
VOL. VIII. Kaina 3c

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., under the Act of March 3, 1879. 

f

Chicago, III., Panedėlis, Sausio (January) 31 d., 1921

First L i t h u a n i a n Daili) in America

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telephone Canal 1506

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Price 3c No. 25

Tnie translation filed with the post-inaster at Chicago, III., Jan. 31, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Ant Vokietijos uždėjo 226 bi- 
lionus markių kontribucijos

%

Vokietija tiek negali užmokėti

Rumunija ginkluojasi prieš Rusiją
joj, kadangi su vokiečių dele
gatais nemandagiai pasielgta 
Spa konferencijoj ir kadangi 
jie skaito, kad konferencijos 
sąlygos nėra vertos svarstymo.
Vokietija sakosi negalinti tiek 

užmokėti.
BKRL1NAS, sausio 30. — 

“Perdaug kvaila, kad rimtai 
svarsčius.’’

“Didžiausias Paryžiaus pa
siutimas.”

“Pusantros Vokietijos gent- 
kartės turės būti talkininkų 
vergais.”

Tokius atsiliepimus daro 
augšti oficialiniai rateliai apie 
Paryžiaus žinias, kad vyriau
sioji taryba nutarė, jog Vokie
tija turi užmokėti 226,000,000,- 
000 markių auksu atlyginimui 
už karo nuostolius.

Didelį nusiminimą, kuris 
yra jaučiamas visuose oficiali- 
niuosc ir viešuose rateliuose 
mažina lik pareiškimas, kad 
nustatytoji suma yra taipsfan- 
tastiška, kad jos negalima pri
imti rimtai ir kad ji delei sa
vo absurdo turės būti pakeis
ta.

Bankuose tapo nurodyta, 
kad ta suma praktiškai sudaro 
visą Vokietijoj šalies turtą, jei 
neskaityti okupuotųjų terito
rijų.

“Negalima,” visi atsako, ka
da tik svarstoma apie kontri
buciją.

“Vokietija niekad negali 
priimti tokios skaitlinės, ka
dangi ji prižadėtų tai, ko ji ne
gali išpildyti,” pasakė vienas 
iš augščiausių užrubežinių rei
kalų ministerijos valdininkų. 
“Jeigu talkininkai diktuos tą 
sumą, neatsižvelgiant į pasek
mes, tegul tad patįs pama
tys kaip jie galės ją gauti.

“Šiandie nėra pasaulyje nė 
vienos šalies, kuri moka divi
dendus. Jeigu talkininkai ma
no, kad Vokietija yra tuo ne
paprastu išėjimu, tai tegul jie 
ateina ir valdo šalį, kad pa
rodžius mums kaip jie gali pa
daryti Vokietijoje tai, ką jie 
pripažįsta negalį padaryti sa
vo šalyse.”

Vokiečiai jaučia didelį susi- 
vilimą iš Lloyd George priėmi
mo Franci jos nuomonės. Ang
lų šalininkai, kurie vis rasdavo 
pateisinimą savo palilikimams 
prie Anglijos, dabar yra galu
tinai apkvaišinti. Šitas nutari
mas visai išblaškys iliuzijas, 
kad Anglija gins Vokietiją nuo 
Francijjos negalimų reikalavi
mų. 1

Galbūt tik vieni komunistai 
priėmė žinią su pasitenkinimu, 
nes jie mapo, kad kuo labiau 
talkininkai spaus ir išnaudos 
Vokietiją, tuo greičiau sukurs 
revoliuciją prieš kapitalizmą.

Talkininkai patenkinti.

Vokietija turės užmokė
ti 226,000,000,000 markiu 

auksu.

Tokią kontribuciją uždėjo ant 
Vokietijos talkininkų konfe
rencija. Vokietija sakosi nega

linti tiek užmokėti.
PARYŽIUS, .sausio 29. — 

Talkininkų vyriausioji taryba 
šiandie užgirė savo specialinio 
komiteto nustatytą Vokieti
jos kontribuciją. Konferencija 
susirinko 11 vai. ryte ir už va
landos pasišaukė karininkų 
ekspertą išduoti savo raportą 
apie Vokietijos nusiginklavi
mą. s

Kontribucijos pienas parėdo, 
kad Vokietija turi užmokėti 
226,000,000,1)00 markių auksu 
(normaliai apie $56,000,000,- 
000) per 42 metus. Metinė mo
kestis nelygi. Pirmais dviem 
metais Vokietija turės mokėti 
po 2,000,000,000 markių, o to
liau mokestis nuolatos turės 
būti didinama.

Be'to Vokietija turės mokėti 
talkininkams 12 nuoš. mokės- 
ties nuo visų Vokietijos eks
portų.

Apie tą pieną Vokietijai bus 
pranešta už kelių dienų ir ji 
bus pakviesta konferencijon 
vas. 28 d„ kad apsvarsčius są
lygas. Brusselio ekonominių 
eksportų taryba susirinks vas. 
7 d.,

Nustatytosios paabudos kon
tribucijos piene yra tos pa
čios, ką ir Versailles sutartyj 

karinės ir ekonominės prie
monės.

Militarinio komiteto rapor
tas apie Vokietijos nuginklavi
mą taipjau tapo tarybos pri
imtas. Visos civilinės sargybos 
būriai ir panašios organizaci
jos turi būti paleistos ir pilnas 
nusiginklavimas padarytas 
prieš liepos 1 d. Pabaudos yra 
aštresnės, negu nustatytosios 
Spa konferencijoj.

Teikimo pagelbos Austrijai 
klausime taryba nutarė orga
nizuoti 200,000,000 frankų 
korporaciją.

Vas. 28 d. konferencija, j 
kurią kviečiami ir vokiečiai 
apsvarstymui kontribucijos są
lygų, bus laikoma Londone.

12 nuoš. mokesčių nuo Vo
kietijos eksportų bus imama 
per tiek laiko, kiek tęsis kon
tribucijos. Vokietijai bus leis
ta atsiskaityti 8 nuoš. jei ji ka- 
da-nors mokės kontribuciją iš- 
kalno.

Prancūzų rateliuose skai
toma. kad priėmimas šito kon
tribucijos pieno yra Briando 
laimėjimu.

Vokiečiai nedalyvausią Londo
no konferencijoje.

PARYŽIUS, sausio 29. — 
Vokietijos delegatai griežtai 
pasakė, kad jie nepriims talki
ninkų pakvietimo dalyvauti jų 
siulomoj Londono konferenci- 
— ' . 1 - II.- ... ' 'J. 11,1 " ' ■

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis ii 

Kauno. Kiekvienas darbininka> 
privalėtų jį perskaityti. Num 
24, 25, 26, ?7, 28, 29, 30, 31, 32 
ir 33. Kainh 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise.

Nesitikėk — nesulauksi tos pagelbosi

Lloyd George gal dar šian- Nuolatos ateina žinių apie 
die išvažiuos į Londoną, o karinius prisirengimus Bucha- 
Briand rengs prakalbą atsto- reste. Viena tokių žinių sako, 
vų butui, kurioj bandys per- kad Rumunijos armija yra ge- 
tikrinti atstovus, kad tai yra j ra i apginkluota ir kad jos dva- 
geriausiai galimos gauti kon- šia puiki. Ji susideda iš apie 
tribucijos sąlygos. *300,000 kareivių,, bet reikale

galima butų surinkti dar 
100,000 kareivių.Mokesčiai nuo eksporto.

PARYŽIUS, sausio 30. — 
Vokietija turės užmokėti per 
42 metus 226,000,000,000 mar
kių auksu. Be to ant eksportų 
bus uždėta 12^iiuoš. mokesčių, 
kurie taipgi eis talkininkams. 
Remianties pereitų metų eks
portu, talkininkai gaus iŠ Vo
kietijos vidutiniškai į metus 
dar 1.250,000,00 mar. auksu, 
arba 12 nuoš. visų pinigų, ku
riais mokama už eksportą. Jie 
turės užmokėti grynais pini
gais. Tokiu budu Vokietija jau 
pirmais metais bus priversta 
užmokėti 3,250,000,000 mar
kių ankstų Visi taikiniu kai per 
42 metus tikisi gauti dar 63,- 
000,000,000 markių auksu mo
kesčiais nuo eksporto.

Taipjau nurodoma, kad tas 
netik užtikrina, kad nors dalis 
kontribucijos bus surinkta, 
bet ir apsaugos kaiminiškas 
Vokietijai šalis, neprileidžiant 
Vokietiją užtvenkti manketus 
tavorai, kuriuos ji gali par
duoti labai pigiai, delei žemos 
vertės jos markės.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 31, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917 

Rumunija paskelbė ap
gulimo stovį.

Bijosi Rusijos užpuolimo?

VIENNA, sausio 30. — Pa
sak Bucharesto žinios, Rumu
nijos valdžia paskelbė apguli
mo stAvį ant dešiniojo kranto 
Dniestro upes ir uždraudė ju
dėjimą toje apygardoje. Žydų 
immigracija, kuri buvo gana 
didelė toje apygardoje, tapo 
visai sustabdyta.

Sovietu kareiviai koncent
ruojami.

PARYŽIUS, sausio 20. — 
Konfidencialės žinios sako, 
kad didelis susirūpinimas vieš
patauja Buchareste delei kon- 

PARYŽIUS, sausio 30. — centravimo sovietų kareivių 
“Tai buvo puikus atsiekinias,”. palei Dniestro upę. Nors ma- 
— sako Lloyd George. j lyt, kad tas koncentravimas

“Tai buvo pilnas pasiseki-. bolševikų kareivių prie Besa
mas” — premieras Briand. rabi jos rubežiaus daromas yra

Taip pasakė talkininkų poli- ’ vien tik dėlto, kad ten yra 
tikai užbaigę posėdį, kuriame, minkštesnis klimatas karei- 
nutarta uždėti ant Vokietijos viams, Rumunijos valdžia ne- 
226,000,000,000 markių auksu sijaučia esanti tikra, kąd Mas- 
kontribucijos ir priimta Vokie-]kva nebandys pagel'ba ginklų 
tijos nuginklavimo pienas. atsiimti Besarabiją.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 31, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Rusai priešinasi sutar
čiai su Anglija.

LONDONAS, sausio 30.
; London Times sakosi patyręs, 
’ kad Anglijos-Rusijos sutartis, 
kurią Rusijos pirklybinis pa- 
siuntinis Anglijoje, Leonid 
Krasin, įteikė sovietų pildoiną- 
jam komitetui Maskvoje, susi
tiko smarkią opoziciją iš pusės 
užrubežinių reikalų komisaro 
čičerino, Maksimo Litvinovo 
ir kilų. Jie reikalauja, kad pir
miausia butų pilnai pripažinta 
sovietų valdžia. Bet Krasinas 
taipjau turįs užtektinai rėmė
jų*

True translation filed with the posė- 
master at Chicago, III., Jan. 31, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Trockis apleidęs susisiekimo 
komisaro vietą.

