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Pirmas Lietučių Die nraštis Amerikoje}

True translation filed with the post-master at Chicago, III., Feb. 19, 1921 
as reąUlred by the act of Oct. 6, 1917

Francija pasirengusi pult 
Vokietiją

Sukilimas Cernogorijoj

Anglija tik žodžiu parems graikus

Vokietija turės mokėti iki paskutinio 
skatiko, sako Lloyd George

r—————————

Francija yra prisirengu- kietijos kontribuciją, aš ma- 
si pulti ant Vokietijos.

Armija jau yra prirengta ir “kė premieras.
smulkmenos išdirbtos tokiam

puolimui^

pilnus beverčių markių/’ pa- j 
. “Jeigu jus ir! 

f kiti valdžios oponentai reika
laujate negalimo, jus nieko ne
gausite.

“Nė viena šalis negali 
kėti karo kaštų, kurie

I apie £50,000,000,000 
'$200,000,000,000). Jeigu 
ja butų pralaimėjus karą, tai 
ir ji negalėtų užmokėti visko 
pilnai.

“Mes pradėsime konferenci
ją šiame mieste sekamą mėne
sį su nusisprendimu išgauti iŠ 
Vokietijos paskutinį skatiką, 
kokį ji gali užmokėti. Tečiaus 
dabartiniu laiku nėra praktiš
ku daryti pasiūlymus, kurie 
gali sukelti publikoje klaidin
gas viltis.”

Premieras sakė, kad Angli
ja ir Francija sutarė, jog ne
verta rizikuoti įsivelti karan su 
Holandija, kad tuo spėka iš-

• '*!
užmo- 
sickia

PARYŽIUS, vas. 18.— Prie
monės, kurių bus griebtųsi at- Į 
sitikime, jei bus reikalas pri-, 
versti Vokietiją pildyti talki
ninkų kontribucijos ir nusi
ginklavimo sąlygas, buvo svar
stomos vakarykštėje konferen
cijoje tarp premiero Briand, 
karo ministerio Barthou, mar
šalų Foch, Petain, gen. Wei- 
gand ir kitų, sako Echo de Pa
ris.

Francijos militariniai eks
pertai jau išdirbo pienus iki 
mažiausių smulkmenų, kaip 
turės pulti Francijos kareiviai 
iki nužymėtų slaptų vietų, jei 
tai bus reikalinga. 1919 m. 
klesos kareiviai bus laikomi 
jio ginklu, o 1918 m. klesa šus 
pašaukta prie ginklo. Taipjau £avus ex-kaizerį ir patraukus 
esą padaryti prisirengimai h telsman.
praplėsti Francijos okupaciją ---------------------------- —
ir į Coblenz distriktą, jei Wa-(True translation filed with the post-

nu- master at Chicago, III., Feb. 19, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Francija gelbės Lenkiją.

Angli-
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Paveikslėlis moterų, kurios yra Lietuvos Steigiamojo Seimo nariai. Vidury sėdi Gabrie
lė Petkevičaitė, žinoma visuomenės veikėja ir rašytoja. Kairėj, sėdi — Spudaitė- Gvildienė, 
stovi — Muraškaitė-Račiukaitienė. Dešinėj: stovi — Stakauckaitė, sėdi — Draugelytė-Gal- 
dikienė. Sulyg partijomis, be Gabrielės Petkevičaitės, kuri yra socialistė-liaudininkė (da
bar jau iš Seimo išstojus), visos kitos yra krikščionės- demokratės.

pasilii n po r .rkijos jungu.
i\io pačiu lai’.;.: jis nėra pa

linkęs pralieti nors vieną lašą 
Anglijos kareivių kraujo, negi’ 
išleisti nors vieną Anglijos ši
lingą kariavimui už graikus. 
Jis sutinka, jei graikai .sutinka 
patįs vesti savo katą, pagelbė- nijnįs|erj klausdamas, dėl kil
ti jiems gauti finansų, bet - •
jie turi duoti savo užtikrini
mus.

Žydams nėra vietos Len 
ku universitetuose.

BERLINAS, vas. 17. — Iš 
»Varsa vos praneša, kad vienas 
žydų laikraščio “lieint” bend
radarbis kreipęsis į švietimo

Geležinkeliai nutarė nu 
kapoti algas darbiniu- 

kams.
Griežtai atsisako tartis su dar

bininkais ir jų atstovais.

finansų, bet
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Ir Anglijos kapitalistai 
ftori nukapoti algas.

“Prašys” darbininkų, kad pa
tįs priimtų algų nukapojimą.

LONDONAS, ' vas. 18. — 
Laivų budavotojų (kapitalis
tų) federacija dabar laiko 
Edinburgbe susirinkimų tikslu 
apsvarstyti pirklybos sąlygas. 
Bus svarstomas ir pasiudymas 
prašyti unijų priimti 25 nuoš. 
numažinimą algų. Kitų^ pra
monių kapitalistai irgi svarsto 
apie nukapojimą algų savo 
darbininkams.

Gabenimo ministerija pas
kelbė, kad laivų budavojimas 
davė gryno pelno £2,500,00. 
Esantįs po ministerijos kont
role laivai ant gabenimo pre
kių uždidbo gryno pelno 
£27,000,000. O betgi tos kom
panijos nori nukapoti algas 
darbininkams, nes nieko “ne
uždirbančios.” <*

Chinijoj moterįs 
atsibunda.

Įkūrė draugiją kovoti už lygias 
teises.

Siuvėjų kova
Rubsiuviai aplaikė naujų lai

mėjimų ir tikisi jų dar 
daugiau.

[Telegrama Naujienoms]

NEW YORK, vas. 18. — 
Amalgamated Clothing Wor- 
kers of America prezidentas 
Hillman šiandie išleido seka
mą pranešimą:

“Nežiūrint to fakto, kad ar
gumentai byloje prieš Amal- 
gameitų unijų buvo išklausyti 
pradžioj šios savaitės .ir galu
tini pareiškimai byloje jau 
paduoti, ši savaitė buvo gana 
sėkminga dėl mus dalyke tai- 
kilnosi su fabrikantais. Lovy 
& Co., 119 Walker St., yra 
viena iš paskiausių firmų, ku
ri pasirasč su mumis sutartį 
ir tuojaus atnaujins dadbę. Se
kamą savaitę mes galėsime dar 
daugiau vardų paskelbti. Fab
rikantai ignoruoja užvestąją 
prieš mus bylų, kuri įėjo vien 
į techniškus dalykus, ir veda 
ir toliau tarybas ir taikosi su 
mumis labai patenkinančiomis 
sąlygomis.”

sbingtono administracija 
tartų atšaukti zVmerikos karei
vius iš francijos.

Francijos ir Lenkijos 
rinė sutartis taipjau 
svarstoma ir tikimąsi, 
sutartis bus pasirašyta 
pabaigą 
laikraštis.

šios savaites,

rkiuj 45 sugrąžinti 
atiduotąją Graikijai 

jie taipgi nesu-

mili ta
bu vo 

kad

sako

kon-Amerikiečiai pasitraukė iš 
tribucijos komisijos.

PARYŽIUS, vas. 18. — Kapt. 
Boyden rezignavo šiandie kai
po Amerikos atstovas kontri
bucijos komisijoje. Komisija 
laikėfposėdį šiandie po piet.

Čia vaigšto gandai, kad Ame
rikos okupacinė armija taip
jau bus ištraukta.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 19, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 8, 1917

Vokietija turės mokėti 
iki paskutinio skatiko.

Bet ji ir jokia kita Šalis negali 
užmokėti visų karo Išlaidų, 

sako Lloyd George.

LONDONAS, vas. 18. — fJė 
viena šalis negali užmokėti vi
sų karo išląidų. Taip pareiš
kė premieras Lloyd George 
atsakydamas atstovui Bottom- 
ley, kuris reikalavo paleidimo 
parlamento ir tuojautinio teis
mo ex-kaizeriui.

Premieras Lloyd George pa
šiepė Bootomley tvirtinimus ir 
pasiūlė jam pačiam iškolek- 
tuoti kontribuciją iŠ Vokieti
jos.

“Jei Bottomley išrinktų Vo-

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis R 

Kauno. Kiekvienas darbininką* 
privalėtų jį perskaityti. Num 
24, 25, 26, 27, 28, 29,80, 31, 82 
38, 84 ir 85. Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise.

Sutartis jau esanti padaryta, 
bet dar nepasirašyta.

PARYŽIUS, vas. 18. 
oficialinių šaltinių šiandie pa
tirta, kad sąjunga tarp Lenki
jos ir Francijos jau tapo su
tarta ir abi valstybės esančios 
prisirengusios jų pasirašyti. 
Sutartis parėdo, kad jei Rusi
ja užpuls Lenkiją, Franci ja 
pasiųs karo medžiagos ir duos 
Francijos oficierių, kad pagel
bėjus Lenkjjths generaliniam 
štabui.

steigti I 
sutartimi 
teritorijų; bet 
tinka ir negali duoti kareivių 
ar pinigų.
Graikai atmesių permainytą 

sutartį.

