų pirma tai yra ne visų 
valstybių, bet tik pergalėtojų valstybių, prisidė
jus kai kurioms neutralėms, sąjunga. Šiandien 
joje nedalyvauja tokios milžiniškos valstybės 
kaip Suvienytos Amerikos Valstijos, Vokietija 
ir Sovietų Rusija, nekalbant jau apie mažas, ka
ro metu įsikūrusias valstybes. Valstybės suve
reniteto principas, kitaip kalbant valstybės ego
izmas, paliktas kaipo absoliučiai neliečiamas 
šventas daiktas, ir kiekviena valstybė turi “veto” 
teisę, tai reiškia gali anuliuoti by kokį nuspren
dimą visų kitų valstybių.' Tokiomis aplinky
bėmis Tautų Sąjunga duoda maža pamato ti
kėtis, kad jinai pajėgs pasaulio taiką realizuoti. 
Nenuostabu tai, kad bendrai darbininkų klase 
skeptiškai žiuri į TaiMti Sąjungą ir tik dalis dar
bininkų, labai realiai politikos srityje nusista-j 
čiusių, mano, kad nesant kito aparato karui pra
šalinti, reikia naudotis tuo netobulu aparatu, ko
kį sudaro Tautų Sąjunga, ir naudojantis juo to
bulinti ir stiprinti jį, tvirtai ir nuosekliai einant 
prie tos įstaigos sureformavimo.

VOKIETIJA. 
Vokietijos patriotai pagelbėjo 

nuveikti Vokietiją.
BERLINAS. — Gerai žino

mas Vokietijos inžinierius ir 
technikas narys Berlino inuni- 
cipales Alphons Horten tary
bos paskelbė kaltinimus, kad 
Vokietijos plieno trustas 1916 
m., t. y. tuo laiku, kada gene
ralinis štabas reikalavo vis 
daugiau ir daugiau plieno, to 
plieno išgabendavo užrubežin 
po 250,000 tonų kas mėnesį. 
Dalis to plieno pasiekė Franci
jos, Anglijos ir Italijos amu
nicijos dirbtuves. Jis sako, 
kad suįrimas transportacijos 
1916-1917 m. įvyko pasidar
bavimu privatinių asmenų. 
“Netikėkite, kad musų fabri
kantai čia turi monopolių 
bendruomenės dvasios ar pat
riotizmo”, sako jis.

“Jei niekurie musų privati
nių piliečių butų pabandę pa
daryti Vokietijoje tai, ką plie
no ir anglių trustai atliko lai
ke karo ir dabar atlieka, jie 
butų buvę nuteisti karo teismo. 
Kada aš, kaipo direktorius vie
nos talpyklos okupuotoje te
ritorijoje, Briey, atkreipiau do* 
mę j perdaug brangią kaine 
valdžios , kontraktų ir į eks
portavimo plieno, kad jo 
mums reikia namie, aš kuotik 
nelikau pašalintas ir pasiųstas 
i tranšėjas’, sako jis toliau.

Dabar jis įstojo į darbininkų 
eiles ir jo knyga, “Socializa- 
cija Rekonstrukcija” praktiš-

perversmo, jis pritaria išpra- 
džių daliniam socializavimui. 
Jis pirmiausia paimtų didžią
sias kasyklas ir tarpyklas ir 
pasilaikytų geriausius direkto
rius ir inžinierius. Jis sako, 
kad išbandymu kasyklų ir dirb 
tuvių vedime, turi būti veikian
čioji pajiegd, kaip kad išdali
nime gaminių turi būti aptar
navimas bendruomenės reika-

Skaitytoju Baisai
(Ui lireikitaa itame akųrtuj* 
nuomones Redakcija neatsako.]

ma tuo tikslu, kad tiems vy
rams atėmus energiją ii’ tuo 
budu atitraukus juos nuo taip 
naudingo darbo.

Ak, ištikrųjų, “garbė mums, 
katalikams!”

Jeigu Katalikų Federacija 
taip nori tos garbės, tai kodėl 
ji, kunigų padedama, negalėjo 
vietoj dvidešimts vieno tuks- 
taiflies parduoti bonų už visą 
šimtą tūkstančių dolerių? Tai 
padaryti jie butų galėję, tik 
jie nenorėjo. Juk kiekvieną 
nedėldienį j bažnyčias susiren
ka tūkstantinės minios žmo
nių. Taigi jeigu jie butų no
rėję, jeigu butų pašventę nors 
pusę to laiko, kurį sunaudojo 
savos agitacijos varymui, agi
tacijai ųž paskolą, butų su
rinkta milžiniška suma pini
gų.

Visą praeitą rudenį, kada 
žmonės labiausia domėjosi Lie
tuvos 
kalu,

DRAUGAS ŠMEIŽIA BEND
RĄ LIETUVOS PASKOLOS 

STOTI.

įdėta 
Kry- 
pra-

pra- 
niu- 
agi-

kontrolės ant pamatinių Vokie
tijos industrijų. Jis apvažinė
jo kasyklų distriktus, perser
gėdamas darbininkus prieš pa
vojų Stinnes projekto, kuris 
tiesioginę socialinę kontrolę pa
keičia menkučiu darbininkų 
dalyvavimu pelne.

Horten prieina prie išvados, 
kad geriau patiems žmonėms 
paimti kontrolę ant gamtinių 
turtų, negu kad ją pavesti ka
pitalistų malonei, bei jis nori, 
kad butų elgiamąsi atsargiai. 
Horten socializuotų anglių ka
syklas biznio pamatais. Jis sa
ko, kad nėra pamato sociali- 
zuoti kasyklas, jei tuo nebus 
prisidėta prie nupiginimo gelc-

Draugo nr. 14 buvo 
žinutė apie įvykusias šv. 
žiaus parapijos svetainėj 
kalbas sausio 3 d. Prakalbas
rengė Liet. Laisvės Paskolos 
stoties komitetas. Tasai 
tetas veikia Liet. Rymo 
tiku Federacijos vardu, 
tėjo be kita sakoma:

Buvo surengta prakalbos, 
kur kalbėjo kunigas J. J. Ja
kaitis. Katalikų stoties šulai 
giriasi. Girdi, šitoje stotyje 
darbas kur-kas geriau varo
mas; netaip kaip kad tauti
ninkų liberalų stotyse. Todėl 
garbė katalikams už varymą 
naudingo Lietuvai darbo.

Dabar pažiūrėkime kas giria 
klos katalikų darbus. P. gi- 
jia S., o S. giria P. Vienas ki
tą giria, bet nei vienas to pa
gyrimo nėra vertas. Juk pats 
kun. Jakaitis jų darbus nepa
gyrė.

Noriu paklausti, kodėl kuni
go Jakaičio parapija išpirko 
paskirtą sumą bonų? O tai 
dėlto, kad ten bonai pardavi
nėta netik svetainėse, bet ir

komi- 
Kata- 
žinu-

Imkime kadir bendrą bonų 
pardavinėjimo stotį ant To\vn 
□f Lake. Ji bonų pardavė net 
už $75,000. Bonų pardavinė
jimui daugiausia pasidarbavo 
larbo jaunuomenė — ex-karei- 
viai ir kiti. Nesigailėdami sa
vo laiko ir nebijodami piktų 
rodžių nuo* kai kurių neišmin
tingų žmonių, jie dirbo kiek 
{atėjo. Tie vyrai ištikrųjų ver
ti didžiausios pagarbos. Bet 
Draugas juos vadina liberalais 
ir dar kitokiais. Ir tai daro-

mcs esame
Gali būti 

likui, kaip

nepriklansoinybčs rei- 
kada darbinin-kai 
ir darbo ir pinigų, 

tai musų kunigai savo bažny
čiose skelbė savo rųšies jo- 
markus — fėrus ir kitas pa
našios menkos reikšmės 
mogėles. Pamokslų metu 
sų kunigai prisimygdami
tavo parapijoms, kad jie neš
tų tenai savo dolerius. O apie 
Lietuvos laisves paskolą tai nė 
žodelio...

Ir dabar ve, “garbė mums, 
katalikams!” i

Kartą turėjau progos pasi
kalbėti su vienu Draugo agen
tu, V. S. Prisiminėme apie jų, 
katalikų politiką. Jisai štai ką 
pasakė. Girdi, mes katalikai, 

Lietuvos vyčiai, 
visų botagas.
kad tokiam kata- 
V. S. ir pritiktų 
s. Ręt šiame at

sitikime su botagu nieko ne
paveiksi. čia reikalingas bend
ras* sutartinas darbas. O kaip 
elgiasi loji Katalikų Federaci
ja? Stačiai reikia jiems pa
sakyti, kad iš tų pasigyrimų 
Lietuvai nėra jokios naudos.

Apie dešimt metų tam atgal 
aš girdėjau vietos kleboną pa
mokslą sakant. Tas pamoks
las ir šiandie pasiliko mano at
minty. Jisai tuomet prisimi
nė kaip Kristaus laikais vienas 
farizėjus bažijosi stovėdamas 
prieš nuolan 
Jisai pasakęs: 
ra i, kad aš 
ninkas kaip 
kas”...

Ar tik ne
ko ir Katalikų Federacijos sto
tis? Jie niekina bendrą bo- 
nams parduoti stoti, kuri yra 
pardavusi už $75,000 bonų, 
kuomet gi jie patys tų bonų 
yra pardavę tik už 21,000...

O vistick 
tis: “garbė 
kams”.

Ištikrųjų,
kuria tečiaus gali pasigirti tik 
veidmainingieji fa rizė j ai.

—Brangžolis.

Viešpatie, ge- 
neesu toks grieš- 
kad tas muitinin-

tokios garbės jieš-

Mano ypatingas uždavinys buvo įeiti į arti-, 
mesnį kontaktą su darbininkų klasės veikėjais 
ir atstovais, bet iš jų man teko matytis vien tik 
su Hendersonu, • darbininkų partijos sekreto
rium, kitaip sakant atsakomingiausiu partijos 
vykdomojo organo nariu. Mano supratimu 
Anglijos darbininkai stovi priešaky pasaulio 
proletariato judėjimo, nepaisant to, kad pas 
juos mažiau revoliucinio ūpo, negu pas kilų 
kraštų darbininkus. Anglijos darbininkai suda
ro galingą puikiai suorganizuotą ir disciplinuotą 
armiją. Virš 5 milionų darbininkų .įeina į pro
fesines organizacijas (tradę unions). Apie 10 
milionų darbininkų, smulkiosios buržuazijos ir 
inteligentų laisvų profesijų žmonių įeina į įvai
rios rųšies koperativus, daugiausia vartotojų 
bendroves. Pastaruoju laiku koperativai susi- 
solidarizavo su trade unionais kas link pamati
nių socialių ir politinių klausimų ir net pasi
žadėjo remti trade unionus finansiniai jų eko
nominėj kovoj. Greta su ta galinga ekonomine 
ir profesine darbininkų organizacija ir remian
tis ja veikia taip vadinama darbininkų partija, 
kaip politinė organizacija. Anglijos darbinin
kai pilkiai supranta, kad jie užvis daugiau lai
mėjo ekonominės ir parlamentinės kovos keliu 
ir lodei nemano nuo tokios taktikos atsisakyti, 
jeigu tik viešpataujančių sluogsnių elgesys ne
priverstų griebtis griežtesnių kovos priemonių. 
Toks Anglijos darbininkų nusistatymas pilnai 
atatinka anglų tautos ir istorijos dvasiai, nes 
Anglija visuomet buvo klasinis evoliucijos ir 
parlamentarinės kovos kraštas. Nepriklauso
moji darbininkų partija ir socialdemokratų par
tija yra kiek griežčiau nusistatę, bet palaiko 
kontaktą su dauguma. Revoliucinio ūpo ir pas 
juos neperdaug, tagi į juos galima žiūrėti, kaipo 
į sekcijas didelės dubininkų partijos. Yra

1

žinoma ir bolševikuojančių. Bet lai daugiausia 
darbininkų jaunimas, prie kurių glaudžiasi pai
rus originalai ir ckstravaganlai ii inteligentijos, 
luturislai, kubistai ir bendrai dekadentai. Įdo
mus apsireiškimas, kad bet nepriklausomųjų Ii. 
beralų tarpe yra bolševikuojančių, kaip pavyz
džiui leitenantas jurininkas Kenn-Wortby ir pul
kininkas Malone. Pastarasis per vieną mitingą 
pasiūlė visus Kabineto narius pakabinti ant 
lempų stulpų, už ką žinoma buvo suareštuotas 
ii patrauktas teisman. Pagaliaus narys taip 
vadinamos Fabijo draugijos (kunktatorių arba 
vilkinlojų draugija) — dešiniausia socialistųvilkintojų draugija) 
grupė — garsus ir t ____ _
das Sha\v (šo) viešai pareiškė esąs bolševikas 
ir basta. Daryk tu su juo ką nori! Bolševi- 
kuojancių grupė žinoma daro daug triukšmo 
per •mitingus ir partijos konferencijose, bet 
dauguma darbininkų ir jų vadų žiuri į tuos ap
sireiškimus gan flegmatiškai ir su didele tole
rancija, manydami tur būt, kad vis tiek jau
nimui reikia “issidukti”. Bendrai gi Anglijos 
darbininkui nesiskubindami, bet sąmoningai ir 
tvirtai eina prie savo tikslo — paimti į savo 
rankas valstybinį aparatą ir naudojantis juo su
tvarkyti Anglijos visuomenės gyvenimą socialis
tiniais pagrindais. Jie tikisi laimėti artimiau
siuos rinkimuos į parlamentą ir turint daugu
mą sulig sena Anglijos konstitucija paimti į sa
vo rankas valdžią.