LONDONAS^ sausio 13 (su
vėlinta). — Maskvos bevielinė 
žinia sako, kad Leonas Troc
kis rezignavo iš susisiekimo 
komisaro vietos ir jo vietą užė- 
ėmė Jemšanov. Trockis sovie
tų kongrese pasakė, kad Rusi
jos geležinkelių . padėtis yra 
baisi. Skaičius sulūžusių garve
žių ir vagonų didėja, d taisy
mas yra chaotiškoj padėtyj. 
Jis siūlė, kad nebūtų daroma 
diaugiau kaip 7 rūšių garve
žiai ir siūlė masinę produkci
ją*

LOS ANGELES, Gal., sausio 
30. — Pavieto klerkui paduo
tas įkorporavimo certifikatas 
Washington B. Vanderlip, ku
ris susideda iš daugelio Los 
Angeles kapitalistų ir kurio 
tikslas yra pirkliauti su Rusi
ja ir išdirbti ten žemę. Sindi
kato kapitalas siekia $100,000.

NOR I SI RIEČIŲ ŽINIAI 1

Su šią diena, liko įsteig
ta nauja “Naujienų” sto
tis ant North Side, prie
šais Continental krautuvę, 
kampas Milwaukee ir Ash
land Avės. Toj apielinkėj 
gyvenanti, galės gauti N-nas 
kasdieną nusipirkti.

------------ ------------------------- -,-i-----------/

Hardingas nori didelio 
laivyno.

NEW YORK, sausio 29. — 
“Tai yra laivynas, kuris gva- 
rantuoja mus prieš įsiveržimą 
priešo. Tai yra laivynas, kuris 
gvarantuoja mums galimybę 
pasiųsti armijas užjūriu, jei 
butų kada reikalas. Mes neno
rime laivyno užkariavimams.”

Taip rašo išrinktasis prezi
dentas Hardingas laikraštyj 
‘.‘Oi ir Navy.” Tolinus jis sako:

“Mes norėtume sumažinti 
ginklavimąsi, bet kol yra rei
kalas Amerikos šalies gynimo, 
mes turime palaikyti musų lai
vyną netik stipriu laivais, bet 
taipjau stipriu dvasia ir kie
kybe oficierių ir jurininkų.

“Musų laivynas yra didelė 
Amerikos siena. Vis daugiau 
ir daugiau karų vedama juro
se. Aš manau, dak ‘beveik ge
ras’ laivynas galų gale pasiro
dys daug brangesniu Jungt. 
Valstijų saugumai, negu kad 
visai nebūtų laivyno.”

Popiežiaus enciklika.

RYMAS, sausio 30. — Iš 
priežasties 700 metų sukaktu
vių nuo įsikūrimo trečiojo or- 
il'cno (tercionų) šv. Franciš- 
ko iš Assisi, popiežius Bene
diktas šiandie išleido encikli
ką viso pasaulio vyskupams, 
kviečiančią viso pasaulio žmo
niją dirbti dėl taikos ir tuo 
tikslu pasikviesti pagclbon ter- 
cionus. Jis griežtai pasmerkia 
kovą tarp proletariato ir kapi
talistų, nes tai esąs troškimas 
turto; neužmiršta jis ir dabar
tinių “nemoralinių”’ moterų 
drabužių ir šokių.

Jis liepia sekli Assiso Prano 
gyvenimą, nes jis gyvenęs 
skurde ir pasiaukojime, net
rokšdamas turtų ir palikda
mas juos kitiems. Popiežius 
be to ragina didinti skaičių 
tercionų, nes ir jis prie ordeno 
priklauso.

1,233 nuoš. dividendų.
CHICAGO.— Morris & Co„ 

gyvulių skerdikai, kurios kapi- 
falas siekia tik $3,(XX),(XX), da-| 
bar padidino kapitalą, iki > 
$40,000,000 ir tuos pridėtus’ 
$37,000,000 išdalino Šerais kai
po dividendus. Tokiu budu šč- 
rininkai gavo 1,233 nuoš. di-vi- ‘ 
denių. Tai buvo padaryta trjs 
mėnesiai atgal, bet tik dabar 
apie tai patirta. Beveik visi ( 
Šerai priklauso Morris šelmi- 
nai- .........21

Smerkia lenkberniau- 
jančius žydus.

Lenkai deda visas pastangas, 
kad patraukus Vilniaus žydus 
dalyvauti žulikovskinių seimo 

rinkimuose.

BERLINAS, sausio 29. (žy
dų dienraščio Forverts kores
pondento kablegrama).— Len
kijos žydų spauda aštriausiu 
budu pasmerkia Prihickio— 
Hiršhorno komisiją, kuri iš 
Varšuvos nuvyko į Vilnių, 
idant prigraudenus tenykščius 
gyventojus žydus balsuoti už 
dėjimąsi su Lenkai. Žydų 
spauda sako, kad ta varšavi- 
nių žydų misija einanti griež
tai priešingai Vilniaus žydų nu
sistatymui, o todėl ji busianti 
ten visai neprašytas ir nemė
giamas svečias. Be to ta pati 
spauda sako, kad šituo savo 
žygiu Priluckio-Hiršhorno mi
sija, tikslo visai neatsiekus, 
tik pakenksianti aplamai žy
dų interesams Lietuvoj.

Balstogės žydų laikraštis 
“Naie Leben” tiesiai kaltina 
Priluckį ir Hišhorą, kad juo
du nuvažiavę Vilniun kaipo 
Lenkų valdžios agentai, idant 
padarius spaudimo į vilniš
kius žydus, kad busimais bal
savimais jie balsuotų už jun
gimąsi su Lenkais. “Naie Le
ben” sakosi turįs žinių iš pil
nai užtikimų šaltinių, kad 
prieš išvažiuodami į Vilnių 
Priluckis ir Hiršbornas turėję 
visą eilę konferencijų su kai 
kuriais politiniais lenkų lyde- 
riaiš, kur buvę nuodugniai ap
kalbėti pienai kaip geriau iš
naudoti žydų balsus busimais 
neužilgio rinkiniais į Vilniaus 
“seimą.” Sako, kad už tai len
kai davę prižadėjimų žydams 
atsilyginti, būtent, jiems busią 
leista švęsti subatą kaipo sa
vo legalę pasilsio dieną.

Švedijos moterįs gaus 
lygias balsavimo 

teises.
LONDONAŠT’sausio 28. ~ 

Iš Stockholmo pranešama, 
kad Švedijos parlamentas galu
tinai patvirtino moterų balsa
vimo įstatymus, suteikančius 
moterims lygias su vyrais po
litines teises ir leidžiančius už
imti joms visas' viešąsias vie
tas.

Paderwskis rezignavo iš lygos.
VARŠAVA, sausio 30. — 

Ignac Jan Paderewski rezigna
vo kaipo Lenkijos delegatas 
prie tautų lygos. Jis prisiuntė 
rezignaciją iš Šveicarijos ir ją 
valdžia priėmė.

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

Petras Kropotkinas
• mirė.

LONDONAS, sausio 30. — 
Iš Maskvos pranešama, kad 
garsus rusas anarchistas ir 
mokslininkas kunigaikštis Pet
ras Kropotkinas pasimirė.

Kropotkinas gimė 1842 m. 
Maskvoje, iš senos rusų didž
ponių šeimines. 15 m. amžiaus 
įstojo į caro pažų korpusą, 
kuriuos baigęs jis iškeliavo Si- 
berijon kaipo kazokų pulko 
oficierius. Ten būdamas jis, 
pertvarkė ir sutaisė Siberijos 
žemlapį ir ištirė niekurias dar 
neištirtas apygardas. Sugrįžęs 
Pctrogradan jis buvo sekreto
rių Rusijos geografinės drau
gijos ir parašė keletą svarbių 
veikalų apie ledų gadynę. Vė
liaus jis prisidėjo prie Čaikov
skio revoliucionierių ratelio, 
tapo suimtas ir pasodintas » 
Petrogrado Rasįilijon. Iš ten 
jam pasisekė pabėgti ir nu
vykti Anglijon, kur jis uždar
biavo rašydamas žurnalams 
mokslinius straipsnius ir ver
sdamas į anglų kalbą savo 
mokslines knygas. Būdamas 
užrubežyj jis prisidėjo prie 
anarchistų ir daug veikė dėl 
jų Šveicarijoje ir Francijoje. 
Jis vėliau buvo iš , Šveicarijos 
išvytas, o Francijoje atsėdėjo 
du metu kalėjime. Į Rusiją jis 
sugrįžo po revoliucijos ir apsi
gyveno Tolstojaus dvare Jas- 
naja Poliana.

Prieš keletą dienų buvo 
pranešta, kad jo draugai norė
jo jį išgabenti atgal į Angliją 
pas savo šeiniiną, bet tai pa
daryti neleido patariama dak
tarų sovietų valdžia, kadangi 
buvo matyti, kad jis negalės 
pergyventi kelionės.

Be savo mokslinių darbų jis 
yra parašęs daug knygų apie 
anarchizmą.

11 žmonių sudegė.
NEW YOHK, sausio 30. — 

11 žmonių. 5 vyrai ir 6 mote
rįs, sudegė ir keli taip apdegė, 
kad vargiai beišgys, šiandie 
ryte gaisrui sunaikinus Colo- 
nial viešbutį, Hobokene. Tik 
vienas lavonas, tapo identifi
kuotas, kiti gi taip sudegę, kad 
jų negalima bus pažinti.

Prieš svetimšalius.^
RdSE,/Idalio, sausio 29. — 

Idaho n^slaturon įneštas bi- 
lius, kuris jei taptų priimtas, 
uždraustų svetimšaliams, kurie 
nėra Amerikos piliečiais, pirk
ti, nusisamdyti ar gauti palai
kų nekilnojamąją nuosavybę 
toje valstijoje.
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Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ...... ........... . ............
Pusei metų ........... —.——■
Trims mėnesiams .... ..........
Dviem mėnesiams-----------
V einam mėnesiui ------------

^hieagojo — per neiiotojus:
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 ...-.....-............L50
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.

Gelžkelių kompani 
jos prieš darbi- • 
ninkus.

Gelžkelių kompanijos ne
nori atsilikti nuo kitų kapi
talistų. Jos taip pat suma
nė nukapoti savo darbinin
kų algas. Pagal tą pieną, 
kurį jos išdirbo, darbininkų 
algų suma turi sumažėti 
beveik puse biliono dolerių.

Gelžkelių darbininkų al
gos buvo padidintos karės 
laiku, kuomet valdžia buvo 
paėmus gelžkelius į savo 
rankas, užtikrindama kom
panijoms ne mažesnį pelną, 
kaip jos gavo paskutiniais 
metais prieš karę.

Valdžia turjjp didelių 
nuostolių su gelžkeliais, ka
dangi jie buvo labai apleis
tam stovyje. Sutvarkymui 
gelžkelių valdžia išleido apie 
bilioną dolerių iš šalies iždo

V. Čepinskis

ir, nors gelžkelių biznis nešė 
nuostolius, ji mokėjo kom
panijoms užtikrintąjį pelną.

Paskui valdžia sugrąžino 
gelžkelius kompanijoms, su
taisytus valstybės pinigais. 
Ir štai dabar tos kompanijos 
jau varosi ant to, kad at
ėmus iš darbininkų tą algų 
padidinimą, kurį jie buvo 
gavę karės laiku. Bet apie 
tai, kad sugrąžinus šalies iž
dui tą bilioną dolerių, kuris 
buvo įdėtas į gelžkelius, 
kompanijos, žinoma, nė ne
užsimena.