LONDONAS, vas. 18. — At
vykęs į artimųjų rytų konfe
rencijų Graikijos premieras 
pareiškė, kad kokis nors per
keitimas Šėtros sutartyj su 
Turkija bus graikų atmestas. 
“Graikija išleido šimtus milio- 
nų vykindama savo mandatų 
ant buvusios Turkijos terito
rijos ir šalis tikrai atmes kokį 
nors perkeitimų to mandato, 
kadangi tas ipallies visų buda- 
vonę musų programo artimuo
se rytuose.”

rių priežasčių Lenkų universi
tetų durys tapo uždarytos stu- 

| dentams žydams, švietimo mi- 
nisteris atsakęs, kad Naujuo
ju patvarkymu į Lenkų uni
versitetus priimami tik tokie 
studentai žydai, kurie karo lai
ku stoję lenkų kariuomenėn 
kaipo savanoriai, arba kurie 
atsižymėję musių laukuose.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 19, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Austrija šaukiasi 
pagelbos

True translation filed wtth ttte post- 
master at Chicago,, III., Fob. 19, 1921 
aa raęuired by the act of Oct 6, 1917

Anglija parems Graikiją 
žodžiais.

True translation tiied wlth the post- 
master at Chicago,. III., Feb. 19, 1921 
99 reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Černogorai sukilo prieš 
Jugo-Slaus.

VIENNA, vas. 17. — Austri
jos valdžia savaitę, laiko atgal 
paprašė talkininkų leidimo 
kancleriui Mayr ir kitiems ka
bineto nariams nuvykti į Lon
doną, kad išdėsčius talkininkų 
vyriausiai tarybai Austrijos 
vargus. Ministeriai nori’ išdės
tyti baisių Austrijos padėtį ir 
reikalingumą suteikti jai kre
ditų. Nuo talkininkų dar ne
gauta jokio atsakymo.

Bet neduos jai ne pinigų, nė 
kareivių kariauti su turkais. VIENNA, vas. 18. -/Iš Ag- 

ramo pranešama, kad Černo- 
gorų sukilimas prieš Jugo
slavijos okupacinius kareivius 
nuolatos didėja. Sakoma, kad 
daug žmonių jau užmušta ir 
sužeista susirėmimuose.

Miestas skolins bedarbiams 
pinigus.

vas. 18. 
pasitikę- 
piliečiai

delegacijų 
taipjau Francijos ir 

delegatai atvažiuos ne-

konferencija prasidės 
spėkų tarp

LONDONAS, vas. 18.— Prie
kiniai pulkai armijos diploma
tų jau atvyko vakar vakare į 
Londoną, asmenyse štabų Grai
kijos ir Turkijos delegacijų, 
kurie dalyvaus artimųjų rytų 
konferencijoje - 'sekamų pane- 
dėlį. Svarbiausieji 
nariai, 
Italijos 
dėlioj.

Kada
bus išbandymas 
premiero Lloyd George ir vie
nos pusės ir franeuzų su ita
lais iš kitos pusės, klausime 
permainymo Sevres sutarties.

Lloyd George yra nusispren- 
dęs paremti graikų reikalavi
mus, jei graikai parodys atsi
davimų ir nuolankumą talki
ninkam:. Iš autoritetingų šalti
nių patirta, kad jis remsis 
seną ją Gladst > i< p litika, kuri 

kad k.ki.jonįs neturi

Howat vėl areštuotas.
JL .................

Kaltinamas prasižengime prieš
Industrinio teismo įstatymus.

MUSKEGON, Mich., 
—Muskcgano .miestas 
damas, kad visi jo 
yra teisingi žmonės, duoda pas 
kolas bedarbiams be reikalavi
mų užtikrinimų. Miestas neima 
palūkanų už paskolas ir notos 
turi būti atmokamos kada sko
lintojas gaus darbo.

PINIGŲ KURSAS.
- COLUMBUS, Kas., vas. 18.— 

Kansas angliakasių prezidentas 
Howat ir vice-prezidentas Au- 
gust Durchy šiandie vėl tapo 
areštuoti ir kaltinami yra per
žengime kriminalinės dalies 
industrinio teismo įstatymų. 
Areštuota juos įsakymu gene
ralinio valstijos prokuroro, 
Pittsburg mieste ir paskui juos 
atgabenta į čia, kur jie pareiš
kė teismui esą nekalti ir tapo 
paliuosuoti užsistačius 
$4,000 kaucijos.

Vakar, 
gų kaina, 
už 25,000 dolerių, bankų buvo 
tomą Amerikos pingais šiaip:

Anglijos 1 svaras ..........
Austrijos 100 krunu .....
Belgijos 100 frankų už ... 
Danijos 100 kronų ........
Finų 100 markių ..........
Francijos 100 frankų ... 
Italijos 100 lirų .............
Lietuvos 100 auksinų ... 
Lenkų 100 markių......... .
Norvegų 100 kronų .....
Olandų 100 guldSnų __
Šveicarų 100 frankų 
švedu 100 kronų .... *
Vokiečių 100 markių

ario 18 d., užsienio pini- 
bl^ant jų ne mažiau kaip 

skai-

C.HICA(K). — Geležinkelių 
darbininkų unijų reikalavi
mas, kurį jie padavė ketverge 
geležinkelių darbo tarfbai, kad 
butų pripažintas kolektyvinis 
tarimasis su samdytojais, va
kar tapo griežtai atmestas ge
ležinkelių magnatų, kurie1 laikė 
savo susirinkimą Drake vieš
buty j. Vieton to jie vienbal
siai priėmė jų asociacijos dar
bo komiteto, pirmininko, gen. 
Atterbury raportą, reikalau
jantį tuojaus nukapoti algas 
paprastiems geležinkelių dar
bininkams ir panaikinti kokias 
nors padalytas per valdžios 
paskirtąją tarybą sutartis su 

. darbininkų unijomis.
Darbininkai savo reikalavi

me kolektivinio tarimosi pa
reiškė, kad jie niekad nuo to 
reikalavimo neatsisakys ir ko
vos už jį, kol jis nebus pri
pažintas ir įkūnytas.
Kovos su- pirklybos komisija.
WASHINGTON, vas. 18. — 

Susirinkę 20 valstijų genera
liniai prokurorai nutarė užves
ti augščiausiame šalies teisme 
bylą, tikslu pripažinti nekons- 
tituciniu tą dalį transportaci- 
jos akto, kuri suteikia galę 
tarpvalstijinės pirklybos komi
sijai nustatinėti mokestį, kokį 
geležinkeliai turi imti už ga
benimą prekių ir pasažierių. 
Ta komisija visuomet išpildy
davo geležinkelių reikalavimą, 
kada tik jie reikalaudavo augš- 
tesnių kainų, delei ko kelios 
valstijos turėjo vesti su gele
žinkeliais bylas, kad neleidus 
geležinkeliams lupti tų valsti
jų žmones.

Darbininkai irgi rengiasi sto
ti kovon prieš transportacijos 
aktą. Kongresas tad veikiau
sia bus prispirtas tą aktą žy
miai pertaisyti.

$8.89
$0.24
$7.60 BUENOS AIRES, vas. 18.— 

$18.13 Ginkluoti streikieriai, kurie 
.. $3.30 veikė Santa Cruz teritorijoje, 
.. $7.26 
... $3.67 
.. $1.70 
$0.13¥2 

$17.33 
$34.30 
$16.56 

, $22.40 
$1.70

pietinėj Argentinoj, kaip sa
ko to distrikto gubernatoriaus 
telegrama, pasidavė be jokių 
sąlygų ir sudėjo savo ginklus. 
Daugelis .strejkierių yra areš
tuoti.

SHANHAI, vas. 15. — Sek- as required by the act of Oct. 6, 1917 
. . . . .. . ! master at Chicago, III., Feb. 19, 1921dama vakarinio pasaulio mote- , Rg required by the act of Oct. 6, 1917 
rįs, ir Chinija dabar turi mo-Į 
terų balsavimo asociaciją.

Kuriamasis susirinkimas, 
kuriame dalyvavo apšviestes- 
nės Chinijos moterįs, priėmė 
platformą, statančią sekamus 
reikalavimus: kad kiekviena 
moteris turėtų teisę balsuoti; 
kad vyrai ir moterįs turėtų 
lygią įstatymų apsaugą; kad 
mergaičių vergija butų ])anai- 
kinta; tad moterfs ftirefų tei
sę turėti savo nuosavybę ir tai 
savo vardu; ka*d moterįs turė
tų teisę vesti ką jos nori; kad 
moterįs turėtų lygią progą su 
vyrais siekti prie mokslo; kad 
moterįs turėtų lygią progą su 
vyrais mokintis ir užsiimti 
amatais; kad moterįs gautų ly
gią mokestį su vyrais; kad 
suguloves butų panaikintos; 
kad butų vienokia , dora kaip 
dėl vyrų, taip ir dėl moterų; 
kad našlės gautų iš valstybės 
pašelpą auklėjimui vaikų.

Ir Japonija.
TOKIO, vas. 15. — Japoni

jos atstovų butas^ dabar svar
sto bilių apie panaikinimą įs
tatymų, kurie draudžia mote
rims dėtis prie politinių drau
gijų ar dalyvauti viešuose po
litiniuose susirinkimuose. Tam 
Diliui pritaria visos partijos.