Tarptautinius santykiuos jų karščiausis 
troškimas, kaip jr kitų kraštų darbininkų, pra-

taikos ant amžių amžinųjų, sudarius vieną bro
lišką pasaulio respubliką federacijos pamatais.

(Bus daugiau)

jie turi drąsos gir-
♦mums, katuli-

tai didelė • “garbė”,

Kazimieras Gugis
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DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas 
25 East VVashiiigton St. 

Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 8362
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 North Westem Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

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

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS ?

Valandos: nuo 10 iki 8 vaL—vaka
re. Ncdėliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St., Chicago, I1L

Phone Yards 5248

f AKUSERfi 
Daug metų praktikoj 

3014 Emerald Are., Chicago, III.
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Draugiškas 
Patarnavimas

Kas Dedasi Lietuvoj
PAPILE, Šiaulių apskr.

Labiausia Banko pasisekimas remiasi ant depo- 
zitorių pagelbos ir kokiu budu ji suteikiama.

Nepaprastas šio “Banko Apsaugos ir draugiško 
patarnavimo” augimas, paeina nuo jo pasielgimų ir 
draugiškumų sa^p depozitoriams, atsižvelgiant į 
daugumų pasidėjusių taupint pinigus.

y

Tamista taipgi apkainuosi mandagų pasielgimų.
Doleriu gali pradėt taupint. Ateikit šiandien.

PaAVest Side™in^Banr
f ,97ic liankof’SafelŲandFrieiu/lySenicei
Rooscvdl Road ai 1 lalstcd Street-Chicado

-r--- ■

Perviršis virš $12,500,000.00
‘ f iParankios valandos: Sub. 9 ryto iki 8 vak. Utar. 

vak. 6 iki 8 vak. Kitoms dienoms 9 ryto iki 4 po piet. 
i-. ■ —

Pranešimas
Lietuviai, kurie norit atsitraukti savo gimines 

iš Lietuvos, kreipkitės pas mus, nes per mus jau at
važiavo daug pasažierų, ir žemiau paduodame ne
kuriu vardus:

George Paukštis, su 2 seserims iš Kauno. 
Cecilija Kneizis, iš Meškučių valsčiaus. 
Liudvika Mikulicienė, iš Panevėžio. 
Ona Paulaitis, iš valseiauą Jurbarko. 
Julijona Kazlauskienė, iš Šiaulių.
Uršulė Petrauskas, iš Raguvos valsčiaus.

Norėdami platesnių žinių ir antrašą atvažiavu- 
vusių malonėkite kreipties į . . .•........... ...i.

EUROPEAN AMERICAN 
BURBAU

FABIONAS & MICKIEWICZ 
809 W. 35th Street, (Kampas Halsted), 

Chicago, Illinois.
Kainos iš Liepojaus iki Chicagos $180.28, o iš 

Hamburgo ar Antvverpo $158.69. Padarom visus 
dokumentus atsakančiai.

“GERIAUSIAS PATARNAVIMAS” 
MUSU SIEKIS

Mes atstovaujame geriausias garlaivių linijas, kuriorTjoperuoja 

 

tarpe Amerikos ir Europos ir parduodame laivakortes už žemiausias 
kainas.

Visi formališkumai jungiantis su jūsų kelione, prirengiama di
džiausiu atidumu ir greitai.

Jūsų giminės atkeliaujančios iš Europos Amerikon, yra geriau
sia apsaugojamos.

Sutaupiusi laiko — sutaupinsi pinigų ir bus užtikrintas užsiga- 
nėdinimas, kuomet turėsi reikalus su musų užrubežinių patarnavimų 
ir laivakorčių departamentais.

Visokį cirkulioriai, informacijos ir reikalingos blankos, išsiunčia
ma ant pareikalavmo.

Platesnių informacijų klauskit rašydami

Union Liberty Co.
Foreign Service Department

220 So. State S t., 
Chicago, III.

*

Per šešius mėnesius pas mus 
buvo šeši nelabai geri,atsiti
kimai. Gegužės mėn. š. m. bu
vo suimtas, už bagažo pasisa
vinimą Papilės stoties buv. vir
šininkas Kazlauskas ir pasiųs
tas po milicijos apsauga į Kur
šėnus pą$ milicijos ‘vadą. Bir
želio 3 d š. atvyko į Papilės 
stotį geležinkelių direktoriaus 
padėjėjas su valstybės kontro
lieriaus atstovu ištyrinėti bylą 
Papilės ploto kelio meisterio 
dėl naudojimo savo ypatiš- 
kiems reikalams gelžkelio dar
bininkų, užrašinėjimo nedirbu
siems padienių ir paėmimo 
mokesnio dėl pastarųjų. Birže
lio 5 d. š. m. vėl nelaimė di
džiausia. Sprogimas (eksplio- 
zija) Papilės sandėlio, kuriame 
buvo sudėta daugybė granatų 
ir dinamito. Iš sandėlio niuro 
liko tiktai griuvėsiai. Buvo už
muštų ir sužeistų, langai išdau
žyti, stogai nugriauti ir dar
žai granatoms apmėtyti. Bug- 
piučio mėn. š. m. iš vagono 
iškraunant granatoms sprogus 
buvo sužeisti šeši kareiviai ir 
spalių mėn. š. m. taipgi grana
tai sprogus sužeistas vienas ka
reivis. Lapkričio 17 d. š.* m. 
buvo suimtas ir po kareivių 
apsauga naktį ant lapričio 18 
d. pasiųstas į Mažeikių stoties 
komendantūrą Papilės viršinin
ko padėjėjas Adomas Venclo
vas. Papilės stoties viršinin
kas Poskevičius paaiškino, 
kad jis, Venclovas, dirbo apga
vimą su bilietais, pavyzdžiui: 
nuo Papilės iki Kauno, bet ka
soj palikdavo užrašyta — nuo 
Papilės iki Kuršėnų. Tokiu bu
du už spalio ir lapkričio mėn. 
Venclovas prisisavino 14,000 
auks. 4,500 Venclovas sugrąži
no ir prisipažino, kad tris mė
nesius taip dirbo.

Venclovas jaunikaitis nepil
nų 20 metų amžiaus, užaugęs 
Archangelsko mieste, pereitą 
rudenį sugrįžo į Lietuvą.

Keleivių bilietus Venclova^ 
pardavinėjo ir prie buv. št. vir
šininko Kazlausko, gali būt, 
kad tuomet dar apgavimo su 
bilietais nedirbo, dėl to ir bu
vo Kazlauskui kaltas 800 auk
sinų. Gegužės mėn. š. m. prie 
atidavimo Papilės stoties kasos 
Kazlauskas pareikalavo nuo 
Venclovo pingų. Pastarasis bi
jodamas supurvinti savo repu
taciją — paskolino 800 auks. 
ir sugrąžino Kazlauskui. Venc
lovas skolą sugrąžino, trum
pame laike įsigijo drabužių 
ir batus apie 3000' auksinų 
vertės, nupirko gramofoną ir 
dviratį, kas mėnuo leido sese
rį nuvežti kelius šimtus moti-

na i į Darbėnus, leido seserį 
prie dentisto į Šiaulius, kur 
taipgi vieno antro šimtų neuž
teko, išleido ant vakarėlių po 
kelius šimtus, buvo diena, kad 
ant vienų saldainių neužteko 
100 auks.

O gelžkelio remonto darbi
ninkas turi dirbti kasdien su 
kirka arba lopeta ir graužti 
sausą duonelę, nes gauna tik
tai 350 auksinų į mėnesį.

’ [“S-d.”] — Gelžkelietis.

Vilniaus žydu spaudos 
apžvalga josios nusi

statyme Vilniaus 
klausimu.

[Iš Žydų Reikalų Ministerijos, 
Spaudos Skyriaus].

[žr. 23 num.J

Lietuvos sie- 
sostinės Vil- 
tebėra kovos

“Žydų Balse” iš š. m. [1920] 
gruodžio 28 d. Nr. 404 pa
skelbtas vedamasai straipsnis 
“Vilniaus klausimas ir žydai”, 
kuriame sakoma:

“Klausimas dėl 
nų ir dėl josios 
niaus likimo vis
stovy. Nekantrumu ir didžiau
siu susidomėjimu mes lau
kiame kasdien žinių apie įvy
kius tųjų derybų, kurios ve
damos kažin-kur šiuo reikalu... 
Nuo žaliojo stalo, kur ramiai 
ginčijosi visomis savo kalbų 
pajėgomis patentuotieji abie
jų pusių diplomatai, kova per
nešama į užinteresuotų gyven
tojų sluoksnius. Mieste ir 
sodžiuj, namuose ir gatvėj 
turės įvykti sunki kova dėl 
keblių ir opių reikalų; karštoj 
atmosferoj sujaudinti 
antagonizmo, vieni 
prie Lietuvos vyties, 
—prie Lenkų erelio.

“Kas gi darosi ten, 
tose srityse, ~

tautinio 
trauksis 
gi kiti

, okupuo- 
kuT turi įvykti 

laidų kova dėl prigulmybės 
lai ar kitai valstybei? Lyg 
stora siena, mes esame atskir
ti nuo jų ir iki pastarųjų die
nų veik nei viena žinutė iš ten 
neatėjo į mus. Ir jei toji byla 
vis tik tapo sulaužyta ir iš sun
kaus kalėjimo pasigirdo mum 
ątviras balsas, kalbąs apie iš
tikimybę ir atsidavimą Lielu-

josios prigimtoji sostine nuo 
jos istorines praeities lopšelio. 
Tai yra gyventoj ų-žydų atstovų 
balsas, kurie atvirai ir drąsiai 
pareiškė savo politinį norą ir

1 rys įzymųis politiniai as
menys, kurie su teise gali būti 
skaitomi Vilniaus gyventoj ų- 
žydų 'vadais: D-ras Vigodskis

nes Tarybos pirmininkas, 
D-ras Regesburgas — Sionin- 
kų Organizacijos pirmininkas, 
ir D-ras šabadas — Demokra
tų lyderis, griežčiausiu budu 
įrodė, kaip yra nusistatę Lie- 
tuvos-lenkų konflikto atžvil

giu Vilniaus gyventojai žydai, 
o kartu su jais, be abejonės, 
ir viso okupuoto krašto žydai. 
“Kaunas ir Vilnius turi suda
ryti vieną didžią nedalinamą 
Lietuvą....... Toji šalis yra mu
sų tėvynė, mes norime jai tar
nauti ir pas ją likti”.... pa
reiškė D-ras šabadas pasikal
bėjime su “East Express* ko
respondentu, ir toj pat pras
mėj išsitarė ir kiti du žydų 
atstovai.