Na, o ką daro republiko- 
nai, kurie laimėjo pereitojo 
rudens rinkimus? Balsuo
dami už juos, žmonės tikė

Tam, kad nuraminus Fran
cuos buržuaziją, kuriai bu
vo prižadėta kalnai aukso iš 
Vokietijos. Delei to aukso 
Francijos buržuazija rėmė 
savo valdžią karės laiku, ir 
valdžia dabar yra priversta
bent ant popieros duoti jai j x 
tą auksą. ! Tyrinės Palmerio darbus.

' Be atidarymo kolegijos, tą 
pačią, septintąją lokauto sa
vaitę, tapo atidarytos 5 sankro
vos ir centralinis sandelis, iš 
kurių rubsiuviai, naudodami 
tik savo pinigus, galės pirktis 
reikalingų sau reikmenų už 
daug pigesnę kainą.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Audinyčių darbininkai priešin
sis algų kapojimui. '

NEW YORK. — Philadelp- 
bijos audinyčių darbininkų ta
ryba, turinti apie 20,000 na
rių. nutarė priešintis iki pasta
ros samdytojų bandymui nū

josi, kad nauja šalies valdžia toj’usi>a-
prasahns tuos blogumus,,reni(j darbininkus toje kovoje, 
kurie buvo prie demokratų Samdytojai paskelbė nukapoji- 
administracijos.* Apie tai 
tečiaus, kad republikonai 
mėgintų, apginti gelžkelių 
darbininkus arba šalies iždą 
nuo kompanijų godumo, nie
ko negirdėt.

Amerikos darbininkai dar 
kartą turės progos įsitikin
ti, kad jiems nėra ko tikėtis 
nė iš demokratų, nė iš re- 
publikonų. Abidvi šitos 
partijos stoja už kapitalistų 
reikalus, o ne už darbininkų.

lis Federuetenioa Ptį^os]
Washingtfyš. — Keli justici

jos dcpartaemnto nariai tapo 
pašaukti liudyti prieš senato 
teisių komitetą, atsakymui į 
senatoriaus Walsh kaltinimus, 
kad generalinio prokuroro Pal- 
merio raštine atėmė iš Ameri 
kos piliečių ir kitų teises lai
ke medžioklių ant “raudonų
jų” pereitais dvejais metais. 
Pats Palmeris taipjau bus kvo
čiamas apie “nelegalinius jus
ticijos departamento darbus” 
tame laike.

kyklas New Yoikę ir vieną Su- apsisaugoti nuo išnaudotojų, 
taipjau rengia Gaunu laišką iš lietuvių apgy

ventų kolonijų, raginančių su
šaukti visuotinį lietuvių ūki
ninkų suvažiavimą, kad suor
ganizavus lietuvių ūkininkų są
jungą ir kad pasirūpinus leisti 
savą organą; nors dabar ir 
yra x leidžiamas privatinis 
“ūkininkų” laikraštėlis, bet jis 
taip menkas savo turiniu, kad 
visliek, kaip ir kad jo nebūtų.

Organizacija nevien yra pa
geidaujama, kad brangiaus 
pardavus savo užaugintus pro- 
.duktus, bet ir tam, kad ap
saugojus ateinančius iš miestų 
vargšus darbininku^ norin
čius sau ūkį jsitaflyti, nes 
juos ' labai dažnai prigauna 
žemių pardavinėlojai-agentai; 
organizacija patarnautų tame 
jiems be jokio “komišino” ir

perior, Wis 
daug viešų paskaitų.

Clevelande rubsiluviai (Gar- 
ment Workers) 1920 m. įkū
rė darbininkų universitetą. 
\Vashingtone yra Amerikos 
Darbo Federacijos įkurta dar
bininkų kolegija. Bostone ir
gi yra unijų įkurta darbinin
kų kolegija. Pennsylvąnijoj 
švietimo darbą įvairiuose mies
tuose veda Pennsylvania Darbo 
Federacija.

kaitytoji) Balsai
Į ■■■■

[Ut tire (kitas ii amo okpriaįo 
nuomonoa Redakcija neatoakoĄ

UKININKAI IR MIESTO 
DARBININKAI.

Dar vis 
‘ Bluffuoįa ’

Vyriausioji talkininkų ta
ryba Paryžiuje nustatė su
mą kontribucijos, kurią tu
rėsianti užmokėt savo per
galėtojams Vokietija. Ta 
suma yra 54 bilionai dole
rių; išmokėti ją Vokietija 
turėsianti per 42 metus.

Per pirmus penkis metus 
Vokietija turės mokėt po 
$486,000,000; per sekamus 
penkis metus — po $972,000- 
000; ir paskui, po $1,458,000 
per trisdešimt du metu.

Iš kur Vokietija paims 
tiek pinigų? Talkininkų 
valdžios turėtų žinoti, kad 
tiek turto Vokietija, ir no
rėdama, neįstengtų atiduoti 
savo priešams. Bet jos sa
ko, kad jos tiek reikalaus* iš 
Vokietijos ir gana.

Kam tatai yra daroma?

AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO muziko, kon- 

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

Antanas S. Pocius,
Vedėjas

3259 So. Halsted Str.
Tek: Boulevard 9244

mą algų nuo 15 iki 25 nuoš. ir 
prigrąsino išmetimu iš darbo 
visiems darbininkams, kurie 
tam nu|<apojinuii algų nepasi
duos.

Specialinė konferencija Nau
josios Anglijos lokalų Amal
gamated Textile Workcrs, lai
kyta Bostone, nutarė priešintis 
algų kapojimui ir paremti tuos | 
lokalus ar grupes darbininkų, 
kurie sustreikuos prieš nuka- 
pojimą algų ar permainymą 
sąlygų.

Lawrence, Mass. darbininkai 
atsakė į American Woolen Co. 
ir kitų audinyčių nukapojimą 
algos" 22nuoš. prigrąsinimu, 
kad atsinaujins 
mus patogios smarkioji 
m. kova”.

Darbininkų švietimas 
Amerikoje.

prie pirmos
1912

Gal vienysis.

New York. — Čia tariamąsi 
ap?e suvienijimą grupių, ku
rios veikia kolegijose patrau
kimui studentų prie studijavi
mo socialinių klausimų. Sie- 
kiamąsi suvienyti tr?s studen
tų organizacijas — Intcrncol- 
legiate Socialist Society, Young 
Dcmoeracy ič Intercollegiate 
Conference fpr Democracy.

Atidarė dieninę darbininkų 
kolegijų.

YOBK. — Pirmoji 
unijų įkurtoji darbi-Amerikos

ninku kolegija dėl savo strei
kuojančių narių, tapo atidary
ta rubsiuvių unijos New Yor- 
ke. Atidarant kolegiją ka|pėjb 
unijos nacianalinis švietimo 
direktoriifs J. B. Salutzky ir 
generalinis sekretorius Jose;)1 
Sschlossberg.

NEW YORK. — Bureau of 
Industrini Research išleido Ar- 
thur Gleason brošiūrėlę apie 

j darbininkų švietimą, kurioje 
'"'aprašoma kaip darbininkai yra 

šviečiami įvairiose šalyse.
Palyginus su Anglijos, Bel

gijos ir Vokietijos darbininkų 
švietimu, darbininkų švietimas 
Am er iiko j e yra atsilikęs, bet 
pastaruoju laiku daro didelį 
progresą. Didelį pastumejimą 
darbininkų švietimui davė 
New Yorko žydai siuvėjai.

International Ladies’ Gar- 
nient Workers yra pionieriais 
tame darbe. 1914 m. jie pa
skyrė švietimui $1.500. Dabar 
jie skiria tam darbui dešimt 
kartų daugiau. Septyniose 
“Unity Centers” nariai lavinasi 
pradinhiesę moksluose, taip
jau turi klesas iš psychologijos, 
ekonomijos, dramos, kuriose 
mokina gabus ir kartais pasi
žymėję mokytojai. Taipjau 
yra gimnastikos salės, rodomi 
krutamieji paveikslai lir laiko
mos paskaitos apie darbininkų 
judėjimį. 1,200 mokinių lan
ko tas klesas. Už mokinimą 
neimama mokesties: mokiniai 
užmoka už jį mokėdami unijai 
duokles.
* Amalgamated Clolbing Wor- 
kers šią žiemą irgi pradėjo 
rengti paskaitas ir kurti mo
kyklas.

Skrybėlių darbininkai ' įkū
rė bendrą darbininkų švieti
mo komitetą, prie kurio prisi
dėjo dabar 26 įvairios unijos 
ir turi dabar įkūrę visokių kle- 
sų. .

Koperacijos užlaiko tris mo

Naujienų 17 nuin. Skaityto
jų Balsuos tilpo V. M. straips
nelis apie ūkininkus ir darbi
ninkus. Autorius sako, kad 
spekuliantai išnaudoja ne vien 
miestų darbininkus, bet sykiu 
ir ūkininkus, nes smulkieji 
ūkininkai yra kilę iš proletarų 
ir yra labinus pavergti negu 
stambieji.

Kas lieka daryli darbinin
kams ir smulkiems ūkinin
kams, kad nuo to išnaudojimo 
apsisaugojus save? Miestų 
darbininkams reikia kiek vie
noje darbo žmonių apgyvento
je kolonijoj organizuoti koo- 
peratyvinės vartotojų bendro
ves ir sankrovas, kad sujung
toms spėkoms pasiekus pa
čius produktų gamintojus, o 
ne pirkti nuo spekuliantų. Tą 
patį turi daryti ir ūkininkai: 
organizuoti ir, kad be speku
liantų tarpininkavimo gedėjus 
su savais produktais pasiekti 
didmiesšių ir ten teisingomis 
kainomis pardavus kooperati- 
vinėms sankrovoms. | Nors 
jau kai kuriuose miestuose 
yra ir lietuvių darbininkų var
toju krautuvių, bet ir jos 
daug ko negali smulkiesiems 
ūkininkams pagelbėti, nes tie 
negali savų produktų toli nu
gabenti: nesufaiso pilno vago
no (pereitais metais buvau 
gavęs laišką nuo vedėjo koo- 
peratyvinūs krautuvės iš Mel- 
rosc Park, III., su /užsakymu 
dviejų vagonų bulvių, bet iš 
pildyti negalėjom), dėlto kad 
nėra organizacijos, o speku
liantai jau iš pavasrfi’io bulves 
ir kilus javus užperka. Jau 
kaikuriose lietuvių1 kolonijose 
gyvuoja ūkininkų susivieniji
mas (Hart, Mich., ir McNaugh- 
ton, Wis.), be to dar negana; 
reikia, kad kiekvienoje apie- 

’ linkėję butų skyrius, norint

Nors mažieji ūkininkai la
biau išnaudojami negu stam
bieji, vis dėlto jų materialinis 
padėjimas yra geresnis negu 
miesto darbininko: dėlto, kad 
jie (ūkininkai) visus valgomuo 
sius produktus patys pasigami
na ir labiau nepriklausomai 
gyvena su savo šeimynėle; o 
ką turi atliekamo, parduoda.

Bu vęs pats'ilgoką laiką dirb- 
luvčs darbininkas, gerai ži- 

*hau ir kitų darbo žmonių gy
venimą. Norėčiau nuoširdžiai 
patarti, kad lietuviai mestų tas 
surukusias dirbtuves ir keliau
tų į ukius, kur ne tik ramiau 
gyventi, bet ir daug sveikiau 
kaip pačiam taip ir tavo vai
kučiams.