Skatoma, kad tai yra istori
niu žingsniu prie Japonijos 
moterų išliuosavimo.

20,000,000 rusų badaują

............—-----------—-——:—

Turės eiti kalėjiman
CHICAho. — Valstijos aug- 

ščiausias teismas patvirtino 
nutelsimąakalėjiman buvusių 
barzdaskučių unijos preziden
to Raydond ir sekretoriaus 
Williams. Jie tapo nuteisti ka- 
lėjiman sąryšyj su 1918 m. 
streiku ir buvo kaltinami, kad 
jie organizavę užpuolimus ant 
barzdaskutyklų, metę bombas, 
daužę langus ir t. p,

Caruso gal ir pasveiks.

NEW YORK, vas. 18. — 
Enrico Caruso, kuris atlaikė 
dvi širdies atakas, nors ir vis 
dar sunkiai serga ir krizis dar 
neperėjo, bet naktį praleido ra
miai ir žymiai pagerėjo. Tas 
duoda vilties, kad gulbut didy
sis tenoras ir pasveiks. Šiandie 
jis pasikalbėjimuose pasakė, 
kad jis nenorįs čia mirti, bet 
Italijoje, į kur jis važiuosiąs 
kaip tik nors kiek labiau pas
veiksiąs.

f NEW YORK, vas. 18. — Ru- 
sų informacijų biuro direkto
rius Sack išleido pranešimą, 
kad gautomis žiniomis, nema
žiau kaip 20,000 valtiečių ba
dauja šią žiemų Volgos upės 
apygardose ir kitose centrali- 
nės Rusijos provincijose.

Ekonomičeskaja Žizn sako/ 
kad “mus pradeda pasiekti ži
nios iš centralinės Rusijos apie 
prasiplėtojusį tarp žmonių ba
dą ir apie didelį išnykimų gy
vulių delei stokos pašaro.” 

1 Bolševikų komisaras Bogus- 
lavski rašo “Pravdoje:”

“Darbininkai yra be apavų, 
kaliošių ir net be adatų' Ištik- 
rųjų, jie gyvena daug blogiau, 
negu kad pirma. Mes turime 
pripažinti, kad sovietų valdžia 
nesuteikė jiems net labiausiai 
reikalingų dalykų.”

Oficialinis bolševikų organas 
Izvestija gr. 20 d. paduoda tek
stą karo ministerio Trockio* 
kalbos aštuntame sovietų kong
rese, kurioj jis pasakęs:

“Dabartiniu laiku 54,000 
viorstų Rusijos geležinkelių 
yra sunaikinti, taip kad tik 
centralinė dalis, apie 15,000 
viorstų, yra nepaliesta. 3,000 
tiltų ir 16,000 telegrafo ir te
lefono linijų taipjau tapo su
naikinta ir mes turime 61 
nuoš. sergančių garvežių.”

Nesenai paskirtas susiekimo 
komisaras Jemšanov tuo da
lyku pasakė: /

“Iš 38,000 telefonų palei 
Rusijos geležinkelių linijas, 
32,500 reikalauja didesnių pa
taisymų. Alektros singnalo 
aparatai turi būti visiškai per
taisyti. Keliai yra katastrofi- 
nėj padėtyj. Taisymo dirbtu
vės daugurpoj guli griuvėsiuo
se ir iš jų mašinų yra paimtos 
svarbios dalįs.”

Pranešimas sako, kad visuo
tinas sukilimas prieš bolševikų 
valdžią prasidedąs. Anti-bolše- 
vikiška “žalioji” armija, susi
dedanti daugumoj iš valstiečių, 
veikianti pietinėj Rusijoj.

Ryto
Indiana Harbor bus pra
kalbos apie Lietuvą. Kal
bės KI. Jurgelionis ir Dr. 
A. Žymantas. Pradžia 3 
vai. Ivanovo svetainėj.



NAUJIENOS, Chicago, BĮ.

Amerikos Lietuviu Darbai tie 
tuvos Gynimo Reikalu.

Nori panaikinti “kazokų bilių”

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

Chicago

BRIDGEPORTAS. — Simo
no Daukanto Draugija savo 
metiniame susirinkime vasario 
6 d. parinko aukų Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui. Aukojo 
šie nariai, po $1: J. Jonaitis, 
J. Ųinskas, J. Gedvilas, P. Re
meika, K. Šaltis, J. Budrikes, 
A. Beržinskas, A. Gudinskas, 
J. Viliunas, J. Dainelis, A. Bei- 
noris, F. Gedminas, A. Jane- 
levvskis, F. Valančius, A. Ja- 
nulevičia; po 50c: F. Striška, 
M. Rolevičia, J. Z. Pupauskis; 
su smulkiom aukom viso 
$17.50. Pasiųsta Dr. Rokui 
šliupui, pirmininkui Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus.

—Thomas Janulis, pirm.

TOWN OF LAKE. — Vasa
rio 11 š. m. Teatrališkas Kliu- 
bas “Lietuva” per savo susi-

PRANEŠIMAS
Siunčiame pinigus Lie

tuvon, prisiuntimas užtik- j 
rintas.

Inšutuojame nuo ugnies, |! 
namus, rakandus ir auto- i j 
mobilius.

TOWN OF LAKE. — Vas. 
13 d. Dr-ja Šv. Kazimiero sa
vo susirinkime paaukojo Lietu
vos Raudonajam Kryžiui iš 
savo iždo $25, gi nariai auko
jo: po $2: A. Raistenis, M. 
Krauklis, A. Oškeliunas, M. 
Paukštė, G. Paukštė, St. At- 
raška; po $1: Al. Damaška, 
A. Krauklis, P. Urbanavičius, 
A. Čepulis, K. Albrektas, P. 
Kromelis, A. Bakas, M. Buken- 
tas, A. Bieliauskas, S. Paukš
tė, B. Poškus, V. Krauklis, A. 
Garba, J. Čeponis, L. Petkelis, 
A. Garlavičius, A. Abaravi
čius, L. Pakalka, A. Rapnikas, 
E. Yotka, K. Valkauskas. Smul
kių aukų $2.20. Viso iš Drau
gijos šv. Kazimiero K. $60.20. 
Pinigai priduoti Lietuvai Gel
bėti Draugijai per J. Paleką. 
Taipgi Draugija nusitarė mo-

LANSING. — Michigano 
valstijoj eina ytin stipri aglta-1 
cija už tai, kad valstijos legis-! 
latura atšauktų taip vadina
mąjį “kazokų bilių” — įstaty
mą, kuriuo tapo įvesta valsti
jos policija. Fabrikininkai ir 
kasyklų savininkai daro visa, 
kad “kazokų bilius” pasiliktų.: 
Jie turi išrokavimo. Valstijos 
policija, kaip jau tapo išparo- 
dyta, yra pats stipriausia sam
dytojų įnagis darbininkų strei
kams laužyti.

Raudonajam Kryžiui $10 iš I Kas toje kovoje laimės — 
iždo, gi nariai sudėjo aukų parodys ateitis. 
$20.20. Viso priduota Lietu- - 

I vai (ielbėti Draugijos skyriui 
$30.20. šie nariai aukojo: K. 
Stankus $2, A. Lukoševiče $1.- 
50, J. Vaišvilas $1.25! po $1: 
J. J. Palekas, Al. Yunevičia, 

| V. Kašinskas, N. Klimašaus
kas, J. Vytimas, S. Bitinas, Pr. 
Vaišvilas, M. Bielskis, p-lė P. 
Kiudelaitė, Pr. Stasiulis, T. 
Vaičis, St. Anučiauskas; smul
kių aukų surinkta $3.45; viso 
$30.20.

T. K. “Lietuvos” nariai su
sideda daugiausiai iš jaunuo
menės, ir naudingais darbais 
Lietuvai neatsilieka; jie prisi
deda kiek galėdami prie tėvy
nės laisvės iškovojimo, šios 
draugijos tikslas yra auklėti 
ir tobulinti lietuvių sceną, vai
dinant įvairus veikalus. Ir da
bar turiu priminti, kad yra 
rengiamas veikalas “Graži Ma- 
geliona” vaidinti C. S. P. S. 
(School) svetainėj 4758 So. 
Honore St., 27 d. vasario.

—J. J. Palekas.

Parduodame namus, sko
liname pinigus.

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

Yards 2790

X

Koncertas ir Balius

šio miestoWINDSOR.
darbininkai dabar miesto ta
ryboj turės penkis savo klesos 
reikalų reiškėjus. Rinkimų me
tu kapitalistinės partijos darė 
dideliausių pastangų, kad mies
to tarybon išrinkus visus “sa
vo žmones”. Nepavyko.

Viršiausiaa kalbėtojas

RALPH CHAPLIN kalbas temoje
RAUDONŲJŲ AMATINIŲ UNIJŲ INTERNACIO-
- NALAS ir J
CALEB HARRISON temoje
TREČIAS (Komunistų) INTERNACIONALAS.

Po tam, tarptautiško koncerto programas ir šokiai

Subatoje, Vasario-Feb. 26,1921
ASHLAND BLVD. AUDITORIUM

Ashland ir Van Buren

Pradžia 8 vai. vakare. >< ' Inžanga 50 centų.

American 
vietų Rusijai.