“Nei valandėlei negalima pa
miršti, kuriomis sąlygomis gy
vena dabar Vilniaus gyventojai 
žydai, ir kuriomis aplinkybė
mis minėtieji pareiškimai buvo 
padaryti. Visas kraštas yra 
lenkų rankose, kurie yra pasi
rengę visokiem kruviniem 
darbam, kad prijungus tą 
kraštą prie Varšuvos. Nelai
minga Vilniaus istorija irgi 
gana ryškiai rodo mums, kaip 
lenkai griebiasi kruvino tero
ro prieš tuos, kuriuos jie skai
to savo priešininkais ir prieš 
tuos, kurie tur drąsos pasisa
kyti ar veikti prieš juos. Ta
čiau vis tik, turėdami prieš 
savo akis priešininko šautuvą 
bei kardą, Vilniaus gyventojai- 
žydai nepabijojo nusistatyti 
prieš lenkus, prieš tuos, kurie 
dabar pavartoja ten taktingą 
okupantų galią. Liūdnas tuks
iančių metų prityrimas jau 
ganėtinai išmokino žydų tau
tą atminti, jog dviem tautom 
kovojant, jiem tenka atsidur
ti tarp kūjo ir priekalo ir jie 
būna persekiojami netik lai
mėtojų, bet it pralaimėto j* 
Todėl istoriniu, ažtvilgiu visai 
suprantama, jog jų psikologi- 
joj jau išsidirbo siekimas prie 
“neitralumo”, prie pašalingu- 
mo, ir tąją priverstino “nei
tralumo” tradiciją okupuotos 
srities žydai dabar sulaužė ir 
jos vieton nusistatė atvirai-ko
vai už Lietuvos sostinę ir ne-

“Trijų žydų atstovų pareiš
kimai sudarys vieną 
blausiųjų momentų 
tuvių santykiuose.

iš svar- 
žydų-lie- 
Nepirmą 
organinį

gyventojų-žydų susirišimą su 
nepriklausomos • Lietuvos rei
kalais.

“Didžiausio tautinio pasiry
žimo kupini okupuotos srities 
gyventojai-žydai drąsiai ir nar
siai stoja avangardan kovoj 
su kruviniausiais Lietuvos gy
vavimo priešininkais.

“Iš tolimo ir artimo Vil
niaus į mus prasį&kverbė bal
sas tųjų, kurie visa širdim yra 
surišti su Lietuva ir neaplei
džia ją sunkiausiais, laikais.

t

Lietuvos pinigu kaina pa
kilo; siuskit pinigus tuojaus 
per šį didžiausią ir seniausią 
valstijinį banką šioje apielin- 
kėje.
Pinigus siunčiame i Lietuvą 

ir į visas dalis pasaulio. ,
Laivakortės ant visu linijų.

Central Mannfacluring 
District Bank

1112 West 35th Street

Atdara tik seredoj ir suabtoi vakarais

Perviršis virš $6,000,000.00

VALSTIJINIS BANKAS

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue :

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

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

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

TURTAS
Paskolos ir atrokavi- 

mai .....   $1,687,193.54
Perdėtis ...............................   175.75
U. S. Bonai ir certifi- 

katai ......   167,791.92
Municipal ir korp. bonai 911,666.36
Rakandai ir jtaisos ..... 150,077.87
Cash ir kitų bankų sko

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

Viso atsakomybės .... $3,574,711.32
...... ,...................... $2,207,159.29
.....\...................$3,207,266.38
.............................. $1,000,107.09

Viso turto ................. $3,574,711.32
Sausio 2, 1920 dep6zitai .......

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

VIRŠININKAI
ASA WIERSEMA. Prezidentas NICHOLAS W. WIERSEMA, Kaa. 
GEORGE DALENBERG, Vic-prez. FREDERICK J. WIERSEMA, p.-k.

Direktorių ir Patarėją Komitetas 
George Dalenberg 
Asą Wiersema 
Catrines DeHaan

Chas. H. Brandt 
Herman L. Barnes
Theophilu.s JSchmid

Nicholas VViersema 
Frederick J.Wiersema 
Chas. E. Rcading

VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS
.... ................. ................................................................................................................. ................................... ......................( 

Kokį atsakymą jie gaus iš Kau- tautinę neapykantą, 
no? Ar tai bus broliškas ji lietuvių visuomenės demo- 
draugingas atsakymas, kurs 
pakels gyventojų-žydų ūpą jų 
kovoj už Lietuvos ateitį? Mes 
iki šiol jo nerandame lietuvių 
spaudoj, mes nematom jo per 
tamsią antisemitinių išsišoki
mų ūkaną, kurie pastaruoju 
metu tiek padaugėjo, lyg pri
tyrusi ranka juos vestų. Vieton 
to mes turime prieš save tik 
reakcinės “Laisvės” darbus,
kurioj tebeieškoma užmesti
okupuotų kraštų gyventojam-

Ar tikrie-

jie prie plebiscito eis....... su
lenkais. Sistematingai pas mus 
pastaruoju laiku varomas dar
bas, turįs tikslo iššaukti tik

kratiniai ir radikalus shiogs- 
niai nesupranta, kokį smūgį 
toksai tamsus ir pardavikiškas 
darbas gali užkirsti Lietuvos 
reikalam? Sunkioj ir atsa- 
komingoj valandoj Vilniaus 
gyventęjai-žydai parode savo 
tikrą, aukštą patriotizmą. Jie 
iš nelaisvės ištiesė savo ranką 
pagalbai Lietuvos nepriklauso
mybei, kad kartu apsisaugojus 
nuo bendro priešo. Ar loji 
ranka tebeliks kyboti ore ir 
turės trauktis atgal? Jei taip, 
tai tesupranta tie, kurie gali 
suprasti, jog tajai rankai teks 
rašyti busimom kartom liūd
nos istorijos liūdnus lapus”.

Tel. Movro® 28U4

Lxpertas designeris moderniškų 
stylių jauniems vyrams.
;i * . . ■

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Beverage Co’s.

“MALT TONIC”
Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 

žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų. 
Pardavėja,

FREDERICK BROS., 
37004$ S. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 2538.

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale* Brands.

DR. W. F. KALISZ 
Spedalnmas* Moterį ligos ir Chirargija 

1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

__  __

1

Neužmirškite, kad Velykos Šįmet Ankstybos

Paduokite jusy siūty orderius dabar
Dabar gyvenimas suteikia jums progą gauti visą vilnonį, pagal mieros pada

rytą siutą arba overkotą už prieškarinę kainą. Su mano gvarantija styliaūs ir 
pritaikymo. z •

$60. vertės siutas už $35
$70. vertės siutas už ¥40

Pasiūti pagal mierą
Jus turite progų išsirinkti iš 400 vilnonių audinių vėliausio išdirbimo.

Ateikite ir pasimatykite su manim.
, ' . ' ' • ' L ' 1 » ■ '' 1 t1 i ' ' ■ 1

I

Adolph / Mausner
3241 S. Halsted St., Chicago, III.

Kiti siutai nuo $75.00 iki $125.00 
Phone Yards 3857 už $42.50 iki $75/10

z
i
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Nuošimtis bus Mokama
, nuo Sausio 1-os

Mes mokėsime nuošimti nuo Sausio 1-mos dienos, kurte pasidės 
savo pinigus iki Sausio 25 dienai i savo

Pirmutinį, didžiausią lietuvių Valstijinį Banką

Metropolitan State Bank
2201 West 22nd & Leavitt Sts.

gggSfRh .Kapitalas ir Perviršis
I «* Ijį \ . J. > • ■ .. '

^■■^$245,000.00
Turtas Siekia Du Miliūne Doleriu

Kviečiame, draugijas, administracijas ir pavienes ypatas padrti 

savo pinigus ant nuošimčio savame banke. Chicago miestas ir Cook 
pavietas laiko pinigus šiame banke.

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

ir subatomis iki 8:30 vai. vakaro. 1

Ūkininkų Balsas.
KAIP GYDYTI KULfiTI 

GRUDAI.

Č.'a nėra reikalo aiškinti kas 
yra kūlė. Kiekvienas ūkinin
kas ją gerai pažįsta. Svarbu 
yra žinoti, kaip nuo to negeis
tino svečio apsisaugoti. Grudų 
kūlė užpuola veik visus svar
besnius/ ūkio augmenis ir kas
met atneša m llionus dolerių 
nuostolių šaliai. Kaikuriais lai
kotarpiais ji apsireiškia pavi
dale javų epidemijų ir sunai
kina milžiniškus javų laukus. 
Kviečiai, rugiai, miežiai, avi
žos, kukurūzai ir kiti augme
nys nukenčia nuo jos. Že
miau paduodu trumpoj su
traukoj gydymo budus, ku
riais ūkininkai gali pasinaudo
ti.

Mėlinojo akmenėlio soliuci- 
ja. Penkis svarus komerci
nio molinojo ukihenėlio j pen
kiasdešimtis galionų vandens. 
Molinojo akmenėlio kristalus 
galima lengvai istaq>inti įdė
jus reikiamą apstį į maišiuką 
_įr pastarąjį užrišus j merkti į 

statinę, kurioj randasi 50 ga
lionų vandens, ir palaikyti per 
naktį. Mediniai indai reikia 
vartoti, kadangi molinasis ak
menėlis (vario sierarugštė; 
suėda geležinius ar skardinius 
indus. ' »

Forrpalino soliucija. — Vie

NAUJIENOS, Chicago, RL 
■.....  'M " I m , •I"1""...........—

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

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

Pagelba, Kam 
yra reikalinga

Tame pačame kur jus gyvena
te mesto, turite progą gauti ge
riausi patarnavimą, kokį tilj ga
lima. Ar norite būti gydomi,' 
gydytojaus, kuris gerai supran
ta jūsų ligą ir Jcuris yra apsirū
pinęs geriausiomis šių dienų me- 
todomis, suteikti jums pagelbą.

Z

Pasekmingas 
gydymas

Ko tik jus norit, tai ir gausit, 
( jei ateisit į šį ofisą. Prie kiek

vieno sergančio yra atkreipiama 
| specialč atyda ir gydymas. Nėra 
^reikalo bijot j ieškant pagelba iš 

'šio ofiso, kadangi mažai turi pi- 
7 nigų. šiame ofise gali gaut ge- 
' riausį gydymą, už vidutinę mo

kestį.

Ką Reiškia Del Sergančių
Ypata atėjus pas mus, bus tuojaus pertikrinta, kad randasi gerose rankose. Ji patirs, 

kad gauna geriausi medikališką gydymą iš rankų gabių ir gerai suprantančių savo amatą gy
dytojų. šitas pertikrinimas, reiškia daug sergančiai ypatai; suteikia jai viltį suradime svei
katos. Ypata gali čion ateiti bile valandą, dėl patarimų arba gydymo, o bus užtikrinta pas
laptis. Neikit į institutą, kuris yra vedamas nepatyrusių gydytojų arba moksleivių, bet 
ateikite pas tikrą specialistą, kuris pilnai supranta savo profesiją.

PATARIMAI VELTUI.
Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakacp. Nedėldieniais: 11 ryto iki 1 vai. po piet.

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

Subata, Sausio 29 d., 1921

GYDYKIT KŪDIKIŲ ŠAL
TĮ SU TURTO.

“Aš negaliu apsieiti be Turpo”, sa
ko motina turinti mažus kūdikius ir 
kuri yru naudojusi šią brangią namų 
gyduolę^ per keletą metų, apsaugoji
mui nuo šalčio užpuolimo ir iš jo pa
einančių nesmagumų. Kūdikiai grei
čiau pagauna kosulį ir šaltį šlapiose 
oro atmainose. Jei ant šio Šalčio ne
atkreipiama atida, tad sunkios ligos 
vystosi, kaipo, tonsiliai, kataras, kra
pas, gripas ir plaučių uždegimas. Ge
riausias gydymui būdas, sustabdyt jį 
tuojau panaudojanj. ^Turpo^ tarputmo 
mostį.

Turpo yra čystas tepeias, arba mo- 
stls padaryta iš senovinių gyduoįjų, 
išspausto tarputyno, kamparo ir men
telę, moksliškai sujungta j tyrą mi
neralą. Galima jį panaudot ir ma
žiausiam kūdikiui be jokios baimės 
nudegimo arba ant odos pūslių su
traukimo. Greitai paliuosuoja nuo 
šalčio iflkitokių susimetimų. Taipgi 
yra gera nuo įsipjovimų, nusibrozdi- 
nimų ir nudegimų. Apsaugi motina, 
visuomet turi Turpo savo namuose.

Jei esi ifbejončje, klauskit savo gy
dytojaus apie Turpo. Jis patvirtins, 
kad yra gera ir pasitikima namų gy
duolė. Visi vaistininkai parduoda su 
prižadėjimu pinigų grąžinimo, jei ne
busi pilnai užganėdintu.

Parsiduoda baltuose opaliniuose puo
deliuose su pomeranČio ir juodu lė- 
beliu, po 30c ir GOc.

Turpo
I^uo Visokio šalčio ir susimetimų.