Norintieji susižinoti su tų 
kolonijų lietuviais, kur jau 
spėjo susiorganizuoti, 
kreiptis į juos, ir tų 
gijų sekretoriai visados 
rupius suteikti teisingų
macijų, nes jiems nerupi “ko- 
mišinas,” o tik žmogaus gero
vė. Susižinojimui su Hart, 
Mieli, kolonija rašykit į Lie
tuvių Ūkininkų Susivienijimo 
sekretorių: I. Smetona, 1. B. 
Hart. Mieli., o į Wisconsine 
gyvuojančią draugiją šiuo ad
resu: Ūkininkų Susivieniji

mas, P. O. Box 72, McNaugh- 
ton, Wis. Atsakymui reikia į- 
dėti pašto ženklelį.

Bųtų gęistina, kad ir dau-

European American Bureau 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortes, pašportai ir tt.

NOTARIJUfiAS
Real Estate, Paskolos, 

Insurinai ir tt.
809 W. 35th St., Kamp. Ilalstcd St. 

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

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

Tel. Randolph 2898
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ADVOKATAS
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ASSOCIATION B LIX).
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
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V. W. Rutkauskas
Advokatas

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

Vak.: 812 W. 33rd St. Chicago 
Tčl. Yarda 4681.

I tų Rusijos priešai yra. ir jų aršiausi priešai.
* , . _ j-j* I klikas grįžti prie Hendersono. Jis pilnai dvarponių užgrobimo siekimų./^Tu
Lietuvos politine padėtis sutin^a su trumpai išdėstytu čionai darbininkų darodymus jis galėsiąs ne ti

užsieniuose
[Iš “Socialdemokrato”]

Pas darbininkus nėrfl per didelio entuziazmo 
dėl visų tų mažų valstybių, kurios įsikūrė karo 
metu. Darbininkai bijo, kad tos valstybės, be- 
sigrauždamos tarp savęs, trukdys ekonominio 
gyveninio vystymąsi, sudarydamos tokiu budu 
nauoja karo pavojų. Bet darbininkai ne veid
mainiai ir jiems tautų apsisprendimo teisė ne 
tuščias žodis, kaip buržuazijai, o labai realuš 
dalykas. Be to jie tikisi, kad tos mažos valsty
bės, nespaudžiamos ir neverčiamos, greičiau su
pras ekonominį reikalą susitarti ir susiartinti su 
savo kaimynais. Todėl jų politikos obalsis kas

priklausomybę prie'* federacijos. Suprasdami, 
kad Europos rytuos naujai įsikūrusios valstybės 
nepajėgs išsilaikyti, jeigu žlugs Sovietų Rusija, 
spaudžiama suvienytomis jėgomis reakcines 
Ententos buržuazijos ir rytų Europos dvarinin
kų — lenkų, rusų, vokiečių ir kitų — tos pavo
jingos, nuo vidurinių amžių užsilikusios šmėk
los, Anglijos ir kitų Ententos kraštų darbininkai 
yra tvirtai pasiryžę sustabdyti karą prieš Rusi
ją- 
yra sudarę 
propagandos keliu, bet ir kitomis galimomis 
priemonėmis, neišiniant generalinio streiko, pri
valo trukdyti Sovietų Rusijos priešų ginklais ir 
amunicija aprūpinamą. Savaime suprantama, 
kad toksai .darbininkų nusistatymas yra naudin
gas mažoms Pabaltijos Valstybėms^ nes Sovie-

nusistatymu vidaus ir užsienio politikos klausi
muose. Todėl jis ir yra darbininkų partijos sek
retorius, parlamento narys ir Centralinio Akci
jos Komiteto narys. Mes—aš buvau pas Hen- 
dersoną su Sleževičium — visupirmu atkrei
ptu) jo domę į tai, kad lenkai dvarininkai, ap
rūpinti Ententos ginklais, amunicija ir pinigais, 
visomis savo pajėgomis veržiasi į Lietuvą, kad 
ją aneksuotų ir opų žemės klausimą išrištų 
Lietuvoj taip, kaip jie nori, o ne taip, kaip to 
reikalauja Lietuvos liaudis, ir įiareiškėm savo 
pasigailėjimą, kad Anglijos darbininkai nepajė
gė ginklų' ir amunicijos gabenimo lenkams su
stabdyti. Hendersonas tvirtino, kad nuo to lai
ko, kaip Angluos įsikūrė darbininkų akcijos ko
mitetas, lenkai negavo iš Anglijos nei vieno 
šautuvo ir nei vieno skatiko, nes darbininkai 
buvo pasiryžę griebtis griežčiausių priemonių 
nevengiant generalinio streiko, jeigu Anglų vy
riausybės arba kokios nors pramoninkų grupės 
butų mėginę gabenti ginklus į rytus. Anot Hcn- 
dersono, darbininkams visupirmiausia rūpėjo

nintėlės galybės Europos rytuose, kuri gali su-

jam tikslui Ententos kraštų darbininkai 
akcijos komitetus”, kurie ne tik

imperializmą ir tokiu budu apginti mažas tau
tas nuo pavergimo.

Kalbant apie Želigovskio avantiūrą, kaipo 
apie naują Bermontiadą ir mums prašant, kad 
Anglų darbininkai paremtų musų reikalavimą, 
kad Želigovskis ir jo kariuomenė butų prašalin
ti iš Vilniaus, Hendersonas įdomavosi, kiek yra

kariuomenė susidedanti iš vietinių gyventojų ir 
kad Želigovskio akcija pilnai atatinka Vilniaus 
ir jo srities gyventojų nusistatymui. Mums šitų 
užneigus, Hendersonas panorėjo gauti konkre-

drau- 
pasi- 

infor-

tų. “Naujienose’ yra ūkininkų 
skyrius,'tat galime pasinaudo
ti juo. —Stasys A. Dementis.
__ ______________ ,____ ________ U-
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Kazimieras Gugi^'
• ADVOKATAS

Ztda visokius reikalas, kaip krimtnalilkttot;: 
taip ir civiliškuose teismuose, Darė 

visokius dokumentus irpopieras*
Namą Oiuaai

3323 Halsted lt
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofioa*’ i

V27 N. Beartam Ir 
1111-13 Unlty BW2 

fsl. Central 441H

čių įrodymų, kad jis yra tik vykintojas lenkų Lenkijos yra aršiausi musų nepriklausomybės
urinl tokius 

pastatyti) parla- 
ente klausimą kas link Želigovskio prašalini- 

mo, bet gauti dėl musų ir kitokios moralės pa
ramas iš pusės Anglų darbininkų.

Išaiškinus jam, kad teisingas Lietuvos klau
simo išrišimas žymiai prisidėtų prie rylų Euro
pos susitaikinimo ir duotų galimybės su mini- 
inum aukų išrišti pas mus socialį-ekonomjnį 
konfliktą, jis vardu Anglijos darbininkų linkėjo 
mums laimėjimo ir iš savo pusės pasižadėjo 
padėti mums, kiek ir kur bus galima. —

Mes dar matėmės Londone su Anglijos 
Užsienių Reikalų ministerijos atstovu, buvome 
mitinge Londono lietuvių draugijos ir pas at
stovus Londono žydų kolonijos. Pagalinus tu
rėjome pasikalbėjimą su kai kuriais spaudos 
atstovais. Mes visur girdėjome užuojautos žo
džius — apie lietuvius nėra jau ko ir kalbeli: 
daugiausiai darbininkai, neturtingi, sunkiai gy
vena; jie per mitingą tuojaus sumetė apie 40 
svarų (apie 9000 auks.) Lietuvos gynimo rei
kalams. Žydai irgi parode mums daug prie
lankumo ir širdingos simpatijos. Negalima 
abejoti, kad žydų liaudis ir inteligentija musų 
konflikte su lenkais palaiko mus. Turint ome
nyje žydų^įtaką užsieninėj spaudoj ir jų gerus 
ryšius sii pažangiasiais visuomenės sluogsniais, 
toksai jų ūpas žymiai stiprina musų jioziciją. 
Aš negalėčiau tai tvirtinti apie žydų “liauto fi- 
nance” — stambiausius žydų finansistus. Jų 
interesai surišti su reakcijos siekimais ir, pa
vyzdžiui, Prancūzijoje jie eina išvi^no su kleri
kalais ir reakcine buržuazija, taipgi Vengruos, 
kur jie puikiai sugyvena su žiauriausiais žydų 
liaudies ir inteligentijos persekiotojais — su 
klerikaląis ir dvarininkais. Kadangi dvarinin
kai ir klerikalui visoj Europoj pradedant nuo1

priešai (labai įdomus apsireiškimas turint ome
nyje ultra-klerikalinį Lietuvos būdą ir servi
lizmą lai]) vadinamų Lietuvos1 pažangos žmo
nių), lai susirišę su jais stambieji žydų bąn- 
kieriai negali bu Ii musų draugais.

D-ro Soloveičiko pastangomis spalių 19 d. 
buvo numatytas delegacijos ptisimalynias su 
kai kuriais parlamento nariais ir visuomenės 
veikėjais pas p. VVoolf’ą —- žinomą socialistinių 
Anglijos grupių veikėją. {Aš turėjau ten pasi
matyti su Mac-Donaldu — žinomu nepriklauso
mos darbininkų partijos lyderiu. Bet tas jau 
mums nebepasisekė, nes spalių 17 d. mes pasi
skubinome išvažiuoti iš Londono Paryžiun. 
Priežastys musų pasiskubinimo tokios: pirma 
mums būtinai reikėjo pasimatyti Paryžiuje su 
Leonu Bourgeois — Tautų Sąjungos Tarybos 
pirmininku, o mes gavome žinią, kad spalių 19 
d. jis išvažiuoja į Brusselį konferencijon; antra, 
spalių 15 d. vakare Anglijoj prasidėjo anglia
kasių darbininkų streikas, kuris gręsė tapti ge
neraliniu stpeiku. Jau buvo kalbama apie su
mažinimą traukinių ir garlaivių skaičiaus į 
Kontinentą delei numatomas anglių stokos. Bi
jodami likti Londone ilgesniam laikui mes ir

vo suplanuota. , Ir bendrai laikas musų akcijos 
išplėtimui buvo nepatogus. Mes atvykome Lon
donan prieš pat susirenkant parlamentui, kada 
visi įtakingi parlamento nariai užimti mitingais 
ir konferencijomis. Be to visos visuomenės 
domė buvo atkreipta į ginčus valdžios ir anglių 
kasyklų savininkų su anglių kasyklų darbi įlin
kais, ginčus, kurie grėsė visuotinu streiku. Ne
nuostabu, kad tokiomis aplinkybėmis tarptau
tinas politikos klausimai nustojo laikinai savo 
opumo.

(Bus daugiau)

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurfaa
25 East Washington,. St. 

MaruhaH Field Annex
18th fl. Ruimaa 1827

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 fcorth We»tem Are.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

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

t

Telephone Drover 5052 

, Dr. A. Juozaitis 
DENTISTAS

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

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuria

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

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

Ofisas 1553 W. 47th St., kampus 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660

DR R. WAGNERX^
Mano specialia gydymas yra chroniš

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

Kampas Ashland Avė.
Phone Drover 966Q

ĮftiMWM«a ■ ta HBiBiii ■ ■ ■

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

VVAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, m.