Rengia
Freedom Foundation Draugija Tekniškos pagelbos So-

K- _______ 1

■-------------------------------------------------------------------- 't.-..1..________ J.___ t!-______——
keti j. Labdarių* Draugiją Clii- 
cagoj po 50c į mėnesį, norints 
jau pirmam ir yra įstojusi į 
Labdarių Sąjungą su $100.00.

—J. J. Palekas.
Chicagos Lietuvių Laisvamanių Vakaras

*

illlllllllllllillllilllllliffl
GRIEKŲ TVANAS- 

PATAPAS.
Toje temoje

(Sakys pamokslą)

KUN. MOCKUS
Nedėlioję, Vasario-Feb. 20, 1921

MILDOS SVET.,
3138 So. Halsted St.

Pradžia 11 v. iš ryto.
šitas kun. Mockaus pamokslas 

bus g ana svarbus patartina vi
siems pribūti.

Inžanga tik 25 centai.

Kviečia
1 Kp. L. L. F. Komitetas.

NIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlM

Nedėlioję, Vasario-Feb. 20 d., 1921
Meldažio svet., 2244 W. 23rd PI.

KUN. MOCKUS

Pradžia 7 v. v.%

šitas vakaras bus vienas iš žingei- 
džiausių vakarų koks kada galėjo bū
ti Chicagoje. Programą išpildys kal
bėtojai — Kun. Mockus ir Kučinskas, 
taipgi dalyvaus chorai, kvartetai, so- 
los, monologistai, deklamatoriai ir 
Kun. Bimba.

Kas norit išgirsti gerų kalbėtojų, 
kas norit išgirsti gražių dainų; kas 
norit išgirsti juokingų .deklamacijų 
monologų, solų ir garsų pamokslinin
ką Kun. Bimbą — tie visi būtinai pri- 
bukit j Chicagos Lietuvių Laisvama
nių Vakarą. Po programai bus žd- 
kiai — Grušo orkestrą grieš lietuviš
kus šokius.

Inžanga tik 50 centų.
Kviečia visus

T. J. KUČINSKAS’

Subata, Vasario 19 a., 1921
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Ashland Auditorium
(CARMEN’S HALL) 
Van Buren and Ashland Blvd.

i 

t

Vasario 27 diena
Pradžia 4 vai. po pietų

, r
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DIDYSIS 
1 1 ■ ■

NAUJIENŲ
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KONCERTAS
1 

/

Po koncertui linksmus šokiai 
Orkestrą — 10 muzikantų. '

ša ___________ nr " ------ --------------- ----- _a s________________

f

gj------- -----------------I. a
a ♦ '1 Kp. L. L. F. Komitetas.

a 1

P. STOGIS, dalyvauja operetėj Sylvia.

*1*.
M. RAKAUSKAITĖ, dai. op. Sylvia 

5P

x Orkestrą BALAKO.
Gerbiamieji ir Gerbiamosios! Tai yra vienas iš įžymiausių ir gražiausių vakarų, kokio Chicagoj 

da nebuvo. Todėl kiekvienas ateikite ir pamatykite tų, ko dar nematėte.
Inžanga: Box seats $2.50; pirmos sėdynės $2.00; tolesnės sėdynės $1.50 ir $1.00.

Kviečia visus KOMITETAS.
PASTABA: Atėję prasidėjus lošimui bus įleidžiami tik po pirmam aktui.

rtKtl
Po vadovyste A. P. KVEDARO Rengia Laisvės Choras

■ i

Nedėlioję, Vasario-February 20tą Dieną, 1921
ARYAN GROTTO TEMPLE THEATRE

741 So. Wabash Av. Kampas 8th St
Svetainė atsidarys 7 vai. vak
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KORESPONDENCIJOS
Nemaža

SO. OMAHA, NEBR.

Vietos draugai savo susirin
kime svarstė apie surengimų 
d. M. Jurgelionienei, arba ku
riam nors kitam geram kalbė
tojui, maršruto vakarinėse 
valstijose. Visų pirma nutar
ta kreiptis į d. Jurgelionienę, 
o jeigu ji neapsiimtų, tai kvies
ti kų kitų. Marštruto tikslas 
butų atgaivinti ir sustiprinti L. 
S. S. ir L. D. L. D. kuopas. Del 
to nutarta per Naujienas ir 
Keleivį atsišaukti į kitų arti
mesnių koloųijų draugus, kaip 
tai Kansas City, 
SioiL\ City, Dės 
kviesti prisidėti

, reikalo.

St. Joseph, 
Moines ir k. ir 
p re to bendro

dabar vėl pradeda visur darbi- 
nininkų judėjimas atgyti, dVa- 
sia jų atsigauti, taigi ir mes, 
draugai turime vėl imtis dar
bo, neatsilikti užpakalyj. Dar
bininkų vienybė yra jų galy
bė ir laimėjimas. Turime sto
ti visomis jiegomis prie bendro 
darbo, atgaivinkime ir sustip
rinkime visose kolonijose sa
vo kuopas, ir tada pamatysi
me, kaip musų organizacijos 
veikimas išsiplėtos, musų ei
lės padidės, o musų priešų su
mažės ant tiek, ant kiek musų 
sustiprės.

šiuo reikalu draugai kviečia
mi atsiliepti.adresu: A. A. Zal- 
pis, 5311 So. 33rd Street, So. 
Omaha, Nebr.

siu šeimin 
nių lankė? 
tus knygi 
kiek.
trečias, ūžt

cnygų yra L. S. 
L. D. išleistų. Klau- 
nkės, ar daug žmo- 
i per praeitus mc- 

pasiskaityti. “Ne 
Tamsta husi bene tik 

jęs’*, atsake senelė. 
* w *

Pakabios Valandos

knygyno sumaniau 
ietuvai Gelbėti Drau 
aus sekretorių, kai

Nueinu sulig nuro- 
i. Sekretorius K. 
ssama namie. Susi-

Iš pasišndk ėjimo

ssama per 65 dol. 
laikote susirinki- 

pasiteiravau.
s jau koki vienuo-

Subatomis nuo 9 ryto iki 
‘ 8 vakare.

i

Utarninką vakarais nuo 
6 iki 8.

Kitomis dienomis 9 ryto 
iki 4 po pietą.

Draugai jaučia 
reakcijos ir 
musų 
po, daugeli 
energijų ir norą

labai, kad dėl 
priežasčių 

jiegos nusil- 
draugų atėmė 
darbuotis. Bet

Sausio 5 d. Lietuviu Karei
vių Kliubas buvo sutaisįs ba
lių. Žmonių buvo prisirinkęs 
gausus būrys. Muzika buvo 
pusėtina ir susirinkusioji sma
giai linksminos. Staigu ties 
svetaines durimis pasigirdo 
riksmas ir triukšmas. Tai 
mat svetaines savininkas bando 
pašalinti laukan vienų peštukų. 
Bet tasis turėjo savo šalinin
kų, kurie šoko jį gelbėti; taip 
savininkas ir nepaveikė peštu
ką išmesti. Balius buvo ren
giamas tuo tikslu, kad surin
kus kiek pinigų Lietuvos gyni
mo reikalams. Manau, kad 
liko gerokai pelno.

ųijos skyn 
pasiteiravuų kaip ta draugija 
gyvuoja, 
lytu adres 
Zigmanto 
pažįstame, 
itsižinau,
riaus kasoj

- Dažnai 
mus?

—Tai bi
'ika mėnesių kaip laikėme pas
kutinį susirinkimų.

—Taip r?tai?
—Kų padaryt? Raginau pir

mininkų, 1 
rinkimų, a

pinigų, 
kam jie

koi 
su 
m

pas

ad sušauktų susi- 
e vis taip praeina. 

: kasoj yra pluoštas 
t el nesiunčiate ten, 
’inkti?
it, pinigas -mielas 

kų jis kišenėj.
i pirmininkas? 
Maslauckas.

daiktas,
-—Kas
—Banis
—O kasos globėjai?
—Tai Juvikienū.
Tiek sužinojau apie L. G. D.

. k o toj a i turėtų pa- 
cad tie darbininkų

! rbti ir sudėti pini-
reikalauti,
sunkiai užd
gai butų pasiųsti ton, kam jie 
.kirti 
soj.

o ne laikomi gulėti ka

Gal nieki

A t vykęs į Šį miestų 
jau nuo draugų, kad

It’s T oasted
na u eiti pasiskaityt, 

i paredyton vieton.
esama privačiuose

sužino- 
čia yra 
Nusita- 
Nueinu 

Knygyno 
namuose,

ant 2-ro augJto, Įsileidus mane 
senutė parode, kame knygy
nas, Kiek pasirausęs radau, 

, kad knygynas knygomis ir tai 
geromis, gana turtingas

hoj. Viejos 
rai gyva bėda, 
viešas susiri 
tynių ncapseina.

žmones laul 
patys kada 
ar išvesti iš 
kol būdų, k

r nėra tiek peštu- 
<aip kad So. Oma- 

gyven tojams tik- 
Kur tik koks 

ikimas vis be muš- 
Kažin, ar 

s, kol tie peštukai 
nors nusiramins, 

kantrybės ims ieš- 
aip juos suvaldyti.

dirbėjų taipjau
Munšaininkai

Didelis Išpardavimas 
Gramafony Geriausių

Munšaino 
čia netrūksta, 
daro gerą biznį, kol pakliūva 
į valdžios ingus, o pakliuvę 
išleidžia viską, ką buvo pelnę.

vo ir kcnči
celctaS jau pakilu
i, kalėjime.
-P. J. Juzeliūnas.