——ainr ■■ ■ ii — l — ■

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
security Bank 
fcaKaaa«2E-y^ of cmscaoo

Milwaukce Avė. co.~. Cerpeųter St.
NARIAI FEDFRAL RESERVE SYSTEM 

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ 
Saugios Depozitu Dėžės 
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeiiais ir subatomis iki 8 vai. vak.
F .■■■■■ r?~F.~~H -.ĮįĮį— ri~—rį.-n.-»■

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00 

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

VIRSININKAIt
WALTER E. SCHMIDT, Presldent 

DAV1D J. HARRIS, Vice-President and Cashier 
PAUL C. GLASHAGEN, Aspistant Cashier

Marcus A. Aurelius 
Umil G. Seip 
Walter E. Schmidt 
Herman Teninga 
Domenico Basso 
William H. yZeber

DIREKTORIAI: ' 
Fred M. Carter 

David J. Karna 
James H. Gately 
Fred Farr 
Jbseph T. Spikar

Atidarą Scredos Vakarais

C1TIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
. PADeK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGU SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

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

Sankrova Įvairumų
Aprėdalų, laikrodžlų-laikrodėlių, 

žiedų ir auksinių daiktų; gramofo 
rekordų visose kalbose; armonikų 

,kitokiu muzikaliu instrumentu: brit 
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

čia sutaisoma viskas, kas reikia, o ypač muzika- - 
liai instrumentai.

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

Rusiškos ir Tirkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzle 8903. \

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

CHICAGO, ILL

MMi,
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na švara arba vieną puskvor- 
formalino 40% stiprumo,

10 galionų vandens: Gerai su
maišyk pirm vartojimo.

Mirkymo būdas. — Pripilk 
maišus per pusę su grūdais ir 
įmerk juos i bet kuTį iš aukš
čiau paduotų solincijų. Įmerk
tus maišus gerai išjudink, ka< 
prašai'nūs orą, ir palaikyk ge
rai apmerkęs mėlinojo akme
nėlio soliucijoj nemažiau kaip 
dvi ir nedaugiau kaip tris mi
nutes; formalino soliucijo ne
mažiau kaip keturias ir nedau
giau kaip penkias minutes. Iš
imk laukan maišus nuvarvink, 
paskleisk grūdus kad išdžiūtų. 
Tada galima sėti. Prirengtos 
soliucijos galima laikyti ilgai 
ir vartoti kelis kartus, jos ne
nugaruoja. Kuomet sumažėja, 
galima pridėti šviežios soliu
cijos. Grudai reikia ]>erar- 
buoti prieš minkysiant.

Laistymo arba krapymo bū
das. — Bet kuri soliucija po 
paties stiprumo gali bnti var
tojama. 40 galionų pilnai pa
kanka 40—50 bušelių grudų. 
Supilk Iručius j krūvą ant šva

rių grindų, apkrapink soliuci
ja su šluota ar su krapinamą
ja blekine. Krapinant antras 
darbininkas turi gerai maišy
ti grūdus su šiupele. Gerai 
išmaišius grūdus reikia greitai 
paskleisti, jei mėlinojo akme
nėlio soliucija buvo vartojama. 
Bet jei formalino soliucija bu
vo vartojama, grudus reikia 
sukasti į krūvą ir apdengti su 
švariais maišais. Po dviejų 
valandų paskleisk kad išdžiū
tų. Tada galiam sėti.

Kitas markymo būdas.—Ga
lima vartoti bet kuria solinei** 
ją to paties stiprumo. Gauk pa
rankų kubilą ar statinę. Įpilk 
40 galionų vandens ir įpylęs 
vieną puskvortę formalino ge
rai išiųaišyk. Į tą solinei ją 
supilk kulėtus grūdus. Pamai
šyk grūdus gerai kelis kartus. 
Leisk nusistoti. Nugriebk kū
les gemalus nuo viršaus. Pa
laikyk grudus neilgiau kaip 
10 minučių. Tada išimk gru
dus laukan, palaikyk apdengęs 
švariais maišais per kokias dvi 
valandi, po to išdžiovink ir 
sėk.

Kitas krapltiimo būdas. — 
Paimk vieną puskvortę forma
lino (to paties stiprumo) ir 
išmaišyk peifkiosę puskvortese 
vandens. Apkrapink 50 bu
šelių grudų. Po tp elgkis su 
grūdais panašiai, kaip jau bu
vo aukščiau nurodyta. Nelai
kyk uždengtus grudus ilgiau 
kaip dvi valandi. i

Koncentruotas būdas.— Vie
ną įmskvortę formalino (to pa
ties stiprumo) į vieną puskvor-

MOTERS! r
KADANGI jos yra silpnes

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

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

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

Delaware Bldg., 2-ras floras, Chicago.

R. URBONAS,
LIETUVYS FOTOGRAFAS

1721 W. 47th Chicago, Iii. 
Phohe Drover 3473

Kaip Jūsų Akjs
Ar esi nervuotu, kenti galvos 

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

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklia
Ligos gydoma specialisto
W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

18^1 So Ashland Ave^ Chicago, 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios luboa 

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

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

Sveikam Kūne Stipri Dvasia.

Kam be reikalo kentėti? Mano spe- 
>nalis gydymo būdas išgydo jau daug 
'menių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti

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

Kirmėlės ženklai
Žmonės serganti taja bjauria liga pa

kastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu; jiems rodos, tartum kas į gerklę 
kjla, vemt verčia, valgyt neturi noro, 
/aiva skauda, viduriai sukietėję, ausy- 
c ūžia, skauda po krutinę.

Kas tokių simptomų turi, tegul atei- 
pas mane: išgydysiu visai trumpu 

laiku.
Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 

vrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
’ 1645 Wešt 47th Street

tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 \fal, vak 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 dieną.

1

Į IR Iš LIETUVOS
du ir daugiau išplaukimų kas savaitė 
tiesiogrhiais laivais į ir iš ANTVVER- 
PO, HARVE ir ANGLIJOS, / turi 
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais 
LIETUVOS MIESTAIS.

Kolixiun irilcžiiYiM po <1 ir G loveles
kambaryj.

Atsikv ieskit savo gimines bei drau
gus musų dideliais, greitais laivais.

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

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

--------------K------------------------
BnBHSRHMRISEEBEinBESHEI 
■ ■E Reumatizmas Sausge’e Į
“ ’ ....... ... ...................... . ...........Hn _ 
H Nesikankykite savęs skaus- 
M mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
H Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
H — raumenų sukimu; nes skau- g 
E dėjimai naikina kūno gyvybę g 
E ir dažnai ant patalo paguldo.
Kl CAPSICO COMPOUND mo- n 
d stis lengvai prašalina viršmi- n 

netas ligas; mums šiandie dau- ■
■ gybe žmonių siunčia padėka- ■ 
® venes pasveikę. Prekė 50c per ■ 
į* pačtn 55c arba dvi už $1.05. ■
” Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■ 
« KATOS”,* augalais gydyties, ■ 
J, kaina 50 centų.

« Justin Kulis ■ 
BU

Ii 3259 So. Halsted SI. Chicago?* III. q

ę vandens. Apkrapink 50 bu- 
elių grudų ir nieko nelaukda
mas sėk juos.

Grudų džiovinimas. — Nie
kados nelaikyk įrudų šaltyj 
.ėmiau zero (30OF.). Saulėto
ms dienomis paskleisk ant 
įtviro oro. Jei oras blogas, 
paskleisk grudus kluone ant 
uuisų ir švarių grindų. Džio
vink taip greitai kaip galima, 
cs perilgai palikti drėgni gru

bu pudigs.
Saugok nuo užkrėtimo. — 

Per neatsargumą, kūlė gali iš- 
’iaiijo užkrėsti grudus. * Kol 
Tildai drėgni, nėra jokio pa
vojaus, bet su sausais grūdais 
lalykas yra kaip, tik atbulai. 
Tulės sekios, kurios randasi 
ore, gali nusileisti ant grudu, o 
fada visas gydymų darbas butų 
perniek. Perpylimui grudų var

tok naujus ir švarius maišus, 
arba išmirkyk senus maišus 
soliucijoj, išdžiovink, ir tada 
supilk į juos grudus. Nelaikyk 
grudų perilgai ant oro, bet 
taip greitai, kaip -'tik nudžiū
vo, supilk į švarius maišus ir, 
jei galima, greičiausiai sėk 
juos. z

Formalino soliucija yra ge
riausia grudaips gydyti ir to
dėl ji patariama vaitot. Kiek
vienas protingas ūkio darbi
ninkas gali tą darfię lengvai 
atlikti. Jokio gabumo išsila
vinimo čia nereikia.

Nė vienas tų būdų netinka 
gydymui kukuruzų kūlės. Ta
me atsitikime vienintelis da
lykas yra švari dirva ir švari 
sėkla.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS” ‘ J

PIRTIS.
Turkiška clektrikinė maudynė
Hotelis su 100 kambariu

Lankant musų pirtį, galima apsi- 
saugot nuo sekančių ligų: Reumatiz
mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo, 
šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus, 
ink’stų ir kitokių elektra gydymų. •

Naujausiais musų įtaisymais, gva- 
rantuojamje geriausią gydymą.

Moterų dienos tik Utarninkais 
dieną ir naktį.

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

A. F. CZESNA,
1657 VVest 45-ta gatvė, Chicago, IlFf

Tolef. Boulevard 4552

«CIPHWiBnKB2p8!HBiBKaEain 
-Tel. Cicero 5963 g
i DR. A. P. GURSKIS ■ 
V Lietuvis Dantistas

Ji 4817 W. 14 St. kampas 49 Avė. ” 
» CICERO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. 
išskiriant nedėlias ir seredas. •>

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza 

Kįraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

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

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY

MUSIC STORE

Auksybė, 
bijos Grafonolsus Ir 
lietuviški 
rekordai.

Deimantai, 
Laikrodžiai,

4537 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyi: 

ASSOCIATION BLDQ.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietg.
Panedėliais iki 8 viikara

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Vėl. Austin 787
DR. MARY A 

DOWIATT—SASSL
Kątik sugrįžo ii Californijos ir 

vėl tę* ^vo nraktikavims po N®. 
5208 W. Harrison St.

Valandos. 8—12 kasdieną ir 9 
vakare išskiriant nedėldienlun.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Victor Cigar Store
Wholesalerial ir Retaileriai 

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

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



Subata, Sausio 29 d., 1921
Geležėlė šituos savo < 

imto išvadžiojimus stengėsi 
sumušti. Pasak jo, darbininkai 
neprogresuoja. Ir jis nurodė į 
Rusiją bei josioos darbininkus, 
kurie, Lenino ir Trockio va
dovaujanti, turi savų sovietų 
valdžių. Bet, pasak kalbėtojo, 
nįęks negali tikrinti, kad toji 
tvarka pasiliks ant visados. 
Taipjau nurodė į Airijų, kur 
anglai darbininkai, kareivio 
uniforma aprengti, šaudo Ai
rijos laisvės kovotojus. Kal
bėtojas, boto, nenuŲo jokio 
progreso ir pas Amerikos lie
tuvius darbininkus. Girdi, jie 
čia susiskaldę į daugelį partijų 
ir partijėlių ir vietoj vieno 
bendro fronto prieš kapitalis
tus, dabar turi bent kelis fron
tus. Pasak jo, įvairus politi
kieriai, “darbininkų gelbėto
jais“ pasivadinusieji, paėmė 
darbininkiško judėjimo vairą 
į savo rankas ir pešasi tarp 
savęs. Taigi, jisai nematąs jo
kių ženklų, rodančių, kad 
Amerikos lietuviai darbininkai 
progresuotų. Kai dėl tų Ame
rikos darbininkų (ne lietuvių), 
kurie yra susiorganizavę į 
amatines unijas, kurios prik
lauso didžiulei Amerikos Dar-

Lietuviu Rateliuose
BRJDGEPORT

Pramoniečių debatai.
Sausio 20 dienų Mildos sve

tainėje vietos pramoniečiai su
rengė debatus. Debatavo p. 
Brijunas ir Geležėlė tema “Ar 
darbininkai progresuoja ar 

ne?’’ Tvirtinamųjų pusę gynė 
p. Brijunas, ginčijamųjų — 
Geležėlė. Pinnasai stengėsi 
prirodyti, kad darbininkų ju
dėjimas eina pirmyn, kad jie 
(darbininkai) visame pasauly 
daro progresų.* Sakydamas tai 
jis nurodė į Rusiją, kur dar
bininkai į savo rankas yra pa
ėmę šalies tvarkymo vairų. Be
lo, nurodė į Airiją, kad tos ša
lies darbininkai “iškovojo 
Anglijos nepriklausomybę” 
Kartu nurodė ir Amerikos 
tuvių darbininkų judėjimų,
sak kalbėtojo, Amerikos lietu
viai darbininkai taipjau eina 
pirmyn. Jie čionai turi įsikū
rę savus darbininkiškus laik
raščius, politines partijas bei 
šiaip draugijas. O visa tai ro
do nieko kita kaip progresų.

niu) 
(?) 
lie- 
Pa-

Kapitalas ir

surplua

$250,000.00 .

opo- bo Federacijai, tai Geležėlė 
. įpie jas sako taip: visos jos 

fra skebų unijos... Supranta
mi, kalbėdamas apie tai, jis 
norėtų, kad Amerikos darbi
ninkai butų susispietę į “vie
nų didžiųjų uniją,“ kitaip pra- 
.lioniečių uniją. Mat, kiekvie
nas savo tavorų giria... Bet 
juk, rodos, ir pati pramoniečių 
unija yra suskilusi, 'lai kuri 
josios dalis dabar yra geresnė?