IĮ H HHMH H lipimu ■ g

“NA U JIE N A S”
SKAITYKIT IR PLATINKIT \



Panedėlis, Sausio 31 d., 1921
.....F"

.J. m.RRHlM*

^KORESPONDENCIJOS
SAN FRANCISCO, CAL.

Pataria nevažiuoti j 
San Francisco.

kreipėsi į mane laiškais klaus
dami apie padėtį Kalifornijoje, 
o kartu ir tie, kur manytų vyk
ti į šių valstijų, tegul susilaiko, 
šioje valandoje reikalinga dau-

rašęsįgiau neu kuomet nors pirmaNors jau nekartą esu rašęsįgiau neu kuomet nors pirma 
apie šį miestą ir padėtį jame, turėti omenSj tą seną patarlę, 
bet, rodos, bus neprošalį dar, kuri sako, kad “ten gera, kur 
kartą parašyti. ' j musų nėra”... Darbininkų pa-

Kalifomijoje 
Todėl 

tie mano draugai lietuviai, ku
rie norėtų vykti į šią valstiją, 
vely tuos pinigus, kur reikės 
atiduoti geležinkelių kompani
joms, sunaudos saviems rei
kalams. Dabar daugiau išloš 
tie, kur pasiliks ant vietos, o 
ne blaškysis iš vieno Jungti
nių Valstijų kampo kitan. Apie 
tai esu patyręs pats ant savęs.

bus neprošalį dar kuri sako, kad
I musų nėra”...

Kiap ir visose kitose valsti- dėtis saulėtoji 
jose, taip ir musų saulėtoje kasdieną eina blogyn! 
Kalifornijoje šiuo melu darbi
ninkai atleidžiami nuo darbo. 
Dideli būriai darbininkų jau 
vaikšto be . darbo ir nežino 
kada jį galės susirasti. Algos 
irgi mažinamos. I)?Tvyzdžiui, 
kelios vielos valgyklos jau pa
skelbė, kad jos numažinsian
čios savo darbininkams algas. 
Taigi visi tie lietuviai, kur

BaStijos-Amerikos Linija
> W r**—v' '(■»'» .. .............................. — —Wi*«

TIESIAI BE PERSĖDIMŲ Iš NEW YORKO l 
HAMBURGĄ kaina 3 klesos $125. ) Karės ^ks. 
LIEPOJŲ “ " '

“UTHUANIA” 
WPOLONIA”

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba
K. W. KEMrF, General Western Passenger Agentą 

120 La Šalie Street, Chicago, III.

u

išplauks
$145. f $5.00 *

4 Kovo
15 February

i

4-r

ELEKTRA ■•i

Švie. ą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

l'irmujin* Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Prė*. . t
1619 VV. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, I1Ė

Tel. Moįroe ZSD4 

i DR. W. F. KALISZ 
3pecialAma*i Motfią Ilgo* ir Chirargųa 

1145 MILWAUKEE AVĖ. • • CHICAGO.

SKAITYKIT IR PLATINKIT TĖVYNĖS
GYNĖJŲ LAIKRAŠTI “TRIMITĄ”.

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

"Trimitas” duos įvairiausių pamokinimų ir patarimų, reikalingų 
kiekvienam Tėvynės gynėjui žinoti.

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

“Trimitas” eina 34 pusi, knygelėmis, papuoštas gražių viršelių, 
žada pradėti eiti paveiksluotas.

Adresas: "Trimitas” KAUNAS, Laisvės Alėja 26.

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

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

“SIETYNĄ”
dvisavaitini kopėracijos, savivaldybes, ūkio, kultūros ir profesinio 
gyvenimo žurnalą, Šiaulių Srities Vartot. B-vės ir Lietuvos savival
dybių organą, kuris sklaido musų kaimo tamsos ukus, žiebia jo kul
tūros ugnj, stiprinu jo ūkio jėgą ir visuomenės organizuotę.

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

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

"BANGA” *

'T?

Lloluvly Scctallsty Sąjungos Leidžiamas Laikraštis.
. saro CHRON1KOJE petŽvelgs netik politinius BAN3A” Duotikiub visame pasaulije, bet du ypatuig/j doiuij at

kreips j nuotakius, įvykstančius darbininkų gy veninio, 
savo POLEMIKOJE atmuš reakcijos užpuolimus 
socialisti] ir sklaidys darbininkų vienybės ardytai; 
klaidinimus. ' '
tavo REDAKCINIUOSE straipsniuoso duos ai^kii} 
apžvalgų gyvenimo iŠ socialistinio persitikrinimo 
žvilgsnio ir tais, kur reikia, drąsi) žodį savo plates
niuose straipsniuose.
savo STRAIPSNIŲ skyriuje talpins straipsnius, 
liečiančius dienos klausimus, ir straipsnius, plačiai 
upraiančius didesnės svarbos nuotikius darbininkui 
gyvenime. « ,
savo TEORETINIAI-MOK8LINĖJE dalyje rnpha* 

savo skaitytojainu straipsnius, populiariai DHnUA gvildenai)! ius socialistinę taktiką socializmo ir kittj 
mokslų teorijas.

U^I-^TRlSTlKOS Špaltose talpins apysakas, DnnU»t ęi|ue irpuįvalrįs pašaipa (satyra) ir juokais (humoru).
*avo KORESPONDENCIJOSE talpins aprašymus tlHlibA nuptikii] ąiusi; kolonijose Amerikoje.
savo BENDRADARBIAIS turi netik įžymiausias “BA1IGA” musų socialiatų literatioes spėkas Amerikoje, bot ir 9 musų įžymius ridėjus Lietuvoje..
ii pradžios eis sykį į mėnesį, vėliaus—-du sykiu j 
mėnesį, o paskiau, prie pirmos progos, — kas sąval- 

“BAKGA” tė. “Bangos” prenumerata yra: 81. — už 12 amuerių;
82. — uX24 numerius; 83. — už 36«uiuerius; 84.—

1 už 48 numerius.
I <‘pAMp|n užsiprenumeruokite san ir savo draugams. .Pinigus
I DAnv6 siųskite adresu:

C. A. HERMAN, .
644 Wast 204 Str., N«w York. N. Y.

"BANGA”

“BANGA”

'“BANGA”

i-.5

Sankrovos
kaina tik

r a* «q w< e n i» m r uh fe h»u w « to e
T. Pullraa^ ffm

f NAUJIENOS, CHcagtf, DL J
Todėl ir kitiems nepatariu da

ryti tos pačios klaidos.
Kalifornijoj, taip sakant, ’ 

saulė dabar “žeme ridinėja”, 
todėl čionai atvyksta daugybė 
svietelio. Bet gera tiems, ku
rie į saulėtąją Kaliforniją at- [ 
vyksta su storoku delmonu.' 
J iems, kur neturi pinigų, Ka
lifornijoj bloga. Jie netik sau, 
a i e ir kitiems savo draugams 
darbininkams užtraukia dar 
sunkesnę vargų naštą... To
dėl dar kartą sakau — neva
žiuokite į Kaliforniją, mažiau
sia bent iki sekamo pavasario.

Dar vieną žodelį apie San 
Francisco lietuvius. Skaitau 
kelis -lietuvių laikraščius, bet 
apie juos nerandu nei vieno 
žodelio. Kažinkur jie randasi 
ir ką beveikiu... Dabar mo
mentas labai svarbus ir visose 
lietuvių kolonijose lietuviai 
subruzdę. Musų gimtasai kraš
tai juk dideliame pavojuje! 
Bet vietos lietuviams visa tai 
nėw po kam. Jie tyli... Atsi
buskite!

Su Los 
negeriaus. 
Gaila, bet 
šio kampelio lietuviai taip ap
snūdę. Bet gal Jcada nors ir 
jie nubus. Tik ar tuomet ne
bus per vėl u? — A. Roman.—

Angeles, lietuviais 
Ir jie enuduriuoja. 
kų padarysi, kad

Padėkojimas
Lietuvos.

iš

EXTRA! RAUKTA MUSU SANKROVOJ EXTRA! Dr. A. R. Blumentnil

aankrovoH
kaina tik

Į.f>l

2“SARGYBOS BOKŠTAS”

Štai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rųšies GVARAN- 
TUOTĄ VICTROLA vertės iki $250.00 tik už $35.00, priedų vel
tui 26 rekordų, 300 adatų ir DEIMANTO ADATĄ, šios NAUJOS , 
PUIKIOS VICTROLOS palikta musų SANKROVOJE didžiulių 

-muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiekviena MAŠINA tu
ri DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES GVARANCIJOS. Kam tai 
pirkti iš antrų rankų masina, kuomet gali pilieti PUIKIĄ, NAU
JĄ GV A RANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00, tik už $35.00 
su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų SANKROVOS.

Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krautuvės nei san
krovos lygios rnunų sankrovai jialyginant nuplginimu.

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

Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir priemiesčiuo
se. Taipgi išsiunčiame C. O. I). LIBERTY BONDSAI PRIIMAMI:

Nedėldieniai? nuo 10 ryto iki 4 p. p. 4h HM

E COMPANY03H 
pardavimo kambaris 1 B Į J

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

padėkos 
aukas 

balsų iš 
okejanų

Nesurandu žodžių 
už suteiktas mums 
žmčnių, kurie išgirdę 
anapus didelių jūrių 
nušluostė mums veidą aplietą
<ruvinomis ašaromis. Vaiku
čiai sudėję rankas ppišo Aukš
čiausiojo geriausios kloties ir 
ilgo gyvenimo labdariams sa
kydami: “tai tie Dėdės ir Te- 
ulės geri, kur gyvena Ame

rikoj, kad mums atsiuntė daug 
pinigų, ir tėvelis dabar nepirks 
mums Kalėdoms duonos be 
šakalių’. Pinigus gavom nuo 
trijų rinkėjų, Žilio Augustino 
r Trečioko Broniaus 800 

auks., ir Juodkos Juozo 750 
auksinų.—Dėkingas iki mir- 
tivs^ Petras Petroka.

Gruodžio 27 d. 1920 metų.
r—-"1 —■ ■■■■i i »■ .. . -.......

Tel. Austin 737
DR. MARYA

DOVVIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijo* ir 

vėl tęs savo praktikavimą po Ne.
5208 W. Harrison St.

Valandos: 8—12 kasdieną ir ft-r-9 
v.dkare išskiriant nedšldieniu*. '

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampai! 
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8114 
VV. 42nd St. Phone Lafayette, 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dienu.

DR. JOHN,N. THORPE 
Gydytoja* ir Chlrarga* 

1637 W. 51 st. karap. Marsbfield av. 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Tel. Prospect 1157

Pinigai is 
Rockfordo
Lietuvon;

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

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

IS.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III.

U SPECIALISTAS 
EgMuiaaoj* Dykai 

Gyvenimą* yra 
tulžias, kada pra
nyksta ragijimaa.

Mm vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at- 
kreipiama | vai- 

į“- „ t ' 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 di*na. 
4649 S. Ashland Av*. kamp. 47 St. 