Du Amerikos politikai, Washingto- 
nas ir Lincolnas tvirtai tikėjo į eko
nomija.

\

Ar negali pasekti priimant šių gar
sių vyrų patarimus? Kiek sutaupiu
si šiandien, plačiai patirsi ryto.

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michniewicz

AKU1ERKA 
Baigusi Aku
te ri j OI kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
HilvanijoB hoe- 
pitaiesa. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Due 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 

merginoms. x
8118 S. Halsted St„ Chicago, III. 

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

Išdirbysčių
Lietuviški gražiausi Rekordai, 
didelis pasirinkimas; kaina po 
85c vienas. Prisiunčiame į ki-

,tus miestus už prisiuntimą
> nieko nerokuojame.

Indainavo M. Petrauskas
Lietuva Tėvynė Musų. Tykiai Nemunėlis Teka.
Sveikia Broliai Dainininkai. Ko Liūdit Sveteliai.
Už šilinge)}, šių Nakcialc.
Prirodino Seni Žmonės Man Jauną Mergelę.
Naujoji Gadynė. Dainius.
Ilgu, Ilgu Man Ant Svieto. Mano Skarbas.
Vai lad Aš Išjojau. Atėjo žemelė.
Gerkite šaltyšiai Choras.
Spragilų Daina. Strazdelis.
Pi«moaėJu. Pavasaryje.
Mielafiirdystė. Vai Verčia Laužo.

.Komiški rekordai.
Velnias N v Boba, 2 dalis.
M ano Palvis Tai Geras Arklys.
Jaunavedžio Pasiskundimas. Pas Tardytoją.
O Kur Buvai Dėduk Mano. Ungarų šokis.

Invairios Dainos Šokiai.
Paukščių Karė. Našlys. Indainavo Butėnas. 
Miškas UŽia. Sudiev IJetuva. Karužiutė.
Sveika Marija, Indainavo Karužiutė.
Ant Marių Krantelio. Saulutė Tekėjo, čižauskas.
Per Šilą Jojau. Choras.
Bijūnėli žalias. Važiavau Diena. Choras.
Esu Garsingas Vyras. Kur Vėjai Pučia.

Skambančios Stygos. Tu Mano Motinėle. Duetas.
Klumpakojis. Koketka Polka.
Saldžios* Lupos. Dėdukas Polka.
Varpelis Valcas. Mano Mielas Polka.
Pietinės Amerikos Merginų Maršas. \
Alvito Ežero Bangos. Pilviškių VeJcas.
Pavasario Dainos. Pakol Jaunas Tol Linksmas. 
Kur Tu Eini Polka. Mergelė Tu Mano Miela.

Kataliogą rekordų kožnam pasiunčiame dykai.

Juozas F. Budrik,
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

2356 
2392 
2394 
3349 
3350 
3623 
8841 
4098 
4272 
4415 
4474

1248
1249
4535
1247

4273 
3625 
3842 
3191 
2227 
3906 
3798 
3244
2397 
3314 
2360 
2708 
4181 
4536 
4647

CASE AND MARTIN CO
Kepėjai

Connecticut Pajų 
(Pieš)

Padarome 30,000 pajų į dienų ;>turi būt geri
Reikalaukit Case & Martin’o

Užsisakyk šiandien ant rytojaus.

ELIZA BETH. N. J.

LiutvinoVasario 1 
svetainėje į vyko Lietuvos At
statymo Be 
susirinkimas 
busiantį ir :ieįvykusį L. A. B. 
Seimus, ir 
metinį seimį. 
dejų išrink
rašt. B. Kojiustatis. Į (busiantį 
L.A.B. sein 
rininkai: J.
kas ir F. Q. Stulgis.
apkalbėjus 
kalus, tapo 
šitokia rezo

Kadangi L.A.B. Valdyba ne
išduoda smi 
skalios L.A. 
nariams, ir 
kalbų ir ne 
B. ir jos vai 

l'odel mes
L.A.B. valdybos, kad išduotų 
smulkių ir 
finansinio s 
darbuotės, i 
atskaitos bi 
siems L.A.B

1) Koks
■Kur ir kiek investuota? 3) Koks 
ir kiek investavimas davė L. 
A. B. pelno? 4) Kiek ir koks 
investavimas davė nuostolių? 
5) Kiek L.A.B. valdyba ir dar
bininkai į 
Kiek lėšavo
torių Lietuvon ir kdkių nau
dų atnešė L.A.B.?

Susirink, ved. A, P. Zailskas, 
Ilašt. B. Kopustaitių. 

ši rezoliucija mi
st L. A. B. valdy- 

įduoti delegatams, 
laikraščiams.

•nd rovės šėrininkų 
, kad aptarus apie

išrinkt delegatus j 
Susirinkimo vė

la A. P. Zailskas,

a išrinkti šie šė- 
3udri>s, J. Lapkaus- 

Toliau, 
kitus L.A.B. rei-
vienbalsiai išnešta 
iucija:

Ikios ir aiškios at- 
3. seimui, nei jos 
dėlto kįla visokių 
pasitenkinimo L.A. 
dyba, 
reikalaujame nuo

aiškių atskaitų iš 
lovio ir iš L.A.B. 
r Kopijos minėtos 
tų išsiuntinėta vi- 
. šėrininkams.
L.A.B. turtas? 2)

auna mokėt? 6) 
delegavimas direk-

P. S. — 
"tarta pasių 
bai, kopija 

į ir pasiųsti

|l Tel. Cicere
DR. 4 P. GURSKIS

Lle
J 4847 W. 1 |l St. kampas 49 Avė.

C 
Valandoj nuo 9 ryto iki 9 vak. 

išskiriant

5968 *

uvia Dentistas

CERO, ILL.

nedėlins ir soredas.

Su doleriu gali pradėti ant kelio 
prie finansiškos neprigulmybės. At
sidaryk accountą, šiandien šiame tvir
tame “apsaugos ir draugiško patar
navimo” Banke.

Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

■ Dr. J. Sarnalii
1424 So. Halsted St

R Vai. 10 iki 12; 8 iki 5; 6 iki 8. 
Nedalioms 10 — 12.

Gyvenimo Tel. Yards 5098.
■■■■■■■■■■■■»■■■■■

WEST SiDEsStogsBanK
97ie Bank, of“Safety andFriendly Seivicė 

Rooscvėlt Road at Halsted’Slreet r

Dr.C.Z. Veželis
Lieta vis D cnt litas

4712 So. Ashland Are. 
arti 47-tos gatvfii

Telefonas: Drovor 7042

)O

GALUTINIS KAINOMS NUMAŽIN- 
TOMS IŠPARDAVIMAS.

ifw išpardavimasT W Fonografai, lovos, fnintines
I i I W rakandai, pečiai karpetai
fl f! Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos palaikymui dvi-
l! H I dešimts augšfos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kurią

reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui 
j K 24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir
I jį * užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaina- 

ąr vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug- _

3|7«m stos rūšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime HB
Kį parduodi dešimtį augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir g h| ej

* karpėtų. šie setai yra' visai nauji ir vėliausio išdirbimo. Mes par- ąg £ Mg
duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos. vlK K

K] Tai atsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatėm veltui mfiYlra 9j « N 
į visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir 
dalcidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntini.

T Liberty Bondsai priimami.

WESTERN FURNITURE STORAGE
2810 W. Harrison St., Chicago, III. Taipgi galite matyti 2102 W. 35th St.

Mes atidarom abiejose vietose kasdieną, nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. Nedalioms iki 4 po pietų.

Kalendorių 1921 m.
Jai da neturi šių metų Aušros Spaudos Bendrovės kalendoriaus, 

tai pasiskubink įsigyti, nes vienintelis kalendorius šiais metais Ame
rikoj, Jame telpa daug gerų raštų ir papuoštas su keliolika puikių 
paveikslų. Turi 128 puslapius. Kaina tik 50 centų. Kas prisius dole
rį, tam prisiųsim 3 egz. kalendoriaus.

Taipgi, mes patįs, galim pasiųsti į Lietuvą už tą pačią kainą.
t ■ . 1 ‘

Už vieną egz. kalendoriaus galima prisiųsti ir krasos ženkleliais 
(stempoms).

I DOVANOS.

Kas prisius 50c. iki Kovo 15 d., tam duosim dovanų keturias laiš- 
' kams rašyti popieras su dainelėms, eilėms ir tt.

Siųsdami pinigus pažymėsit dėl keturių laiškų, kokiii norėsit, iš 
sekančių: laiškams rašyti popiera, su drukavotu pasveikinimu ant pir
mutinio puslapio: Pas tėvą, Motiną, Tėvus, Brolj, Seserį, Gimines, 
Pažįstamus, Merginą, Vaikiną; su eilėmis: darbininkiškoms, socialis- 
tiSkoms, revoliucionieriškoms, tautiškoms, katalikiškoms, ir kitokioms.