Reikia pažymėti, kad deba
tai išėjo neblogiausia. Kalbėto
jai buvo prisirengę, o ir publi
kos buvo nemažai.

Tarp susirinkusiųjų platin
ta darbininkiška literatūra, 
taipjau ir musų draugų Lietu
voje laikraštis Socialdemokra
tas.

Baigiant susirinkimų-deba- 
tus p. Geležėlė kreipėsi į susi
rinkusius prašydamas aukų jo 
bylos vediniui. Iš publikos at
sirado daug geraširdžių, ku
zio tam reikalui sudėjo gerokų 
pluoštų pinigų. Tuo visa už- 
ibaigė.

—Šapos Darbininkas.

SO. CHICAGO

Satisdo 16 dienų buvo Bend
ro Draugijų Komiteto sureng
tas bazaras ir balius, kurio vi- 
*as pelnas skirta Lietuvai nuo 
užpuolikų lenkų gintis. Vaka
ras pavyko labai gerai. Vieti
ne SLA. Moterų Kuopa tam 
tikslui atidavė daiktus, kuriuos 
kada buvo surinkus, o D. Ado

EXTRA! PALIKTA MUSU SANKROVOJ EXTRA!

Sankrovos 
kaina tik 

$35

Štai kur stebėtina proga nusipirkti augitos rųšies GVARAN- 
TUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00 tik už $85.00, priedų vel
tui 26 rekordų, 300 adatų ir DEIMANTO ADATĄ, šios NAUJOS 
PUIKIOS VICTROLOS palikta musų SANKROVOJE didžiulių 
muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiekviena MASINA tu
ri DEŠIMTS METŲ DIRBTUVĖS GVARANCIJOS. Kam tai 
pirkti iš antrų rankų mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAU
JĄ GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00, tiki 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
mą pasiūlymą. Mums reikia vietos.

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

NATIONAL ŠTORME COMPANY
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris

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

Dr. A. R. Blumenthal

Gyvenimas yrs 
tuščias, kada pra
nyksta ragijiman. 

Mm vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometn*. Y- 
patinga doma at* 
kreipiama i vai- 

wuoJxu •: nno 9 ryto ikl 9 
Nežilomis nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 b. Ashland Avė. kame. 47 St 

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6487

sankrovos
kaina tik

J35
Gaisras PuIImano fabrike.
Pullamno fabrikų, 118-th st. 

ir Langley avė., viename de
partamente kilo gaisras ir su
naikino devyniolikų naujų ka
rų. Sako, kad nuostolių pada
ryta apie už keturis šimtus 
penkiasdešimts tūkstančių do-' 
lerių.

Nubaudė už nešiojimų 
revolverio.

Roy Tangney, sekretorius 
Machinery Movers and Truck 
Drivers unijos, 1448 W. Madi- 
son st., praeitų Seredą buvo 
ireštuotas už nešiojimų kiše- 
niuje revolverio Vakar gi ta- 

užtai nubaustas šimtu do-; 
torių.

Kazimieras
Varnelis

PERKELK - PADĖK ŠIANDIE
GAUSI PILNĄ NUOŠIMTĮ.

Priduokite savo Bankinę knygutę BILE KURIO CHICAGOS ARBA 
KITO MIESTO BANKO, KURIS Jus neužganėdina arba NfiRA JUMS 
PARANKUS, — mes patįs iškolektuosime ir perkelsime visus pinigus 
su nuošimčiais j šį

UNIVERSAL STATE BANK.
(L’nder State Government Supervision)

DIDŽIAUSIAS IR STIPRIAUSIAS LIETUVIŲ
- VALSTIJINIS BANKAS AMERIKOJE.

Čia, kada tik Jums prireiks, ant pirmo pareikalavimo gausite savo 
pinigus su nuošimčiais.

CHICAGOS MIESTO IR SUV.^VALST. VALDŽIOS YRA 
MUSŲ DEBOZITORIAIS.

MUSŲ TURTAS VIRŠ $2,850,000.00.
Pirma Milžiniška Finansinė Įstaiga Lietuvių Istorijoje. 

Žiūrėkite depozitų augimą:
m. Kovo 3 d. (Dienoje atidarymo) ................?,............ $16,745.95'
m. Sausio 1 .........................      941,689.40
m. Sausio 1 .................................—.................   1,625,997.43
m. Sausio 10 ................................................................  $2,451,626.02

SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON 
IR PIRKITE LAIVAKORTES

— Pristatome pinigus į 4 savaites. PARDUODAME DRAFTUS IR 
“CASH” LIETUVOS PINIGUS—MARKES PAGAL DIENOS KURSĄ

IŠ KITŲ MIESTŲ SIŲSKITE MUMS DOLERIAIS, 
o mes išsiųsime auksinais.

BANKINĖS VALANDOS:
Kasdiena apart švent. nuo 9 vai. 

iš ryto iki 4 v. po pietų. Utarnin- 
kais Vakare nuo 6 iki 8:30 ir Su- 
batomis visa diena iki 8:30 v. vak.

dolerių vertės. Atsilankiusiųjų 
ūpas buvo geras ir jie gausiai 
parėmė prakilnų bendrų drau
gijų darbą, kuriam vakaras 
laivo Suruoštas. Vakaro suren
gimo išlaidas padengus gryno 
pelno liko Lietuvos gynėjams 
M 57.00, kuriuos tuojau sausio 
19 d. pasiųsta Lietuvos Misi
jai, kad pasiųstų Lietuvon. Vi
siems vakare dalyvavusiems ir 
parėmusiems musų naudingą 
darbų, Bendras Draugijų Ko
mitetas taria nuoširdų ačių.

Ant. Pocius,
J. Sučila, 

J. Baltramonaitis.

Atėmė uniformą ir automo
bilių.

Du banditai praeitų naktį ant 
VVarren avė. sustabdė Cliė- 
•kard Taxi Cab šoferį Ilarry 
Haymond, 2215 Warren avė., 
r atėmė iš jo penkiasdešimts 
dolerių, uniformų ir automo
bilių. Taigi trys banditai ant 
kertės Fall ir W. Lake gatvių 
užklupo Morris & Co. šoferį. 
VVilliam Bren, 297 N. Western 
avė., ir atėmė scptynias.de- 
šimts tris dojeriuč. .....

Mirė ketverge sausio 27, 1921, 
9:30 vai. vakare, turėdamas 29 
metus amžiaus, nevedęs. Lai
dotuvės bus panedėlyje, sausio 
31 d.; iš namų bus išleistas apie 
9 vai. iš ryto po numeriu 3126 
W. 39 gatvės į šv. Kazimiero ka
pines Palieka nubudime savo 
3 brolius: Antaną, Petrą, Pran
ciškų ir seserį Oną Rimkienę. 
Velionis yra gimęs Jonauskiuo- 
se, Godunavo parapijos, Telšių 
pavieto, Kauno gubernijos. Ame
rikoj išgyveno Chicagoj.

Kviečiame visus draugus ir 
pažystamus dalyvauti laidotu
vėse?

PRANEŠIMAS
Siunčiame pinigus Lie

tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.

Inšuruojame nuo ugnies, 
namus, rakandus ir auto
mobilius.

Parduodame namus, sko
liname pinigus.

Evaldas & Pupauskas,
840 W. 33rd St., 

Yards 2790

DR. M. HERZMAN 
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgu iT akušeris.

Gydo aštrižg ir chroniškas liras 
ypli moterų ir vaiki, parai nau-

■m“ !'.»■?«" “ ’■

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

( Dienomis: Canal 
Telepbenali J w 8110 arba W

į Naktimisi Dmai 
t 950 - Drova? 41M 

GYVENIMAS: 8412 S. Habted SU

1917
1919
1920
1921

BANKO VALDYBA: 
Joseph J. Elias, President, 
Wm. M. Antonisen, Vice-Pres

& Cashier
Jos. J. Krasovvski, Vice-Pres. 
Stasys V. Valanchauskas Ass’t.

Cashier

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

Kampas 33-čios gatvės

So. Chicago.— Bendras Drau
gijų Komitetas turėjo susirin
kimų sausio 18 dienų F. Sve- 
reckio salėj, kad pasitarus, 
kaip geriat! veikti, kad pude
lis Lietuvai kovoti su užpuoli

kais lenkais ir išvyti Želigov
skį iš Vilniaus. Kad pakėlus 
lietuvių dvasių ir labiau juos 
išjudinus, nutarta rengti ap- 
vaikščiojinią .vasario 16 dienos, 
kaipo trijų metų Lietuvos 
Respublikos Nepriklausomybės 
sukaktuvių šventės. Be to nu
tarta palaikyti ir toliau bendrų 
ryšį lietuvių draugijų komite
tų ir veikti laisvos ir neprik
lausomos Lietuvos Respubli
kos naudai.

—J. Baltramonaitis.

Banditai nužudė kunigų.
Masadona baptistų kunigas, 

L. G. Burge, negras, 70 metų 
unžiaus, 1529 S. State st., pra
eitų naktį tapo nežinomų bau
btų nužudytas. Jam buvo 
perpjauta gerklė. Jo lavonas 
asla gulintys šalę čemodano, 

kurio spyna buvo atplėšta ir 
šimtą daiktai. Manoma, kuni
gas turėjo pinigų ir jų delei 
is tapo nužudytas. Su kunigu 
'yveno kartu kitas negras, 
rioseoe 
aja 
įėjo 
je.

ARTHUR ZUEHLKE
Persikyrė su šiuo pasauliu sau
sio 27 d. 2 vai. po pietų, vos su
laukęs 22 metų. Mirė po 3 
dienų miegamosios ligos. Gi
męs Amerikoje, vedęs moterį 
Eleną Galdikaitę, Kauno rod., 
Kretingos -miesto.

Paliko abu tėvu, du broliu ir 
vieną seserį didžiausiame nubu
dime: Laidotuvės atsibus sau
sio 31 d. 1 vai. po pietų iš na
mų — 3213 S. Union Avė. Mel
džiame gimines ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Povylas ir Ona Galdikai.

taanBBRSBtfBSBBmnnnrt
- T.Pullmaa 64IM

AKUSERKA
A. SHUSHO

Turis patyria* 
moterų Ilgose; ra 
pastinga! pritils 
riu ligonę Ir kudJ 
beį laike ligos.
10929 8. Stele SU 

Chicago, iii
a « n* w n * u a k « ra ® w r

GALUTINIS KAINOMS NUMAŽIN
TOMS IŠPARDAVIMAS.

Telephsns Yards 6082

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

ir nuo 6 iki 8 vakare.

kitas
Thęmpson, kurį poli- 

tuojaus areštavo biliardi- 
ir apkaltino piktadarystė-

Sug^v^ pabėgusį kalinį.
Edwąr

'engėlis,

Ne ant kampo.

SCHIFFįBTATE BANK
728 W. 12th Str., arti Halsted St

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

Pinigus išmoka Lietuvoj į 5 dienas
Ateikite, o mes paaiškinsime musų patarnavimą. Pinigų priėmėjų 

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

Apvogė kandidatų į aldernū J 
nūs.