Telephone Yarda 4317 
Boulevard 6487

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

Paliko abu tėyu, du broliu ir 
vieną seserį didžiausiame nuliū
dime: Laidotuves atsibus sau
sio 31 d. 1 vai. po pietų iš na
mų — 3213 S. Union Avė. Mel- 
džiaine gimines ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Povylas ir Ona Galdikai.

VINCENTAS KANTRIMA^
Metai laiko atgal šiandiena, • 

persiskyrė su šiuo pasauliu ma
no mylimas vyras Vincentas 
Kantrimas sukakęs vos 27 metų. 
Penkios dienos prieš mirtį dar 
džiaugėmės šiuo gyvenimu, dar
bavomės savo kasdieniniuose 
užsiėmimuose, bet štai ta ne
laiminga mirtis taip greitai per
skyrė mus ant visados

Ilsėkis musų mylimasis Vin
celį! Ilsėkis tame ramybės 
miestelyj žemėms užsiklojęs, o 
aš ir dukrelė, ant tavo kapo 
nuolat kvietkeles šodinsim ir jas 
ašarėlėms laistysim.
Liekuok nuoliudime su dukrele ' 

A, KONSTANCIJA 
KANTRIMIENĖ.

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

644 W. 18th St.

LUMBERIS
Penki milionai pėdų naujo ir antrų 

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

Lumber Co., 
Archer and Ashland Avės.

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

PINIGAI

Iš Amerikos siunčiami pini
gai į Lietuvą; greičiausi^ pa
siekia adresantus Lietuvos kai
muose, kada yra pasiųsti per

Federalę Paskolų Bendrovę 
‘ 666 W. 18th St., Chicago, 
kdri turi sąskaitiškus ryšius su 
Lietuvos Bankoms.

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

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

jų tiesiausių j Lietuvą linijų, 
ant kurių 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. va k.

A.SHUSKO
Turits patyrimą 

viterą ligow; ru- 
priži<- 

: ’.u ligonę ir kūdi
ky laiko IlgOH.
1P929 S. State Str.

Chicago HL
> w t / rs» r: i

DR. M. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinoma* per 22 
metu kaipo patyrę* gydytoja*, chi
rurgas fr akušeris.

Gydo aštrias ir chronišką* Ura*, 
▼yru, moterų ir vaiką, pagal na*- 
jausiąs metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisu*.

Ofi£as ir Labaratorijai 1121 
18th St.,-netoli Fisk St '

VALANDOS: Nuo 10—12 plato, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarai*.

Dienomis: Canal 
3110 arba Wl

Naktimi*: Drexal 
950 - Drovoj 4186

GYVENIMAS: 3412 S’. Halsted St.

Tolophonaii

Kaip Jūsų Akįs
Ar esi nervuotu, kenti galvos 

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

Akių, Ausų, Nosies ir Gerk:8s 
Ligos gydoma specialisto 
W. F. MONCRUFF, M. D.

. JOHN J. SMETANA
. AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So Ashland Avė., Chicaęo, 
kerte 18-tos gatves; 3-Čio» luboą 

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

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

b—.... .. ............... .

Pranešam gerbiamai vi
suomenei, kad Žurnalas 
“Sargybos Bokštas”, kuris 
buvo leidžiamas šiuo adre
su : 732 W. 19th Str., Chica
go, III., dabar persikraustė i 
Detroit, Mich., ir bus leidžia
mas šiuo adresu: (

“Sargybos Bokštas”, 
4033 W. Warren Avė., 

Detroit, Mich.
Visais reikalais meldžia

me kreiptis nauju antrašu.
NAUJAUSIAS IŠRADIMAS

Pamėgink — Mostį “Alberta”, pa
gelbsti nuo užsišaldimų, slogų, gal
vos ir dantų skausmo, suputimo, nuo 
visokių formų reumatizmo ir tam pa
našių. Kaina $1.00. Parsiduoda ap- 
tiekose, pas agentus arba bus pasių
sta jums per paštą, jeigu prisiųsit 
dolerį iš kalno. Pasiuntimas apmo
kėtas. Antrašas

ALBERTA CO., .
5051 So. Ashland Avė., 
Chicago, 111., V. S. A.

GALUTINIS^ KAINOMS NUMAŽIN
TOMS IŠPARDAVIMAS.

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

Vaikams siutai ir overtfotai $5 ir 
augščiau. Vyrams čysto vilnono mė
lyno seržiaus siutai $85. Vaikams 
Čysto vilnono siutai, $11.50 ir $15.

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

» S. GORDON,
' 1415 S. Halsted St.

i

Tel.: Vania 66M
Drovnr 8443

DR. V. A. SZYMKEVICZ
Lietuvio gydytoją*, Chirurgo, 
\ Akušeraa

S2U3 So. Halsted St„ Chicago.
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8 
v. v. Nedėliotais 10-12 ryto.

Jelephono Yardą 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 So. 1 ded St Chicng:./

1 t..

<

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

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

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyrišką.
Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisu
4729 So. Ashland Ave^ 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaiką Ligą.

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

Telefonas Drexol 2880

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. Strikol’is

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgai 
Perkelia ofisą i People Teatrą 

1616 W. 47 St., Tel. Bonl. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietą.

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

Nuo ryto iki piet 
Telcphone McKinley 268

Canal 257
Naktinis Tęl. Canal 2118
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki < p« 
piet 6 iki 9 vakare 

3fad81iomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St, 

Kampas 18 ir Halsted St k

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

' Lietuvys Dentistas
10801 S. Michigan A v., Roseland

* Valandos: 9 iki vakare

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

*.-«g!l8TT-- «a;ai>ga.--»ia«,aa-igrrli'iį'ri ii > i*^

Telefoną*—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dentistas—
3381 S. Halsted St., Chicago, III. 

Valandos:—*
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

A11"— 1 ■" "■ "

I
 Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH
I DENTISTAS
j Mes savo darbą gvarantaojame
Į Kalbame visas Europiškas kalba*.
( 3804 So. Kedzie Avė, Chicago, III.

Arti 88-th Street

Tel. Pullman 842
DR. I. E. MAKARAS 

Lietuvy* Gydytojas ir Chirurgą* 
10900 Michigan Ave^ Roeelande. 

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80 
iki 8:80 vi«k.

Ii

%

K 
6

Talžphen* Yards 5882 

Dr. Mr Stupnicki 
8107 S. Morgan St. Chicago 

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryta 
ir nuo 5 iki 8 vakare.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias liga* motorą, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

|į Tel. Boulevard 2160
į Dr.A.J.KARALIUS
Jį Gydytojas ir Chirurgas
i VALANDOS: 9—12 ryto

2—9 vakaro.
8303 So. Morgan Street, 

Chicago, I1L

Dr. C. Z. Veželis
Lletavi* Dentistu

4712 So. Ashland Ava. 
arti 47-tos gatvia

Telefonas: Drovor 7041

Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

Dr. J. Sarpalius
1424 So. Halsted St.

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

Gyvenimo Tel. Yards 5093.

KBBMMM
Rez. 1189 Indapandance Blvd. Chicago 

Telephone Van Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir yisą chroniškų ligų

Ofisas: 3354 Šo. Halsted St. Chicago
Telephone Dr įver 9693 <-

Valandos: 10—11 o; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną

į DR. YUšKA 
g 1900 S. Halsted St.
■ . Tel. Canal 2118

9
 Ofiso valandos: nuo 10 ryto Ud 

8 vakar*.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St. 

JTel. Prospect 3466

Tdl. Canal 6222 '
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavitt St*. 

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po~pietą iki 9 vakar*

Akušerk^M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas: 
8338 So. Halsted St, C Nicai®, UJU

Phone: Boulevard 4121.
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NAUJIENOS, Chicago, UI. Panedėlis, Sausio 31 d., 1921

Lietuviu Rateliuose
Siuvėju viršininku 

rinkimai.

nuo banditų į kailį ir jo pati 
Vakar vakare gi ji būtinai už
simanė atkeršyti banditams. Ji 
užsitaisė revolverį ir išė jo j ieš
koti banditų vado, Nate Salin- 
ski. Nuėjus {Charles Sherr sa- 
liuną, kertė Maxwell ir Peoria 
st., ir niekam nieko nesakius 
pradėjo pliekti į prie, baro sto
vinčius vyrus. Salinskio, kurio 
ji j ieškojo, sali u ne ant nelai
mės nebuvo ir vietoje jo tapo 
pašautas Lotus Kass, 817 W. 
14-th st., ir Joseph Kleiman, 
807 Maxwell st. Moteris areš
tuota.

skyrius 269 buvo 
savo pusės penkis 

plačiau žinomų

Šiomis dienomis Chicagos 
siuvėjai turėjo rinkimus savo 
unijos viršininkų. Rinkimai tę
sėsi, rodos, per tris dienas ir 
jų rezultatas buvo paskelbtas 
Jungtinės Tarybos susirinkime, 
sausio 27 d. Pasirodo, kad iš
imtinai kone visi senieji virši
ninkai vėl tapo išrinkti, nežiū
rint to fakto, kad kai kurie 
gaivalai stengėsi juos diskre
dituoti, šmeiždami parsidavi
mu, buržujų uodegomis ir pa
našiai.

Lietuvių 
pastatęs iš 
kandidatus:
lietuvių tarpe veikėjų d. P. 
Galskį, kuris gavo arti šešis 
tūkstančius balsų ir tapo iš
rinktas; F. Misevičius, didelis 
rėksnys “rrrevoliucionicri us,” 
neturėjo garbės būti išrinktas;

Butvidas, kuriam sovietai 
labiau rupi ne kaip unija ne
buvo nei ant balioto padėtas; 
Bendokaitis, provokatoriškų la
pelių prieš unijų platintojas, 
buvo iš kandidatų išmestas; 
Milvidžiutė-Paserpsikienė, ka
dangi ji dar visai jaunutė mer
gaitė, nebuvo priimta nei ant 
balioto. Chicagos siuvėjai dar 
«vki parodė, kad savo išrink
tais viršininkais pilnai pasitiki, 
todėl vėl juos pastatė organi
zacijos priešakiu, kad sėkmin
gai vestų ktivų ir toliau. O tų 
kovų gali vesti tiktai rimti 
patyrę veikėjai. —Tas pats.

Giria Chicagos vandenį.
Viena moteris praeik) suka

tą atėjus vandenio kontrolės 
b i u ra n paprašė jai pašaukti vy
riausi biuro perdėtinį. Kada 
atėjo pas ja d-ras Ilcrman N. 
Bundc moteris jam pasa- 

bn i specialiai paa- 
už chlorinuotų van- 

turėjau inkstų ligų 
per praeitus devynis metus.

Banditas reikalauja $500.
Apie savaitė laiko atgal trys 

plėšikai buvo įsilaužę Mrs. 
Edward W. Shedd namuose, 
1027 įlydė Park blvd., ir išvo
gė apie už keturis tūkstančių 
dolerių vertes gražnos, kaur ų, 
skrandų, etc. Vakar gi Mrs. 
Sheikl gavo nuo plėšikų laiškų, 
kuriame jie sako, kad ‘‘jeigu 
duosi mums $500 ir neklausi- 
nesi mus, tai mes sugrąžįsi- 
inc tavo šlamštus (junk) at
gal.” Pinigus banditai liepė 
nunešti ir paduoti kokiam tai 
‘‘P. II. Moor, 2350 N. Clark 
st.,” bet detektyvai nuėję 
negalėjo nieko surasti.

ten

ir

Užsimuša darbininkas.
John Paul, 30 metų amžiaus, 

1957 Congress st., vakar be
dirbdamas nukrito nuo septin
to augšto ir susyk užsimušo. 
Jis nukrito nuo Butler Bro
thers namo. W. Lake ir River 
sts., kuris yra griaujamas, kad 
padarius vietos dėl naujos ge- 
ležkclių Union stoties.