Norintieii pirkti laiškams rašyti popieros, kaip augščiau nuro
dyta, kreipkitės laišku, o mes pranešim kiek kainuoja.

■Pinigus ar “Money orderį” siųskit sekančiu) antrašu:
“AUŠRA”, ,

1443 N. Paulina St.', Chicago, III.

$3.00 UŽ DYKĄ!!!
Tai negirdėtas daiktas, kad kas nors duotų net $3.00 už dyką! Vienok 
mes duodamė. Prisiųskite mums; $3.00, o mes siuntinėsime jums per 
visą metą MEILĘ-ŠEIMYNĄ IR SVEIKATOS SARGĄ — tai didžiau
sią, gražiausią ir geriausią mėnesinį laikraštį, kuriame telpa mokslo, 
sveikatos, medės straipsniai; telpa puikiausi juokai, artistiški pa
veikslai, eilės ir vaizdeliai. Tuoj prisiusime jums didelį knygų kata
logą, iš kurio pasirinksite už $3.00 knygų, kurias gaunat^ už dyką 
arba kaipo dovaną prie laikraščio. O tai juk reiškia, kad už

$3.00 GAUNAT $6.00
arba $3.00 gaunat visai už dyką!

Pinigus siųskite money ar express orderiais, bankos čekiais; siųsda
mi popierinius dolerius laiške, laišką užregistruokite. Adresuokite: 
AL. MARGIRIS, 2023 S’aint Paul Avė., Dep. 1., Chicago, III.*

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

lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimų ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai padalytus tegul 
kreipiasi į manę. Gaus gerų patarnavi
mų ir gražų darbą.

3130 SO. HALSTED STREET
Drover 6369.

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

Valandos! 10 iki 12 rytai 1 Ud < pe 
plot 6 iki 9 vakaru 

Hediliomis nuo 9 Ud 12 ryta, 
1821 8. Halsted St, 

Kampas 18 ir Halsted St,

' PRANEŠIMAS ‘

Dr. M. T. Strikol’is
Lietu vys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą j People Teatrą

1616 W. 47 SL, Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 8 po pietą. 

6 iki 8 vak. Nedėi. 10 iki 12 ryte
Bes. 2914 W. 43rd Street

Nuo ryto iki piet 
Telephone McKinley 268

DR. YUšKA
I9OO S. Halsted St.

Tai. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto Ud 

8 vakar*.
Rezidencija: 2811 W. 63rd Bt, 

Tel. Prospect 8466

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

Vaikams siutai ir overkotai $5 ii 
augščiau. Vyrams cysto vilnono mė
lyno seržiaus siutdt $35. Vaikams 
Čysto vilnono siutai, $11.50 Ir $15.

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

S. GORDON, 
1415 8. Halsted St.

T«lephon« Y ardu 5081

Dr. M. StL'pnicki
3107 S. Morgan St Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryta

Ir nuo 5 iki 8 vakaru

Td.: Yardo 6666
Drovor 844$

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

Akušeres
8208 So. Hahtod SU CMcag* 

Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8 
v. v. Nudiltomis 10-12 ryto.

Pinigai iš
Rockfordo

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvy! Dentistaa
10861 S. Michigan Av^ Roselaad 

Valandos: 9 iki vakare

Lietuvon
Pinigus iš Rockfordo 

Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S, J. Petrai 
ską, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co.

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

» —Deutistas—-
3881 S. Halsted SU Chicage, HL

Valandos:—

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvoj! grei
čiausiu budu ir už pini 
gų siuntimą pilnai atsa 
koma.

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

DENTISTAS
Mea savo darbą gvaraataojame 

Kalbame visas Europilkas kalba*. 
8804 So. Kedrie Ave^ Chicago, UL 

Arti 88-th Street

Siųskite pinigus Lie- 
< tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, 111.

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas 

1687 W. 51 «t. kamp. Manhfield 
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 

< ir nuo 7 iki 9 vakari.
Tat Prospact 1157

ĮTelephone Yards 5834

l.)i. I’ (i Wievr.fi
Pričmiino valandos nuo 8 iki
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak* 
8325 So. Halsted St, Chicago*

Wievr.fi
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Subscription Ratee:
$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 Clasa Matter 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedildienius. 'Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So, Halsted St., Chicago, 
[11. — Pu Telefonai i Canal 1506 ir 
Canal 576.

Užsisakomoji 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--------------  $8
Savaitei................................     1*
Mėnesiui ---------------------------------- 76

Suvienytose Valstijose ne Chlcagoj,
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsienluoMi 
(Atpiginta)

Metams .——............  $8.00
Pusei metų .......................... —— 4.50
Trims mėnesiams_____ ___ — 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
iajgjgsBRi. ii isibirwrw v>i"

“Pati turi klau
syt savo vyro ’ ’.

Francijos senatas atmetė 
rezoliuciją, panaikinančią 
viehą Napoleono įstatymų 
kodekso punktą, kuris skam
ba taip: “Vyras turi globoti 
savo pačią, o pati turi klau
syti savo vyro”.

Tas įstatymų punktas bu
vo parašytas daugiaus kaip 
šimtas metų atgal ir jau vi
sai nebeatitinka dabartinės 
gadynės dvasiai. Joks protin
gas žmogus šiandie nežiūri 
į moterį, kaipo į sutvėrimą 
žemesnės rųšies, negu vyras. 
Vienok Francijos senatas 
dar vis priešinasi to pasenu
sio įstatymų punkto panaiki
nimui.

Sakoma, kad Francija es
anti “bedieviška” šalis. “Be
dievybė” tečiaus anaiptol ne- 
visuomet eina kartu su pro
gresu.

Reikalauja Rusijos 
pripažinimo.

Rusijos socialdemokratų 
(menševikų) partijos vadai, 
R. Abramovič ir L. Martov, 
paskelbė Vakarų Europos 
socialistinėje spaudoje pra
nešimą, kuriame juodu grie- 
štai protestuoja prieš Rusi
jos steigiamojo seimo narių 
konferencijos nutarimus, 
priimtus Paryžiuje sausio 13 
d., 1921 m?

“Naujienose” jau buvo mi
nėta apie tą konferenciją. Ji 
pasiskelbė save esant “tikrą
ja Rusijos valdžia” ijr nuta
rė reikalaut, kad viso pasau
lio valdžios pripažintų ją, 
kaipo tokią. Svarbiausias to 
tikslas yra apsunkinti bolše
vikų valdžios pripažinimą.

Prieš šitas Paryžiaus kon
ferencijos pastangas Rusijos 
menševikai ir pakėlė protes
tą. Jų pranešime nurodoma, 
kad toje konferencijoje da
lyvavo konstitucionaHstų-de- 
mokratų (kadetų) ir sociali- 
stų-revoliuciomerių (eserų) 
atstovai, ir sakoma, kad pa- jo išsitekti net socialistų parti- 
fltanornM aiit’.mlrrivt dabartį.

nės Rusijos valdžios pripa
žinimą gali tiktai pakenkti 
Rusijai ir prailgint joje ba
dą bei ekonominę suirutę.

Menševikai stoja už tai, 
kad sovietinė Rusija butų 
kuogreičiausia ir be jokių 

pripažinta. Bet kartu 
jie nepaliauja kovoję prieš 
bolševikų valdžios politiką. 
Tokią pat poziciją tolyn vis 
labiaus užima ir kitų šalių 
socialistai.

KOMUNISTIŠKI DIDVYRIAI 
FRANCIJOJE.

Francijos socialistų partija 
paskutiniame savo suvažiavime, 
laikytam mieste Tours, nutarė 
daugiaus kaip dviem trečdaliais 
balsų prisidėti prie vadinamojo 
“trečiojo“ Internacionalo. Ka
dangi prisidėjimo sąlygos reika
lauja, kad “trečiojo“ Internacio
nalo priešai butų išmesti iš par
tijos, tai tas nutarimas suskal
dė partiją.

Šitas partijos suskaldymas bu
vo kvailiausias darbas, kokį ga
lėjo atlikti Maskvos šalininkai. 
Francijos socialistų jiegos delei 
to skilimo labai nusilpnėjo. Par
tijos didžiuma nuėjo prie komu
nistų, bet senojoje partijoje pa
siliko visos geriausios socialistų 
jiegos, taip kad komunistai ne
galės turėti įtakos darbininkų 
miniose. Francijos parlamente, 
pavyzdžiui, buvo 68 socialistų 
partijos atstovai; iš jų tiktai 9 
prisidėjo prie komunistų, o 59 
pasiliko ištikimi senajai socialis
tų partijai.

Komunistų vadai Francijoje 
yra žmonės be pastovių nuomo
nių. Vyriausias jų vadas yra 
Marcei Cachin, kuris karės pra
džioje važiavo į. Italiją ir tenai 
agitavo, kad Italija stotų į karę 
talkininkų pusėje; o pradžioje 
Rusijos revoliucijos tas pats Ca- 
3hin važiavo su amunicijos mi- 
nisteriu Albert Thomas Rusijon, 
kad prikalbinus Kerenskį tęsti 
karę toliaus. O šiandie tas ponas 
prikaišioja seniemsiems Franci 
jos socialistams “proletariato iš
davystę“, “socialpatriotizmą“ ir 
kitokias nesąmones!