Užvakar V. Norkus su visa 
savo šeimyna nebuvo namie, 
tadangi buvo savo politiškose 
prakalbose šv. Jurgio svetai
nėje, — inat jis nurija ant al- 
dermano ketvirtoj wardoj. 
Tuo tarpu į jo namus, 3129 S. 
Halsted st., įsilaužę kažin ko
kie plėšikai ir išgriozdė visų 
namų, jieškodami pinigų ir 
brangių daiktų. Durįs buvo 
išlaužtos su kokiu tai dideliu 
rustu. Pinigų plėšikai nesura
do, bet paėmė nemažai marš
kinių, kelinių ir kitokių pana
šių daiktų.

McCollister, nusi
ris nesenai buvę 
lorgan pavieto ka

lėjimo, Jačksonville, Florida, 
iraeitą naktį ant kertės Wa- 

’iash ir Monroe gatvių vėl ta
no suimtas. Jis yra nuteistas 
ištuoniolikai mėnesių kalėji- 
no už plėšimus.

Apiplėšė namus.
Vakar anksti rytmety j šeši 

banditai įsilaužė Andrevv 
Coakley namuose, 801 S. Ba
dene avė. Surišo jo pačių, Ca- 
theriną Coakley, prie kėdės, 
užrišo jai burnų ir akis, ir 
apiplėšė namus. Išsinešė ge
riausius drabužius, graznų ir 
šimtą penkiasdešimts dolerių 
gatavais pinigais.

3% mokame už 
padėtus pinigus 

$1.00 gali pradėt taupyt

6% pirmo mortgečiaus 
Gold Bondsai

Parsiduoda pa $100-$500-$l,0(X)

i— ■' 1

V. W. Rutkauskas
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 324 
Tel. Central 6390

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

v ■■ i ,,,/

PERVIRŠIS VIRŠ $5,000,000.00

728 West 12th Street, arti HalsteaSt.
Atdara nedėlios ryte iki 12. Sub. ir Utaminke iki 8 vai. vakare.

LUMBERIS
Penki milionai pėdų naujo ii* antrų 

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

i Lumber Co.,
Archer and Ashland Avės.

Tel.: Lafuyette 3443........... ..

Reikalauja Airijos pripa
žinimo.

American Comniission on 
Irish Indepęndence vakar atsi
šaukė į visus Amerikos orga
nizuotus darbininkus, kad jie 
pagelbėtų airiams iškovoti Ai
rijos Respublikos nepriklauso
mybę. Tąipjaų reikalauja, kad 
Amerikos darbininkai pas
merktų Anglijos barbariškus 
pasielgimus su Airijos gyven
tojais ir boikotuotų Anglijoj 
išdirbtas prekes. Atsišaukimas 
tarp kitko sako: “Anglijos nri-

(Seka ant 84o puslp.).

ivravraid ■■«■■■■■ ■■■■■■
W Telephone Yards 1532

| DR. J. KULIS s
LIETUVIS

H GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į
J Gydo visokias ligas moterų, vai- < 

kų ir vyrų. Specialiai gydo Hm- g 
pančfas, seziae. ir paslaptta- 

gas vyrų ligas.
■ 3259 So. Halsted St. Chicago. U

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

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

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

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St.

i is b m b » $ w y & & h b suanuai 
g Tel Boulevard 2160
* Dr.A.J.KARALIUS £

Gydytojas ir Chirurgas t
| VALANDOS: 9—12 ryto 9 

2—9 vakaro.
S 3303 So. Morgan Street, |
J Chicago, III.

ONA ZAUNIENĖ-JUŠKAITĖ 
Liūdna atminti musų sesutėlės 
Lietuvoj.

Ona Zaunienė, po tėvais Juš
kaite, po trumpos palago ligos 
persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 22 d. 1920 m., palik
dama dideliame nubudime vyrą 
su mažais vaikeliais; taipgi mo
tiną, brolį ir dvi seseris Lietu
voj, Panevėžio apskr., Ažagų 
kaimo ir du broliu ir keturias 
seseris Amerikoje. Lai būna len
gva žemelė ilsėtis.

M. JUŠKA,
3750 S. Union Avė., 

Chicago, III.

Elena Korlov-Plotkiutė
Persiskyrė su šiuo pasauliu sau
sio 27 d. 10:30 v. ryto. Velionė 
paėjo iš Panevėžio miesto ir 
apskr., Kauno rčd. Paliko vy
rą Simaną ir 9 metų mergaitę 
Mildą. Bus palaidota panedėlyj 
sausio 31 d. Tautiškose kapinė
se. Giminės malonėkte atsi
šaukti pas graborių

644 W; 18th St.

ATNAUJINKIT RAKANDUS.
Jeigu jus Furnišiai, Pianai ar 

Voktrolas, išrodo labai prasti ir 
maleva nusidėvėjusi, arba su
trūkinėjus, tai nemanykite, kad 
jau negalima pataisyti. Patai
syt galima taip, kad atrodys gra
žesni, negu buvo nauji, tik rei
kia išnaujo perdirbti. Tų vis
ką galima padaryti jūsų pačių 
namuose ir už gana prieinamą 
atlyginimą taip, kad nesi jusite 
patys kaip atsiras pas jus nauji 
Furnišiai (rakandai) arba piiv 
nas. Norėdami tą įgyti, tai 
kreipkitės per laišką prie ma
nęs, o aš pasistengsiu jumis už
ganėdinti.

A. GARBUKAS, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

DURYS
3,000 puikių naujų durių ant 

pardavimo. $3.00 ir augščiau.
THE GENERAL VVRECKING 

& LUMBER CO., 
Archer & Ashland Avės, 

Tek: Lafdyette 3143

P
Dr. C.Z. Veželis

Lietavis Dentistas
4712 So. Ashland Avė. 

arti 47-toa gatvės

Telefonas: Drovar 7042

J. P. WAITCHES 
LAWYER 

Lietuvis Advokatas 
Vakarais: 4509 $. Ashland Av.

Phone Yards 1053 
Dienomis: Room 518 — 155 

N. Clark St., 
Tel. Randolph 3507.

PINIGAI

Iš Amerikos siunčiami pini
gai į Lietuvą; greičiausiai pa
siekia adresantus 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, paš
tams ir telegramais, ir išduoda 
savo čekius (draftus) ant Lie
tuvos bankų.

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

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

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

Skolina pinigus ant Ameri
kos ir Lietuvos namų, žemių ir 
ūkių.

Ofisas atdaras iki 9 vai. vak.

LIETUVIS DAKTARAS

■ Dr. J. Sarpalius £
1424 So. Halsted St

U
B Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8. 

Nedėlioms 10 — 12. 
Gyvenimo Tel. Yards 6098.

BBBIIKUIIIIIIIIllllt

Rez. 1189 Indapandence Blvd. Chicago 
' Telephone Van Buren 294

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Dy )vei*9693

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

/IlimiMBIMBKlMIUa

I
DR. YUšKA 9

1900 S. Halsted St. B
Tel. Canal 2118

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 
8 vakare.

Rezidencija: 2811 W. 63rd St H 
Tol. Prospect 8466

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

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

CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dienų 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare 
'■.......................

..... .
Akušerka M. Katauska

Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus me- 
terims ir merginoms. Antrašas: 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 

Phone: Boulevard 412L



PRANEŠIMAI

NAUJIENOS, Chicago, III

CHICAGOS
:: ŽINIOS

(Tąsa nuo 7-to pusi.)

Aurora, III. — šiuo pranešame Au- 
I roros ir apielinkių lietuviams, kad 
, vasario 5 d. čia rengiama puikus pra
mogų vakaras Luxemhurger svetainėj 

! 340 High St. Bus vaidinama puikus 
veikalas “Nastutė”. Po vaidinimui 
Šokiai. Visas vakaro pelnas skiria
mas Liet. Raud. Kryžiui

— Rengėjai.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ --r -r— -rr.Tn.^-.innrni -- ~-------------------------------
ESU APVOGTAS

Sausio 17 dieną, parėjęs iš darbo, 
atradau viską išversta. Išnešta tri-1 
eilė armonika, auksinis laikrodėlis, 
staltiesė, britva ir šukos. Kas patė- 
mys tokius daiktus kaip armoniką ir 
pirmas praneš, duosiu atlyginimo $50.

WM. RAZEVIČE,
1524 So. &9th Ct., Cicero, III.

VYRŲ VYRŲ

REIKIA PAPRASTŲ DARBININKŲ

NAMAI-žEMĖ
BARGENAI

Parduodu nuosavybes nuo 22 nd St. 
iki So. 72nd St. nuo Westem avė. iki 
Kedzie avė., prienamoms sąlygoms 
ir pigiomis kainomis

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

Tel.: Lavvndale 810.

Subata, Sausio 29 d., 1921

NAMAI-žEMe

Parsiduoda

$1,500.00

litaristų barbarizmo nei jo
kiais žodžiais negalima apsa
kyti. Kada Airijos miestai bu
vo padegti, tai Anglijos armi
ja, kuri susideda iš ex-krimi- 
nalistų, netik kad pati negesi
no gaisrų, bet ji net tyčia bu
vo -uždraudus ugnies departa
mentams gelbėti žūstančius 
žmones. Ji uždarė vandenį ir 
šaudė ugni/gesiils ir civilius gy
ventojus, kurie puolėsi žmo
nėms pagelbon. Kareiviai, piešė 
krautuves, užpuldinėjo ant 
moterų ir- žudė nekaltus kūdi
kius. Valdžia, kuri terrorizuo- 
ja laisvės trokštančius žmo
nes šitokiomis metodomis. ne
gali būti skaitoma už civili
zuotos draugijos norų reiškė
ją.” John Fitzpatrick yra mi- 
ntto^s komisijos pirmininku.

Bridgeport. Subatoj, sausio 29, Ir 
nedėlioj, sausio 80, kaip 7:80 v. v. 
svetainėj 816 W. 31 St. rengiama 
prakalbas su paveikslais. Visi kvie
čiami atsilankyti. — Rengėjai.

Rridgeport — L. S. S. 4 kp. mėne
sinis susirinkimas įvyks nedėlioj, sau
sio 30, kaip 1:80 vai. po pietų Fel- 
lowship House svetainėj, 831 W. 33 
PI. Draugai ir draugės prašomi at
vykti laiku, nes* turime daug svar- j 
bių reikalų. Kviečiami ir tie, kur 
norėtų įstoti kuopon.

— A. F. Kazlauskas, Org.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro dai
nų repeticija įvyks nedėlioję, sausio 
30, Mildos svetainėje, 3142> S. Halsted 
St., kaip 11 vak ryto. Visi (laine
riai malonėkite susirinkti paskirtu 
laiku, nes turime naują, dainą mo
kintis — Sekr. J. Gedraitis.

Cicero. — Draugystė Lietuvo.4 Ka
reivių taiso didelį balių Lietuvos gy
nėjų naudai subątoj, sausio 29 d., J. 
šalčio salėj, 4837 W. 14th St. Pra
džia 7:30 v. vak. Tikimės, kad visuo
mene gausingai atsilankys ir tuo pa
rems Lietuvos gynėjus bokovojanČius 
su nevidonais lenkais. — Komitetas.

Jieškau JUOZO ASTRAUSKO, pa
eina iš Slabados, šviekšnos vai., Tau
ragės apsk. Aš esu Petras Prano 
sūnūs Astrauskas, tarnauju dabar 
Lietuvos kariuomenėj. Labai prašau 
rašyti man šiuo adresu: — Lithuan.ia, 
Veik. Armija, 8 Pešt. Kauno Kun. 
Vaidato Pulko Ryšių Komandos ka
reiviui Petrui Astrauskui.

Aš, Jurgis Žylionis, Barboros Bu- 
drevičiutės sūnūs, Degučių kaimo, 
Mariampolės apskr., tarnaująs dabar 
Lietuvos kariuomenėj, jieškau Ameri
koj savo giminės, Juozapo ir Kazin 
rpioro BUDREVIČIŲ. Prašau labai 
rašyti man šiuo adresu: — LithuAnia, 
Veik. Armija, 8 Pešt. Kauno Kuni
gaikščio Vaidoto Pulko Ryšių Komand. 
kareiviui Jurgiui Žylioniui.

PAJIEŠKAU npsivedimui mergi
nos, nuo 25 iki 81 metų senumo. Aš 
esu 31 metų, turiu augštą mokslą ir 
pradedu biznį. Geistina, kad butų su 
turtu, nes aš savo turtą išleidau ant 
mokslo. Katra sutiktumėt gerą šei
mynišką gyvenimą turėti, tai meld
žiu atsiųsti laišką, jei galima, su pa
veikslu. Ant pareikalavimo, paveikslą 
grąžinsiu. U. S. K., 
4062 So. Maplewoo<! Avė., Chicago.