Mul-
S. Ashland 

parsinešė • v
1S

Atėmė 3,000 dolerių.
Smuklininkas William 

cany, 
praeitų sųvaitę
bankos tris tūkstančius dole
rių, kad išmokėjus Chicago 
Junction Raihvay kompanijos 
darbininkams čekius. Plėšikai 
jau nuo senai žinojo, kad sų- 
batomis smuklininkas turi 
daug pinigų registre. Todėl gi 
praeitų subatą po piet jie atva
žiavę penkiese užklupo minėtų 
smuklę ir atėmė virš trijų 
tūkstančių dolerių. Taipjau 
kartu atėmė pinigus ir laikro
dėlius ir iš penkių darbininkų, 
kurie tuo tarpu buvo saliune.

* Moteris pašovė du vyru.
Kiek laiko atgal Isaac Cohen 

1030 W. 13 st., buvo banditų 
ant gatvės apiplėštas ir gerai 
apmuštas. Taipjau kartu gavo

DURYS 
3,000 puikių naujų durių ant 

pardavimo. $<3.00 ir augščiau.
THE GENERAL WRECKING 

& LUMBER CO., 
Archer & Ashland Avės, 

Tel.: Lafayette 3443

Victor Cigar Store 
Wholesaleriai ir Retailerial 

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

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

eilioti

Gi kada aš atvažiavau Chica
go n ir pradėjau naudoti jūsų 
chlorinuotų vandenį, mano li
ga visai išnyko.”

Areštavo tris agentus.
The Co-operative Society of 

America trys agentai tapo areš
tuoti už peržengimų Illinois 
valstijos įstatymo, kuris drau
džia pardavinėti bent kokios 
kompanijos bei draugijos Še
rus be tam tikro leidimo. Jie 
yra Frank Ayers, John Bar- 
ron ir Marvin Marsten; jų vi
sų adresas yra 1554 Ogden 
avė. Jie tapo paleisti, kada 
draugija užstatė už kiekvienų 
jų po $ 15,000 kaucijos. x

Dundulis A., 
Esiunas Simanas, 
Erkmonas Jam., 
Jakas A., 
Kaunietis John, 
Kiaunė Vincas, 
Kuncevičius Tamošius, 
Kazlauskas K., 
Kovalsky Anton, 
Lukauskis Jurgis, 
Mildažis Mike, 
Masionis Antanas, 
Miką Leonas, 
Nokša Vincentas, 
Odin Alex 2, 
Pocius Simanas 2, 
Preikšas Geo., 
Pučkorius Petras 2, 
Songaila Jonas, 
Tamošiūnas Petras, 
Tolis Bladislovas 2, 
Urba, Jeronimas, 
Vinčauskis Juozas, 
Valinčius Leonas 2, 
Walaitis Juozas,

Nepristatyti laiškai

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ VYRŲ

PARDAVIMUI
BARGENA-S

Parsiduoda grosemė ir namas; biz
nis išdirbtas, lietuvių apgyventoj vie
toj, namas ant 2 augštų, mūrinis ir 
už labai žemą kainą Atsišaukite į 
“Naujienas” pažymint No. 209.

PARSIDUODA saliunas labai pi
giai. Patikus nelaimingam nuotikiui, 
noriu greitai pardtypti. Vieta gera, . 
apgyventa rusų irtvisokių tautų. Per <fie 
ilgus metus išdirbtas biznis. Užpa
kalyj — 8 kambarių pagyvenimas.

Atsišaukite
701 De Koven St., 

Kampas Desplaines St.

• PARSIDUODA garage busines ge
roj vietoj. Biznis gerai išdirbtas. Pa- 
telpa 58 automobiliai. Renda pigi 

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

PRANEŠIMAI J IEŠKO DARBO

Sugavo du plėšikus.
Du jauni plėšikai praeita 

naktį buvo įsilaužę advokato 
\Villiani D. Shcpherd rcziden- 
cijon, 311 Mclrose avė. Jie 
jau buvo susikrovę savo ai’to- 
mobiliun apie trisdešimts 
kvortų degtinės, skrandu ir ki
tų brangių daiktų, bet jiems 
besidarbuojant užklupo juos 
policija ir sugavo. Plėšikus pa
matė laužanties advokato na
muose Kari B. Korrady, kai
mynas, kuris tuojaus 
policijų.

Banditai užpuolė merginą.
Miss Elizabeth Donath, 17 

metų amžiaus, 2834 E. 93rd 
st., praeitą naktį tapo bandito 
užpulta ant kertės 93rd st. ir 
Escanaba avė. ir baisiai su
mušta, bot neapiplėšta. Nuga
benta St. Elizabeth ligoninėn 
ji pasakė, kad banditas jai ker- 
šinęs už ką tai, bet ji nežino 
už ką ir bandito nepažino. Ji 
yra turinga plieno fabrikanto 
duktė.

pašaukė

sąmok-Geležinkelių magnatai 
slininkauja.

Geležinkelių magnatai vakar 
susispietė Blackstonc hotelyj 
ir laiko slaptą konferencijų. 
Ką jie ten pienuoja ir ką 
svarsto, niekam da nepasise
kė sužinoti. Vakar vietos plili
tų laikraštis lik trumpai ir ne
aiškiai prasitarė, kad svarbiau
siu tos konferencijos' uždavi
niu yra, tai išdirbimas bendro 
pieno, kaip greičiau ir daugiau 
numušus geležinkelių darbi
ninkams algas. Manoma, į kad 
bus nuspręsta numušti
kiek praeitų kartų buvo pakel
ta, jei da ne daugiau.

Rado primuštą žmogų.
Ant kertės Desplaines ir W. 

Madison sts. praeitų naktį po
licija rado baisiai sumuštų 
žmogų. Jam sumuštas veidas, 
perskelta kaukolė dviejose vie
tose ir nuo jo atimta visi pi- 
nigaif’ Nugabentas pavieto li
goninėn jis tik galėjo pasisa
kyti, kad jo vardas yra James 
O’Neil. Ttirbu^ mirs.

tiek,

Lenkas paskerdė lenką.
Franciszek Witkowski, 62f 

W. 16-th st., praeitą subatos 
naktį susiginčino smuklėje su 
kitu prošepanu, Franciszek1 
Arlowski, 29 metų amžiaus, 
2936 Cottage Grove avė. ir 
matomai jų ginčas pasiekė to 
laipsnio, kad Witkowski išsit
raukęs peilį subadė Arlows- 
kini pečius ir kaklą taip, kad 
pastarasis nuvežtas Peoples li
goninėn 
ko\vskis

Pašovė moterį.
Mrs. Leoną Manning, 28 me

tų amžiaus, 2936 Cottage avė., 
vakar pasimirė Mercy ligoni
nėn. Prieš pat mirtį ji pasakė, 
kad polici ja j ieškotų M. Sum- 
merfield’o, kuris pas ją turėjo 
nusisamdęs kambarį ir po 
trumpam barniui praeitą su
katų ją peršovęs. Summer- 
field dingęs.

Išdinamitavo spintą.
Plėšikai įsilaužė praeitų nak

tį American Linen kompanijos 
ofisan, 140 W. Austin avė., iš
dinamitavo spintų ir išsiėmė 
$1,1 (M) gatavais pinigais ir iš
nešė apie penkių šimtų dolerių 
vertės money orderių, 
ir gražnos.

čekių

i

Edisono

tuojaus pasimirė. Wit- 
pabėgo.

darbininkų konferen
cija.

Commonvvealth Edison kom
panijos darbininkų konferenci
ja prasidės šiandie 1 valandų 
po piet. šios konferencijos tik
slas yra išdirbti pienų,* kad 
darbininkai galėtų dalyvauti 
biznio kontroliavime, nustaty
me algų, darbo sąlygų, etc. 
Konferencijos pirmininku bus 
vyriausias kompanijos mana- 
džeris Home E. Nicsz.

Sudegė berniukas.
-Charles Ongrejka, 2 

amžiaus, 320 W. 109-th si., 
vakar baisiai apdegė ir tuo
jaus mirė. Virtuvėje užsidegus 
kortina užkrito ant jo ir už
degė drabužius.

metų

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti ? Mano spe- zg 

dalia gydymo būdas išgydė jau daug Įj kgd 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie ” 
buvo nebetekę vilties pasveikti

Tūkstančiai žmonių nežino, kad Jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deUogi ir neišsi
gydo.

Kirmėlės ženklai
žmonės serganti taja biauria liga pa

prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė-' 
jimu; jiems rodos, tartum kas i gerklę 
kila, vemt verčia, valgyt neturi noro, 
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžia, skauda po krutinę. . »

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

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyrų taip ir moteųų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

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

Naujas parkas.
Paul W. Cooper, užžiurėto- 

ja^ Riverview parko, vakar 
paskelbė, kad apie gegužės 
pirmą bus atidarytas naujas 
Woodlands parkas, prie Mil- 
waukee ir Davon avė.
''

Apiplėšė gražnos krautuvę.
Trys jauni plėšikai atvažiavę 

autoniobilium subatos rytmetį 
užpuolė J. W. Sieger gražnos 
krautuvę, 4806 W. 22nd st., ir 
išplėšė apie už šešis tūkstan
čius dolerių vertes gražnos.

LAIŠKAI ATIEJUSIEJI Iš 
LIETUVOS NAUJIENŲ 

OFISE:

^r&lrikonis John, 
Andrikis Viktoras, 
Austis J.
Balentas Vincentas, 
Berecneviče Just., 
Būdvietis, Mrs. G. 
Barauskas S. 2 
Bovskis John, 
Cvirka P., 
Daujotas Juozas,

Žemiau paduodame sąrašą 
laiškų, atėjusių iš Europos; dėl 
negero adreso, paštas adresatų 
nesuranda. Kam tie laiškai pri
klauso, tegul kreipiasi į vyriau
si jį paštą, Clark ir Adams gt. 
Reikia klausti prie “Advertised 
Window” (lobėj nuo ' Adams 
gatvės), pasakant laiško nume
rį. Laiškus paštas laiko tik ke- 
turioliką dienų nuo paskelbimo.

501 
503 
504 
505

512 Atrašima Lauksiu 
Bakutis Anton 
Balčiūnas K 
Baltrūnas Marcela 
Batzekas Rafalas 
Bartosikj Jozef 
Bendzus Juozas 
Biarkelis Juzepas 
Daynelis Mrs A 
Daraska Joz 
Daškus Bronislovas 
Davgird Mikie 
Dirgeallas P 
Janausjcis Ignas 
Janolonis Jonas 
Januszka Izidur 
Jazapovvycz Jipolin 
Jėgas Marcele 
Kazakauckas Antanas 
Kardilios Stanislowas 
Kasmauskis Jozapas 
Kavaliauskas Jozčf 
Kavalauskis Kazimer 
Kazlauskis Juzapas 
Kiella Jozeph 
Majauskis Aleks 
Martinka P 
Masunas Nella

L. S. S. VJII 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.

REIKALAUJU darbo prie plumbe- 
rio. Darbą žinau kiaurai. Kam rei
kalinga atsišaukite į Naujienų ofisą 
pažymint No. 207.