O štai kitas Francijos komu
nistų vadas: Charles Rappoport. 
Jisai yra Rusijos žydas, priėmęs 
Francijos pilietybę. Kaipo gabus 
rašytojas, jisai įgijo garsų var
dą Francijos socialistų tarpe, 
šiandie jisai karštai stoja už 
Maskvą. Bet pažiūrėkite, ką ji
sai rašė apie Maskvos diktato
rius sausio 24 d. 1918 m. — po 
to, kai bolševikai išvaikė Rusijos 
steigiamąjį seimą:

“Leninas ginkluota jiega ne 
tiktai nuvertė steigiamąjį sei
mą, o ir savo mokslą: tarptau
tinį socialistų programą. Leni- 
no-Trockio raudonoji gvardija 
sušaudė Karolį Marksą, kurio 
vardu bolševikų vadai} dengia
si prie kiekvienos progos, ko
vodami prieš militaristinius 
oportunistus. Tai yra bepročių 
kelias, vedantis į bedugnę. Tai 
yra blankizmas totoriškam so- 
se. Tai yra revoliucijos nusi
žudymas. Taip lengvai negali
ma žaisti laisvos šalies princi
pais“. (žiur. Berlino “Frei- 
heit”, sausio 23 d., 1921 m.)
Matote, kokiais žodžiais tas. 

vyras nupiešė Rusijos bolševikų 
diktatūrą! Bet praėjo dvejetas 
su viršum metų ir jisai jau gar
bina tuos pačius diktatorius, kai
po tikriausius proletariato vadus.

šitokie be principų gaivalai 
stovi pryšakyje Franci j oąfkomu- 
nistų, suskaldžiusių socialistų 
partiją. Ar jie neprimena mūsiš
kio Pruseikos, kuris anąmet 
kvietė bendradarbiaut “Laisvė
je“ J. O. Sirvydą ir kun. Tumą, 
o paskui pasidarė toks baisus 
r-r-revoliucionierius, kad negalė-

LIETUVOS ATSTOVAI UŽSIE
NIUOSE IR KITI DALYKAI.

Brooklyno “Vienybes“ kores- 
pon lentas rašo apie savo atsi- 
lanl ymą Lietuvos atstovybėse 
Paryžiuje ir Londone. Paryžiuje 
atst 
Ve 
sai

n

ovas yrą p. O. V. de Milosz. 
ką apie jį pasakoja minėta- 
corespondentas:
“P-as Milosz žmogus kultu- 

rngas ir daro gerą įspūdį;
ors lietuviška kalba jam sve

tima-, vienok jisai gana gerai 
kalba angliškai, o franeuzų 
kalboje rašo eiles ir, girdėti, 
u Simą gana žymią vietą tarpe 
francų, kaipo poetas. Teko 
kalbėtis apie Lietuvos reika
lus, vienok p. Milosz padarė 
ant manęs įspūdį, kad jam 
Lietuvos politika mažai žino
ma ir lietuvių reikalus musų 
aištovas greičiausiai vadovau
jasi francų surinktomis apie 
L etuvą žiniomis“.
Lietuvių kalba p. Miloszui sve- 

,, lietuvių politiką jisai ma- 
•ažįsta — o betgi jisai užima 
ivos atstovo vietą, ir dagi

tim
žai jĮ;
Liet
tokiim svarbiam Europos politi
kos centre, kaip Paryžius! Ko
dėl?

korė

vi

ai

A)ie atstovybę Londone tas 
jspondentas pasakoja:
“....Mačiausi su p. Naruše- 

!čium ir grafu Alfredu Tiške
vičium. Mums bekalbant pa

pkėj o, kad atstovybėje įvyko 
permainos. Grafas Tiškevičius 
šaukiamas Kaunan, o p. Nar
uševičius paskirtas laikinai 
ui imti Londono Atstovybę“.
T^s pats korespondentas pasa- 

da ir daugiaus įdomių daly-koja
kų f pie lietuvių politiką užsie
niuose. Sako:

v
m

ni

G 
kos

“Man bebūnant Paryžiuje 
girdėjau, kad yra naujas suo
kalbis prieš Lietuvą. Suokalbio 
tėvai yra mums jau žinomi ta- 

e daluke baronas Friedrich
von der Ropp ir Juozas Par
kaitis, alias Gabrys de Garle- 
vl Baronas Ropp, kaip ir se- 

iau, atstovauja Vokietiją, o 
Gabrys-Paršaitis yra inžinie- 
ri i konspiracijos nuversti Lie
tuvos valdžią ir, tokiu budu, 
prigriebti jos vairą. Sakoma, 

' pinigus tam tikslui baronas 
Rjpp gaunąs nuo vokiečių žy
dų finansierių, Warburgo, Vo
kietijoje, ir Kuhn, Loeb ir Ko., 
New Yorke. Pasakojama, kad 
G įbrys-Paršaitis tame dalyke 
dirbąs su žinia ir pritarimu 
kun. Olšauskio, Mostowskio, 
J. B. Kaupo, česnulio, Vana
gaičio ir Augštuolaičio, žino
mų ‘Kauno Valdžios’ priešų. 
Kun. Olšauskis ir po šiai die
nai palaikąs ryšius tarpe Gab
rio ir Kauno francų misijos 
narių, pulkininko Reboul ir 
Padovani.

“Mačiausi ir su p-le Yvonne 
Pouvreu (buvusia Gabrio pa- 
gelbininkė. “N.“ Red.), kuri 
piie progos man rodė savo 
privatę korespondenciją, iš ku
rios buvo matyti, kad Gabrys- 
Paršaitis turi labai artimų ry- 

į su Mostovvskiu ir, kad pa
prašai remiamas Kaupo ir 
snulio. Tie laiškai liudija, 

kąd Gabrys-Paršaitis, Mos- 
towskis, kun. Olšauskis, Va
nagaitis ir AugŠtuolaitis vei- 

ą išvieno. Toliau dokumen
tai liudija, kad Gabrys-Par
šaitis yra užsikeikęs, nepai
sant priemonių kokybės, nu
versti Lietuvos valdžią — anot 

: ‘kad ir su velniu padary- 
1 kontraktą’.... Pastaruoju 

laiku, kaipi iš Lausanos (Švei
carijoje) pranešama, Gabrys- 
Piršaitis ir baronas Ropp’as 

rba rankoves užsiraitoję“.
abrys-Paršaitis yra Ameri- 
kunigų sėbras. Mostowskis 

; iip pat. O Kaupas su česnu- 
liu yra oficialiai kuniginės par-

stulpąu Kun. Olšauskis yra 
pat gerai pažįstamas ame-

ši 
st. 
čd

ki

jc 
si

di

tijos 
taip 
rikiečiams iš tų laikų, kada ji
sai 
Tuni 
klai. 
iasi

ankėsi šioje šalyje su kun. 
u rinkti aukų Saulės moky- 
Matote, kaip jie “darbuo-

” t

Nauja Lauky komedija.
(Iš Žydų Reikalų Ministerijos Spaudos 

Skyriaus, Kaune]

Naujorko žydų laikrašty 
C a i t iš 1920 m J gruodžio 23 
d. patalpintas vardu “Iš Vil
niaus atvyksta žydas vardu 
Haftke kaipo Lenkų užtaryto
jas“ Šitoks pasikalbėjimas su 
Lenkų pasiuntiniu Amerikoj 
grafu Pulavskiu:

“Laivu ‘Olirppik* atvyko nau
jas Lenkų pasiuntinys grafas 
Pulavskis, kad užimti grafo 
Liubomirskio vietą Vašingtone.

—“Lenkuose daugiau nebėr- 
žydų klausimo*, — tuč tuojau 
pareiškė vakar grafas Pulavs
kis, ypatingas Lenkų pasiunti
nys Amerikon ir pirmojo Ixm- 
kų Seimo “maršalekas,“ kaip 
tik jam atvykus, laike inter
viu, kurį jis davė išimtinai 
laikraščiui C a i t.

“Kas girdeli Lenkuose? 
“Muša žydus“, tam pačiam 
C a i t o reporteriui praslinkus 
keliom minutėm (papasakojo 
čenstakavos žydas Nafta'lis 
Ilerclichas, atvykęs tuo pačiu 
laivu.

—“Žydai tiek įsimylėję į 
Lenkų valdžią“, pasakė grafas 
Pulavskis, “jog netrukus Ame
rikon atvažiuosc Lenkų 
miesto Vilniaus žydi/ atsto
vas, ponas Haftke, kuris paro
dys, jog Vilniaus žydai kaip 
tik nori, kad jų miestas butų 
atimtas ’ iš Lietuvos ir taptų 
Lenkų miestu.

—“Lietuvos žydai jaustųsi 
laimingi, kad jiems nereikėtų 
bijoti, jog Lenkai užgrobs 
kraštą,“ — praslinkus dar ke
liom minutėm pareiškė atvykęs 
irgi tuo pačiu laivu emigrantas 
iš Kauno Jokūbas Rozmanas.

“Grafas Pulavskis ištisų me
tų laike nebuvo Lenkuose. Per 
tuos metus, sako jis, žydų- 
lenkų santykiai tiek pagerėję, 
jog ten daugiau nebelikę nė 
pėdsako to, kas vadinama “žy
dų klausimi:”.