Ateikite prisirengę dirbti bile laike.

Atsineškite overolus; 45c. į va

landų. Nuolatinis ir

geras darbas

Pnce Iron & Steel Co

67th St. ir 48th Avė

Summit, Chicagro, III.

REIKLI DARBININKU Į PARDAVIMUI

BARGENAS

Parsiduoda labai puikus mūrinis 
namelis, 5 kambarių, 2 dideli lotai. 
3 mėnesiai kaip statytas, netoli nuo 
karų linijos. Labai puiki vieta gyveni
mui. Gąlima laikyt karvę, vištų ir 
kitokių paukščių arba gyvulių.

Kam reikalinga, meldžiu atsišaukti, 
4400 So. Kedzie Avė. Mėtykite Mr. 
J. N. Zevert, nuo 10 vai. ryto, iki 6 
vai, vakaro

5 akeriai, visa žemė gerai iš
dirbta, 40 ininutų iš pat vi- 
durmiesČio ant Burlington R. 
R. gelžkelio. $225 įmokėti,* o 
kitą sumų duodam ant lengvo 
išmokėjimo. Platesnių infor
macijų telefonuokit arba atei
kit.

VYRŲ

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

SAMUEL KRČ 
2003 Jefferson Str.

Paul P. Baubly,
1404 W. 18tb St.
Phone Canal G292

PARSIDUODA du namai ant 
vieno loto. Fronto namas visai 
naujas. Elektros šviesa, vanos 
ir kiti naujausi įtaisymai, Par
duoda labai pi»iai. Priežastis 
patirsite ant vietos.

4344 So. Wood St.

Nuteisė du plėšikus.
Municipaliam teisine vakar 

tapo nuteisti du plėšikai, Ja
mes Brennan ir James Boyls, 
nuo dešimties metų iki gyvos 
galvos kalėjimo. O tai dėlto, 
kad jiedu laipkričio mėnesyj 
buvo užklupę Jhomas Grace 
banką ir išvogę* iš jos du šim
tus aštuoniasdešimts tris tūk
stančius dolerių.

18tos GATVĖS KOLONIJA. — Tri
jų Metų Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuvėms apvaikščioti, 18toji ko
lonija rengia didelį vakarą — koncer
tą ir prakalbas — seredojK vasario 16 
(Įeiną, Palace Teatre, 1826 So. Halsted 
gvė. -Pradžia 7 vai. vak. Ruoškitės^ 
visil Tikietus išanksto galima gaut 
šiose vietose: Naujienų ofise; pas N. 
C. Kriukonį, 1810 So. Peoria; pas 
Mrs. Josephine Pilkis (rūbų sankro
voj) 1822-24 So. Halsted; P. J. Tu- 
bučio & Gedvilo krautuvėj, 1818 So. 
Halsted, ir pas Al. Dargį, 726 W. 18ta 
gvė. — Komitetais.

PAJIEŠKAU Jono Blaudžio ir Sta
sio Plikaičio, Vinco Ritikio ir Bolis- 
lovo Blandžio, paeina iš ’ Gudžiūnų 
valsč. ir kaimo. Turiu daug ko 
svarbaus pranešt, gavau laišką iš Lie
tuvos. Malonėkit atsišaukti.

JURGIS GRIGAS 
838\W. 33dr Place, Chicago, III.

REIKIA pardavėjų — galinčių kal
bėti lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai, 
pardavinėjimui augštos klesos divi- 
dentus nešančius saugenybes (Securi- 
ties) Chicagos kroporacijos. Geras 
uždarbis dėl gabių bei netinginčių 
dirbti. Pasimatykite su Mr. Bain, 
Room 1122 127 N. Dearbom St., Chi- 
go Tel. State 6580.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, arba mainysiu ant automobilio, 
loto ar ko nors prieinamo.

Atsišaukite tuojau. .
2956 So. Union AVe.

PARSIDUODA labai pigiai puikus 
vieno1 pagyvenimo namas su visokiais 
parankamais, arba mainysiu ant gro- 
serio, lotp ar automobilio. Namas 
randasi ant Bridgeporto prie pat lie
tuvių bažnyčios. Malonėsite atsi
šaukti į trumpą laiką pas savininką.

1543 W. 46th St.,
1-os lubos nuo užpakalio.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA duonkepykla. Par
siduoda kartu savastis ir biznis. Par
davimo priežastis, važiuoju Europon. 
Lietuvių ir* lenkų apgyventoj vietoj.

2910 W. 40th St.

AUTOMOBILIAI

KODĖL MES TURIME .
TIK DRAUGUS. \

Benjamin Franklin pasa
kė: “Prižadai pritrauks prie

Atsisakė priimti^ kyšį.
Vakar Lake Forcste tapo su

čiuptas Boliau ladovoan bedir
bant munšainą. Kada buvo nu- - -
gabentas pas' policijos vieši-, tavęs draugų, bet neispildy- 
ninkę James Gordos, jis tuoj mas prižadų pavers tuos 
įspaudė jam į ranką tris šim-' draugus J tavo priešus”, 
lūs dolerių. Bet nesaumylis! Trinerio Kartusis Vynas 
“čvfas” pažiūrėjęs jam į akisjtun tiktai draugus, todėl 
atidavė kyšį atgal pabrėžda-1 kad jis visuomet prižadus 
mas, kad gal jam pačiam tie išpildo. Kostumeriai iš visų 
pinigai Ims reikalingi atsigyni-.Suvienytų Valstijų ir Ka
inui teisme. nados vartoja jį kiekvienąnados vartoja jį kiekvienų 

dieną. Ponas Salvatore 
D’Amico štai ką parašėSudegė 4 metų mergelė.

Mrs. Patrick Nolan, 7187 j mums gruodžio 22l dieną iŠ 
Nonnan avė., vakar po pietų, Detrojt) Mich.: “Trinerio 
išėjus į mesinycią,' paliko na-1 Kartusis Vynas paliuosavo 
mie savo keturių metų merge-(Įr smarICų efektą”. Ponia 

vienų metų comcepCjon Rįvera parašėlę, kad saugotų 
savo broliukų, Petrick, Jr. Už, , .. mums iš EI Paso, Tex.,
valandos, kada ji sugrąžo na- QrU0(]^j0 29, kad Trinerio
inon, rado pilną s t ubą durnų 
jos mažąsis kūdikis rėkė gy
voji galvon raitydamasis vygė- 
je, o 1
mergelė jau gulėjo negyva de
gančioje lovoje. Pašaukti kai
mynai gaisrą tuojaus užgesino. 
Pati gi Nolan’ienė iš persigan- 
dimo apalpo; paskui atsipeikė
jus norėjo nusižudyti, ir todėl 
policija turėjo saugoti ją visą 
naktį, iki jos vyras parėjo

Kartusis Vynas paliuosuoja 
ją nuo nesmagumo, nuo ku- 

...... . rio ji kentėjo per 30 metų.
vjTesmoj. ketunų tųf ų tai yra puiki gyduo-

iš

Automobilius užmušo 
berniuką.

TfjTrnfiy Deegan, 9 metų am
žiaus, 3619 C/jrnell avė., va
kar tapo didelio ekspresinio 
troko pervažiuotas ir susyk už
muštas ant Cornell avė. Tom- 
my buvo policisto Fra ilk Dee
gan sūnūs.

lė nuo vidurių nemalimo, 
nerviškumo, galvos skaudė
jimo ir kitokių pilvo nesma
gumų. Jūsų aptiekorius ar
ba vaistų pardavėjas jums 
pasakys taip pat, Icaip tai 
yra gerai turėt Trinerio Se- 
dativą nuo ^kosulio turint 
šaltį. Dabar yra labai leng
va pagaut šaltį, bet Trine
rio gyduolės prašalins visą 
pavojų. Joseph Tritfer Com- 
pany, 1333-45 So. Ashland 
Avė., Chicago, III.

Pajieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Pranešimai
Draugystė Adomo ir Jievos laikys 

savo metinį susirinkimą nedėlioję, 
sausio 30, 2 v. po pietų, McKinley 
Park sevtai®ėje. Del daugelio svar
bių dalykų visi nariai ir narės bukite 
laiku. — T. Zurauskas, Rašt.

PAJIEŠKAU savo vyro Prano Rup- 
kaus. Girdėjau gyveno Boston, 
Mass. Taipgi, meldžiu atleisti 
prasižengimą.

BARBORA RUPKIENĖ, 
1836 So. Halsted St., 

Chicago, 111.

UŽ

Lietuvių Duonkepių Darbininkų su- 
surinkimas įvyks šiandie, sausio 29, 
kaip 7 v. v., salėj 3301 S. Aubum Av. 
Mitingas labai svarbus, dėlto kviečia
me kiekvieną atvykti Jąiku

— Rašt. A., P....

PAJIEŠKAU savo brolio Jono Po
ciaus, Akmenės miestelio, Šiaulių 
apskr. Apie šeši metai atgal gyveno 
Buffalo, N. Y. Labai syarbų reika
lą turiu, — gavau laišką, iš Lietuvos. 
Jis pats arba kas apie jį žino malonė
kit pranešti šiuo antrašu.

DOMINIKAS POCIUS,
P. O. Box 151, Melrose Park, III.

PAJIEŠKAU pusbrolio J. Palionio, 
iš Laukminskių kaimo; seniau f^veno 
Boston, Mass. Meldžiu atsišaukti ar 
kas žinot, praneškit.

NASTAZIJA AGLTNSKAITR- 
ŽIAUGIENĖ,

308 N. Chicago, Kenosha, Wis.

PAJIEŠKAU Albino Into, Kauno 
rėd., Telšių apskr., Ilakių valsč., Troi- 
kienų kaimo. Gyveno Bostone ir buk 
Chicagoje. Kas žinote, malonėsite 
pranešti ant antrašo:

JURGIS DAUGENAS, 
3903 So. Halsted St., Chicago, III.

JIEŠKO DARBO
REIK ALAU JUjlarbo prie plumbe- 

rio. Darbą žinau kiaurai. Kam rei
kalinga atsišaukite į Naujienų ofisą 
pažymint No. 207.

.ĮIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario su

škoje šeimynoje. Atsišaukite

PAJIEŠKO kambario su valgiu ar
ba be valgio, Bridgeporto apielinkėj, 
vienam vaikinui. Geistina pas laisvą 
šeimyną. Atsišaukit po No. 210 į Nau- j 
jienas arba telefonuokit:

Boulcvard 1001

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRANDAVOJA kambaris vie

nam ar dviems vaikinams yra visi 
parankamai, elektra, vana, telefonas 
ir šiltas vanduo.

PAULINA URBONAS, 
3313 So. Halsted St.

KAiN D Al
IŠSIRENDAVOJA krautuvė po no. 

1713 S. Canal St. tinkanti groseriui, 
saliunui, bučernei arba kitam kokiam 
bizniui.

Kreipkitės
GEO. ČERNAUSKAS, 

418 W. 18th St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ* . •« • • -yto*

REIKIA virėjo pagelbininkės, taip-, 
gi lengvam namų darbui moteries 
prie mažos šeimynos. Žemai. Te- 
lephonas Hiland 10, 370 Highland 
Avė., Pittsburgh, Pa.

REIKIA jaunos merginos 
patyrusios veiterkos.

Atsišaukite
1947 So. Halsted St-

REIKIA moteries arba merginos 
prie namų darbo, su valgiu.

Atsišaukite po 6:30 v. vakare.
, TONY YESHUKAITIS, 

1301 S. Morgan St.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
geroj vietoj, J^er 10 metų išdirbtas 
>iznis. Norintiems galiu parduoti ir 
rakandus. Parsiduoda labai pigiai. 
Priežastis — išvažiuoju ant ūkės 
farmos).

3435 Wallace St.

PARSI$DUODA automobilius, 5 
pasažierįu, 1920 modelis, Nelson, Mo- 
dern. ,1’arduosiu už geriausį pasiu- 
lijimą. Priežastis pardavimo — ap
leidžiu miestą. Galima matyt pėt- 
nyčios vakare, subatoj po pietų ir 
nedėlioj per dieną.

, JOE SHIMKUS,
2837 S. Emerald Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA naujas, mūrinis1 na
mas 2jų pagyvenimų po 4 kambarius. 
Viskas po nauja mada: vanos, boileris, 
elektros šviesa ir kiti parankamai. 
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.