PARSIDUODA grosemė, bučeme 
ir pieno stotis, 2 arkliai, 3 vežimai ir 
boge, eleketros motoras, Sterlizing 
baksas ir kiti prietaisai prie tos biz
nio, neša pelno i mėnesį aštuonis šim
tus, priežastis pardavimo patirsit 
ant vietos.

150 Kensingjon Avė., 
Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Abramajtis G
Abromaitis G
Aisinas Kazimer 
Akiletis Vincentas 
Astrauskajte Wiktorija

515
516
517
518
519
522
526
542
543
544
545
550
590
591
592
593
595
601
602
603
607
608
609
613
644
647
648
649 Matekonis Kazimera
651
652

’ 653
655
658
667 .________________
669- Narvelas Stanislovas

' 678
680
683
685
687
688
689
704
709
715
732
740
743
745
746
751
755
758
779
780
781
791
792
796
797
799
801
892

Pranešimai

Mazejka Tamoszius 
Mazrimone Wicintau 
Merkis Amilija 
Mikutis Frenk 
Milkintis Villiam 
Mosickiene Eliena

Oliekna S 
Pabijaskas Jozas 
Paszkevicis Jozapas 
Paukščiu Vincui 
Petkas Piter 
Petraitis Jurgis 
Petrosjus Ckar 
Puidonas Antonas 
Razanas Karol 
Saksas Vincas 
Sinkiewicus Janas 
Stasiulavv Maik 
Stonkus Petras 
Stumbriu Pranui 
Šūkis Julijonas 
Szornius Dominikas 
Tamolevicus Jurgis 
Jokubonienie Zofija 
Vaškeliui Jurgiui 
Vezis Joseph 
Walaski Kasper 
Yogminas Pavilas 
Zamkus Alek 
Zesas Kazimeras 
Zelba Josef 
Zimantas Kazimeras 
Zukowisku Balislowu 
Zupasta Povilu

Bridgeportas. — Susirinkimas 
Draugijų bei Kliubų administracijų ir 
delegatų laikys savo metinį susirin
kimą šiandien, sausio 31 dieną, 7:30 
v. v. didžiojoj Mildos salėj (ant 3čių 
lubų). Visi, draugijų administracijų 
nariai ir delegatai būtinai susirinkite. 
Bus svarbus tarimai svetainės staty
mo reikalu, nes žemė jau nupirkta ir 
popieriai padaryti. — Fr. K. Baku
tis, rašt., 2603 W. 69th St.; Phone, 
Prospect 1886.

Aurora, III. — šiuo pranešame Au
roros ir apielinkių lietuviams, kad 
vasario 5 d. čia rengiama puikus pra
mogų vakaras Luxemburger svetainėj 
840 High St. Bus vaidinama puikus 
veikalas “Nastutė”. Po vaidinimui 
šokiai. Visas vakaro pelnas skiria
mas Liet. Raud. Kryžiui

— Rengėjai.

18tos GATVES KOLONIJA. — Tri
jų Metų Lietuvon Nepriklausomybes 
sukaktuvėms apvaikščioti, 18toji ko
lonija rengia didelį vakarą — koncer
tą ir prakalbas — seredoj, vasario 16 
deiną, Palace Teatre, 1826 So. Halsted 
gvė. Pradžia 7 vai. vak. Ruoškitės 
visi! Tikietus išanksto galima gaut 
šiose vietose: Naujienų ofise; pas N. 
C. Kriukonį, 1810 So. Peoria; pas 
Mrs. Josephine Pilkis (rūbų sankro
voj) 1822-24 So. Halsted; P. J. Tu- 
jučio & Gedvilo krautuvėj, 1818 So. 
Halsted, ir pas Al. Dargį, 726 W. 18ta 
fifvė. Komitetas.

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU savo brolio Jono Po
ciaus, Akmenės miestelio, Šiaulių 
apskr. Apie šeši metai atgal gyveno 
Buffalo, N. Y. Labai svarbų 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.

Jieškau Amerikoj savo tėvo LAU
RYNO ŠULCO. Mano adresas: 
Lithuania, Tauragės apslu, šviekšnos 
vai., šnipšlių kaimas, Petrui Šulcui.

ESU APVOGTAS
Sausio 17 dieną, parėjęs iš darbo, 

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

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

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: — Lithuania, 
Veik. Armija, 8 Pėst. 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 Kazi
miero BUDREVIČIŲ. Prašau labai 
imšyti man šiuo adresu: — Lithuania, 
Veik. Armija, 8 Pešt. Kauno Kuni
gaikščio Vaidoto Pulko Ryšių Komand. 
kareiviui Jurgiui Žylioniui..

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos, nuo 25 iki 31 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. Maplevvood Avė., Chicago.

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.

' PAJIEŠKAU dukters Onos Žalai- 
tės; taipgi, broliai ir sesuo pasiilgę 
medžią parašyti laišką. Antrašas: 
Kauno rėd., Šiaulių apskr., Triškių 
valsč., Maldenių kaimas, Antanina 
Žalienė, Lithuania.

PAJIEŠKAU brolio Stanislovo Vai
švilos. Malonės jis pats atsišaukti, 
arba žinanti jį pranešti ant antrašo: 
Kauno rėd., Šiaulių apskr., Triškių 
valsč., Maldenų kaimo, Antanina Ža
lienė, Lithuania.

PAJIEŠKAU dėdės Izidoriaus Šiau- 
lio, Kauno rčdybos, Tauragės, apskr., 
Nemakščių parapijos. Girdėjau gy
vena Chicago., Malonėkite atsišaukti 
ar kas žinote praneškite.

JUOZAPAS ŠIAULIS, 
1501 — 49th Avė., Cicero, III.

PRANEŠU tamistai, kurį rašėt 
man laišką po antrašu W. S., Box 
67, 94 Manchester Avė., Highland 
Park, Mich. Malonėkite dabar atsi
šaukti, ir prisiųsti savo antrašą, kad 
paskui nerugotumėt, kad aš neišpil
džiau savo prižado.

W. S.,
P. O. Box 1252, East Chicapo, Ind.___________ ---------------------

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

PAULINA URBONAS, 
3313 So. Halsted St.

PARSIDUODA saliunas labai pi
giai visokių tautų apgyventoj vietoj. 
Biznis išdirbta^ nuo senų laiku po No.

5301 So. Halsted St.,

RANDAI
fšSIRENDAVOJA krautuvė po no. 

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

Kreipkitės
GEO. ČERNAUSKAS, 

418 W. 18th St.

REIKIA DARBININKŲ
______ MOTERŲ _____

REIKIA jaunos merginos 
patyrusios yeiterkos.

Atsišaukite
1947 So. Halsted St.

REIKIĄ moteries arba merginos 
prie namų darbo, su valgiu.

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

1301 S. Morgan St.

REIKIA DARBININKŲ

VYRŲ 
REIKIA.

Agėntų ir kolektorių prie svei
katos ir atsitikimų Insurance, 
dalima 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 pinigų.

CHICAGO MUTUAL 
CASUALTY CO., 

431 So> Dearbom St.
Rooms 911 — 912.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

TAMISTA, nepaisant ant oro, ar 
parduosi ką, ar nieko, mes galime iš
mokant tamista, kas butų tamistai ant 
naudos. Tavo laimė laukia tave šie- 
me ofise. Patyrimas nereikalingas, 
bet pasiryžimas atsiekti reikalingas.

Pasimatykite su Mr. ADAMS, 
928 Consumers* Bldg., 
State & Quincy Sts

REIKIA pardavėjo greitai parsi- 
duotantiems daiktams. Didelis pelnas 
teisingam vyrui. Atsišaukite tarpe 
8:00 ir 11:00 ryto, į kambarį 406.

208 N. Wells St.

REIKIA pardavėjų ir tavorų nešio
tojų prie gero išdirbimo dešrų ir rū
kytos mėsos. Gera vieta vyrui, kuris 
gali parduoti. Atsakančiam žmogui, 
duosime ir vežimą, j

ROGERS PACKING COMPANY, 
742-44 W. 45th St.

PARSIDUODA grosemė lietuvių 
apgyventoj vietoj, tik viena visame 
bloke. Biznis išdirbtas gerai, neša 
gerą pelną, atsišaukit.

4431 So. Wood St.

RAKANDAI

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO

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

2810 W. Harrison St.

NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA 60 akrų žemės visa 

dirbama Tiktai 25 mylios nuo Chi
cagos. Namas 5 kambarių ir kiti vi
si reikalingi namai. Priežastis par
davimo, perku didesnį. Kam reika
linga nepraleiskit progos. Atsišaukite 

3247 So. Morgan St., 2nd front

PARDAVIMUI arba mainymui 48 
akerių žemės ūkė, Pullman, Mich., 
kur atsibuna geriausios vasaros va- 
kacijos. Norintis gali kreipties pas 
patį savininką.

2819 W. 24th St. 
Chicago, III. 

Klauskite farmerio.

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

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, pasiiiu- 

*rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
Paterns daromos sulig mieros, vi

sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios 
madų knygos.

mas’
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St, ant 4-tą lubų.

R DESIGNING SCHOOL,

PRANEŠU lietuvių visuomenės 
žiniai, kad apsisaugotų nuo mano pa
čios, kuri nuo manės prasišalino. Ji 
yra padariusi ant mano vardo daug 
skolų. Jeigu kas davė arba duos jai 
ką ant kredito, aš už tai neatsakysiu. 
Jos vardas Antanina Kemetis, po tė
vais Kužma; ji su savimi pasiėmė 
dvi mergaites: Magdelena — 9 metų 
ir Stella — 4 U metų.

KAZIMIERAS KEMETIS, 
1520 So. 49t“h Avė., Cicero, III.

REIKIA lietuvių pardavėjų. Yra 
nuolatinė vieta tikram žmogui, kuris 
gali pasakyti tiesą pertikrinimo bu
de. Turi turėt pardavėjo sugabumus. 
Mano ypatiška pagelba, privers prie 
pasisekimo ir užtikrinimo tuojau. 
Nereikės laukti komišino. Bus ap
mokama pilnai kas savaitė. Tai ne 
yra Real Estate arba Insurance. At
sišaukite tarpe 9 ryto ki 4 po pietų.

18—22 E. Van Buren St., 
3-as floras. Matykit 

MR. RQWNY.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jangt. Valstijose.
. Moko Siuvimo, Patternų /Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Viėtos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygilts.

Tel. Seeley 1648.
SĄRA PATEK, olrmininkl.

-------------------------------------------------

BARBERIŲ MOKYKLA.
Gera proga išmokti barberio ama

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

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

PARDAVIMUI
PARSIDUODA* Saliunas pi

giai arba mainysime ant mažo 
automobilio arba daimantu. 
Kreipkitės:

948 W. 31-st Place.

AMERIKOS LIETUVIŲMOKYKLA
Mokinama: angliškos ir' lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystis, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politd- 
kinSs ekonomijos pilietystls, dailia- 
rašystis ir tt.

Mokinimo valandosl nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
B1D6 SO. HALSTED HL, ( HICABO.