PARSIDUODA labai pigiai, 
$500 įmokant ir likusių 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.

Nepaprastas Bargenas

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė ir du namai. Geroje 
vietoje, lietuvių apgyventoj vie
toj. Norintis gali pirkti arba 
vien biznį arba vien namus. 
Parsiduoda pigiai.

Atsišaukite Šiuo antrašu: 
4327 So. Wood St.

BARGENAS
Parsiduoda grosernė ir namas; biz

nis išdirbtas, lietuvių apgyvento  j vie
toj, namas ant 2 'augštų, mūrinis ir 
už labai žemą kainą Atsišaukite į 
“Naujienas” pažymint No. 209.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, lietuvių apgyventoj vietoj. Biz
nis išdirbtas per 30 metų. Parduo
siu bile kainai

1834 Canalport Avė.

PARDAVIMUI

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

\ Atsišaukit
EDM. WITKAUSKAS, 

4542 So. Wood St., 
Tel. Lafayette 4320

PARSIDUODA saliunas labai pi
giai. Patikus nelaimingam nuotikiui, 
noriu greitai parduoti. Vieta gera, 
apgyventa rusų ir visokių tautų. Per 
ilgus metus išdirbtas biznis. Užpa
kalyj 8 kambarių pagyvenimas.

Atsišaukite
701 De Koven St., 

Kampas Desplaines St.

PARSIDUODA saliunas prieinamoj 
geroj, lietuvių, lenkų ir kitų tautų 
apgyventoj vietoj. Nepraleiskit pro
gos. Parsiduoda iš priežasties pačios 
ligos. Atsišaukite šiuo antrašu:

2596 Blue Island Avė., 
Arti Western Ava,

PARSIDUODA Saliunas pi
giai arba mainysime ant mažo 
automobilio arba daimantų. 
Kreipkitės:

948 W. 31-st Place.

PARSIDUODA saliunas lietuvių, 
rusų ii’ kitų tautų apgyventoj vietoj. 
Biznis išdirbtas per 25 metus. Prie
žastį pardavimo, patirsit ant vietos.

903 No. Racine Avė.

PARSIDUObA automobilius Hai- 
nes 1920 metų modelio 7 sėdynių, 
dratiniai špykiai. Visai mažai 
totas *— kaip naujas.

Parduosiu pigiai. •
2507 W. 47th St. 

Phone McKinley 4011

RAKANDAI

var-

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

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

2810 W. Harrison St.

Rakandą Bargenas.
Priversti parduoti trumpu laiku grą- 

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

1926 So. Kedzie Avc.

PARSIDUODA rakandai — pilnas 
priruošimas kambarių. Norintįs gali 
ir kambarius nusamdyti toj pačioj 
vietoj. Parsiduoda pigiai. Pasiskubin- 
kit, nes greitai turiu išvažiuot į Lie
tuvą. Kreipkitės:

3241 Lime St.

RAKANDAI
Parsiduoda ant Jūsų gnno ir gero 

pRsiulymo — greitai nes Vasario 10 
išvažiuoju* Lietuvon.

Atsišaukite , , -
J B., 

910 W. 32nd Street, 
1-as augštas iš užpakalio'

“ NAMAI-ŽEMĖ

ANT PARDAVIMO

L. S. S. VIII Rajono Centralinio Ko
miteto susirinkimas įvyks- panedėlyj, 
31 d. sausio, Naujienų name. Pražia 
7:30 vai. vak. Visi Centro Komiteto 
narai malonėkite pribūti paskirtu lai-, 
ku, nes turime daug svarbių reikalų 
aptarti. — J. J. Čeponis, Sekr.

Notth Side. — Draugišką vakarą 
rengia Liet. Kriaučių Kliubas Sav. 
Paš. nedėlioj, sausio 30, Liuosybės 
svet., 1822 Wabansia Avė., pradžia 
6:30 v. v. Kviečiame gausiai daly
vauti — Komitetas.

PAJIEŠKAU tetos Teresės Bačky- 
čios, po vyru Saibutienė, Kauno rėd., 
Rokiškio miesto. Aš esu jos sesers 
Uršulės sūnūs. Malonės pati atsi
šaukti arbą žinanti ją pranešti ant 
antrašo.

JOE MACHULIS, 
2437 Alice Avė., Detroit, Mich.

REIKIA darbininkų
VYRŲ

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

PAJIEŠKAU savo moters Agotos 
Cary-Jasulevičiutės, gyvenusios Indi
ana ir Illinois valstijose. Žinanti ją 
malonės pranešti arba ji pati teiksis 
atsišaukti ant šio antrašo.

FELIX CARY,
3817 S. Hąjsted St., Chicago, III.

Jieškau Amerikoj savo tėvo LAU
RYNO ŠULCO. Mano adresas: 
Lithuania, Tauragės apsk., šviekšnos 
Va!., ŠnipŠlių kaimas, Petrui Šulcui.

REIKIA.
Agentų ir kolektorių prie svei

katos ir atsitikimų Insurance. 
Galima padaryt nuo $6 iki $12 į 
dieną ir daugiau, jei norėsi 
dirbti. Jei esi gabus, atsišauk 
į musų ofisą. Agentūros supe
rintendentas -paaiškins, taipgi 
nurodys, kaip padaryti pinigu.

CHICAGO MUTUAL 
CASUALTY CO., 

431 So. Dearborn St.
Rooms 911 — 912.

PARSIDUODA garage busįnes ge
roj vietoj. Biznis gerai išdirbtas. Pa
talpa 58 automobiliai. Renda pigi

Atsišaukite greitai Klauskite:
E. BAKSZEWICZ,
3301 S. Halsted St.

Savininkas yra priverstas 
parduoti gražiausią modemiš
ką 6 kambarių plytų reziden
ciją; garo šiluma, iš viršaus 
aplink visą plytų. Didelis 
lotas, 1 blokas nuo gatveka- 
rių, keletas bloką nuo laivų 
tįransportacijos, tikrai gražių 
namų subdivizijoj. Neseniai 
pardavėme virš $60,000 ver
tės namų geros klesos lietu
viams toj pačioj apielinkėj. 
Nepaprastas bargenas.

Telephonuok arba rašyk
ADAM MARKŪNAS
Tel. Randolph 7400,
38 So. Dearbom St.,

Room 847.
Chicago, III.

PARSIDUODA grosernė išdirbtas 
biznis per 20 metų. Geroj vietoj. 
.Priežastis pardavimo — išvažiuoju 
ant ūkės. Telefonuokite

Tel. Diversey 1788 
arba atsišaukite į Naujienų ofisą po 
No. 211.

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

SAMUEL KRČ, 
2003 Jefferson Str,

BARGENAS! *
140 akrų Three Oaks, Mich., farma 

prie cemento kelio. Visi namai gera
me stovyj, elektros šviesa; registruo
tos karvės, 6 arkliai, virš 50 kiaulių, 
daug vištų, ętraktoris, kuliama maši
na, gazo anginai, ir visos Mod ma
šinos. 40 akrų dobilų, 21 akras kvie
čių, 28 akrai sodno. Visas pašaras, 
žemė yra pirmoj klesos, verta $300 
už akerį. Savinihkas gyvena 40 me
tų ant tos farmos; turi f rūktų far- 
mą Califomij<£i, nori ten važiuoti; 
parduoda pigiai su viskuom už $188 
akerį. Reikalaujama įnešti pusė 
nigų, likusi ant lengvų išlygų.

Rašyk arba atsišauk pas
A. F. JONAITES, 

6933 So. Hermitage Av., Chicago,

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

Tel. Diversey 4853.

pi-

in.

PARSIDUODA pigiai mūrinis 
namas su grosernės bizniu ant 
dviejų pagyvenimų. Rendos ne
ša į menesį $65. Klauskit, 718 
w. dlst st.

' G. ARISUNAS

STOCK’AI—šeROS
NEPAPRASTAI PIGIAI parsiduo

da Co-operative Society of America 
Šerai. Pardavimo priežastis — išva
žiuoju į Lietuvą. Norinti pirkti, ga
lit matyti mane vakarais, apie 8 vai.

FRANK MILIUS,
4543 So. Paulina St., Chicago, III.

MOKYKLOS

MA5TER
5Y5TEM

PARSIDUODA 60 akrų žemės visa 
dirbama Tiktai 25 mylios nuo Chi- 
cagos. Namas 5 kambarių ir kiti vi
si rėikalingi namai. Priežastis par
davimo, perkiK didesnį. Kam reika
linga nepraleiskit progos. Atsišaukite 

3247 So. Morgan St., 2nd front
......................—-- ---—------- 8------------

TĖMYKIT MUSŲ PARDAVIMUS
Mūrinis namas 2 augštų, 8 po 4 ir 

Storas. Ant stritkario gatvės antras 
nuo kampo. Per devynius metus da
bartinis biznis vedamas. Priežastis 
pardavimo našlystė. Gera proga tik
ram žmogui. Kaina $6,300. Randa
si ant Bridgeporto.

Geras mūras, 8 augštų, 5 po 4 kam 
barius, maudynės ir Storas. Arti 2 
stritkarių linijos kampo. Baigtas 
kietmedžiu. Dabartinė renda $105.00 
j mėnesį ir patįs rendauninkai turi iš
taisyti savo flatus. Kaina $8,500. 
Randasi arti Westem ir Tąylor.

Mūras ant kampo prie stritkario 
gatvės, elektriką ir gasas, basemen- 
tas, 2 flatai po 5 kambarius, 1 flatas 
6, 1 flatas 4, ir Storas. Rendos 
$120 į mėnesi; galima gaut daugiau 
ir medinis namas iš užpakalio 2 po 4 
kambarius. Priežastis pardavimo — 
liga. Kaina $9,500. Reikia įmokėti 
apie $3,000. Randasi ant 18tos gat
vės ir Halsted.

Del platesnių žinių kreipkitės pas 
FABIONAS IR MICKIEWICZ 

809 W. 35th St., (kampas Halsted) 
Chicago, III.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing .Mokykla.

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

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing 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, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tą lubų.

COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madiaoa, 

1850 N. WellB St.
137 Mokyklos Jangt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams* 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokejimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygėlie.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.* < l

PARSIDUODA 160 akerių farma. 
Visa dirbama žemė; 20 akerių girios, 
nauji budinkai; 13 galvijų, 3 geri ar
kliai, 8 melžiamos karvės ir visokios 
mašinos. Kaina $6,800; $3,000 rei
kia įmokėt; daili vieta.

PETER SLIAUZIS, 
2137 N. Westem A v., Chicago.

Tel. Humbold 6277.

BARBERIŲ MOKYKLA.
Gera proga išmokti barbeno ama

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

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

JIEgKANTIEMS FARMŲ
Visi, kurte jųanote važiuoti ant far- 

mų šį pavasarį, tai atsišaukite pas 
mus dėl platesnių paaiškinimų, nes 
mes turime farmų Wisconsne, Illinois, 
Indana ir Michigan valstijose. Di
deliame pasirinkime, gatavų, išdirb
tų ir nęišdirbtų, su triobomis, gyvu
liais ir mašinerijoms. Visos farmos 
bus parduodamos lengvomis išlygo
mis. Atsišaukite tuojaus, nes dabar 
geriausias laikas dėl pasirinkimo.

JOS. SKINDERIS,
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ *

MOKYKLA
Mokinama: angliškos iY lietuvilkos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijoj 
abelnos isterijos/ geografijos, politi- 
kinės ekonomijos pilietystls, dailia- 
rašystCs ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
B1D6 SO. HALSTED ST, CHICAGO.

LABAI PIGIAI.
PARSIDUODA 5 šeimynų su Storu 

ir kampiniu lotu mūrinis namas. 
Randasi ant Bridgeporto geroj bizne- 
voj vieto. Kam reikalingas minėtas 
namas, tai dabar galima pigiai nu^ 
pirkti. Greitai atsišaukite pas:

JOS. SK1NDERIS,
Chicago* 8301 So. Halsted St., Chicago, III.

Leveskio Mokykla 
Prirengiamoji ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina*. Lietuvių 
ir Anglų kalbų; Grammar 
School, High School ir Preky
bos dalykų. Prirengia prie kvo
timų į visas augštesniasias mo
kyklas. Dienomis: nuo 9:00 r. 
iki 4:00 p. p. Vak.: 7:30iki 9:80 
H4T & IMitod St. arti 1B nt.

IMPERFECT IN ORIGINAL