—“Ištiefsų”, pastebėjo Jūs, 
“juk Lenkuose niekuomet ne
būta žydų klausimo toj pras
mėj kaip tatai paprastai su
prantama“: r

—“O ekscesai?“ paklausė re
porteris, kuris nenorėjo suga
dinti gerą pono ūpą tokiais 
vulgariniais žodžiais kaip “po
gromai ir “boikotas”.

—“Ekscesai?” perklausinėjo 
grafas. “Ekscesai?” ir jis ke
lis kartus suraukę kaktą lyg 
darydamas pastangų iššaukti 
atmintyje užmirštą nemalonu
mą. “Ekscesai? ak, taip! Bet 
tie kilo dėl priežasčių, kurie, 
loja, karo metu neišvengiami. 
Karo incidentai — štai kas bu
vo. Taip ir parašykit: karo 
incidentai!”

Atsakydamas į klausimą, ar 
Lenkuose pridavė politinės 
reikšmės “pasitarimui”, kurį 
grafas Liubomisrskis, čionykš
tis Lenkų pasiuntinys turėjo 
su Amerikos žydų kongreso at
stovais, grafas Pulavskis išlei
do iš diplomatinio maišo la
bai įtartiną katę. — “Lenki; 
vyriausybė įgaliojo pasiuntinį 
šaukti Amerikos žydų atstovus 
į pasitarimą“, atsakė jisai.

—“Ar esate įsitikinę tame?” 
du kart perklausinėjo reporte
ris. Jis abu kartu atsakė tei
giamai.

“Taip kalba, tur būt, lenkų 
diplomatas, atvykęs Amerikon 
prašyti naują paskolą”, pama
nė reporteris.

Grafas, lyg perskaitęs repor
terio mintį, pasakė:

—“Aš neatvykau čion dėl 
naujos paskolos. Lenkai da
bar nėra rteikalingi paskolos. 
Tegul , tik josios valiuta kįla 
užsienių biržose, ir jau dides
nė josios finansinių reikalų pu
sė aprūpinta.”

Apie poną Haftke, turintį ne
trukus atvykti Amerikon, Vil
niaus žydų siunčiamą, * grafas 
pasakė: “Jisai yra dabar Lon
done. Trumpu laiku jis bus 
čia ir galėsite išgirsti iA žydų 
lupų, jog Vilniaus žydai būti
nai reikalauja, kad jų miestas 
butu atiduotas Lenkams”...

Smulkmenų apie Heftkę ir 
apie jojo keliones tikslą Ame
rikon grafas neturėjo. Jis tik 
težinąs, Haftkę esant “svarbiu 
žmogum” ir jog jis ilgesniam 
laikui liks Londone “dėl kokių 
tai pinigų”.

Ši nauja Lenkų “kombinuo
to” su “svarbia asmenybe” 
Haftke sukėlė didžiausio pasi
piktinimo Lenkų žydų tarpe.

Laikrašty “Neier Haint” iš 
Š. m. sausio 13 <1. žinomas 
Lenkų Seimo žydų atstovas J. 
Grinbaumas įdėjo straipsnį, 
kuriame jis tarp ko kita sako:

“Grafas Pulavskis žino, jog 
Vilniaus žydai nori, kad jų 
miestas prigulėtų Lenkijai, ir 
jog jų atstovas Haftke, kuris 
yra svarbi asmenybė, jau ran
dasi kelyje Naujorkan, kad į- 
tikinti Amerikos žydus, esą žy
dų klausimas Lenkuose jau iš
rištas ir esą Vilniaus žydai ta
tai pripažinę.

“Iš vienos^ puses Rozenbau- 
mas, Lietuvos užsienio reikalų 
vice-ministeris, o iš kitos — 
Haįtke.

“Kas yra Rozcnbaumas, mes 
žinome, žino taip pat ir Ame
rikoj; bet kas yra Hafke? 
Veltui ieškoti jojo vardą tar
pe Lietuyos žydų visuomenės 
veikėjų ar laikraštininkų, tar
pe Lenkijos žydų visuomenes’ 
veikėjų ar laikraštininkų; vel
tui eisit ir klausit Lenkų žydų 
sluoksniuose, kas esąs tasai di
dysis vyras gavęs tokią svarbią 
misiją nuo Vilniaus žydų ir... 
Lenkų politinių sluoksnių, — 
vis tiek atsakymo negausite. 
Bet aš turiu • galimybės supa
žindinti Jus su šiuo ponu. Ma
no politinėj darbuotėj man te
ko su juo susidurti ir todėl 
galiu jum ką nors papasakoti 
apie jį.

“Belgų Universiteto studen
tas, kuris dėl karo turėjo per
traukti savo mokslą, gavo vie
tą buvusioj Rytų Žiemių Val
dyboj, nes šiek tiek žinojo 
žydų kalbą, ir, jisai tapo refe
rentu žydų reikalams. IŠ ten 
jis perėjo į (Vilniaus) laikiną
ją valdomąją Komisiją ir da
bar jam pavedė minėtą misiją. 
Jei važiuoja Rozcnbaumas 
Amerikon iš Kauno Žydų Tau
tos Tarybos vardu ir Lietuvos 
vyriausybės siunčiamas, tai tik 
reikia iš Lenkų taip pat pa
siųsti žydą...

“O kai’ Berenzonas jau pa
sidarbavo, ir Aškenazi juk ne
gali būti visur, tai rado — 
Haftke. Ji nežino? Tai susi- 4 C
oažindins su juo. Apie jį nie
ko nežino? Tai papasakos, kas 
jis yra, kurių įgaliojimų jis 
turi. Netikės? Nieko, žydai 
jau tikės! Juk žydeliai neiš- 
rdįs netikėti grafui Pulavskiui. 
O kai jie vis gi turės tiek drą
sos, tai tuo įrodys, jog jie yra 
didžiausi Lenkų priešai, kad 
jie nori tik Lenkų pražūties.

“Štai psikologija tųjų, kurie 
išsiuntė Haftkę, kurie tiki, jog 
jis atneš jiems kurios nors 
naudos ir kuriems visiškai net 
galvon neateina, jog tokios rų
šies siuntinybe tegali tik kom
promituoti, tik iššaukti juokus 
—-mirtinus juokus.

“Tokiomis žiniomis, tokiais 
siuntiniais norima padaryti į- 
takos visuomenės nuomonei 
abelnai, o ypač žydų visuome
nes nuomonei“.

Tuo pačiu klausimu rašo ir 
deputatas Hartglas laikrašty 
“Neier Haint” iš š.m, sausio 12 
d. straipsny “Svajones”:

“Prieš kurį laiką laikrdščiai 
įdėjo trumpą žinią apie tai, 
jog Lietuvos Žydų Tautos Ta
rybos Pirmininkas išvažiavęs 
Amerikon darbuotis Lietuvos 
valstybės ir josios politinės bei 
finansų padėties sustiprinimo 
naudai.

“Ką tai reiškia?
“Tai reiškia, visu-pirnia, jog 

žydų tauta yra dabar galingas 
tarpiau tins faktorius, su ku
riuo reikia skaitytis; jog viso 
pasaulio žydų užuojauta gali
ma statyti naujų politinių ir 
finansinių perspektyvų o 
antra, jog žydų padėtis Lietu
voje yra patenkinama ir jog 
visi žydui apie tai žino, o to

dėl Lietuvols žydų siuntinys 
gali rainiai važiuoti Amerikon 
ir agituoti Lietuvos valdžios 
naudai, žinodamas, jog ši agi
tacija sutiks bendrą Amerikos 
žydų simpatiją. Lietuviai ne- 
skundžiasi, jog žydai veikia 
prieš valstybes reikalus, jog 
Žydai esą rusifikatoriai arba 
germanizatoriai. Jie pasitiki 
Žydais, žydai turi ten pilnų pi
lietinių Kir tautinių teisių, ir 
todėl Lietuvos žydai įtempia 
visas savo pąjiegas, kad Lie
tuva butų stipri, didi ir tur
tinga. Gi pas mus, Lenkuose, 
yra atvirkščiai. Čia tik tesi- 
skundžia, jog viso pasaulio žy
dai agituoją prieš Lėnkus. Čia 
be paliovos rėkia, jog dėl visų 
Lenkų vargų kalti žydai. Kai 
Pinske sušaudė 34 nekaltus 
žydus, arba Čenstakave pada
rė “pogroinėlį” ir Amerikos 
žydų spauda' apie tai rašo — 
tai rėkia: žydai agituoja prieš 
Lenkus. Kai lenkų valdžia ne
paskelbė pildomąjį traktatą ir 
Anglų laikraščiai tatai pabrė
žė — tai reiškia: žydai agituo
ja prieš Lenkus! Žydai yra 
atsakomingi už visa ką, už sve
timas kaltes. Jei Dmovskis ir 
Padcrevskis dovanojo čekams 
Čekų Sileziją — kalti žydai. 
Kai GrabskiS karo tikslams 
spaurdina naujus miliardus 
maruly ir Lenkų valiuta krin
ta — kalti, tur būt, žydai; ir 
kai Kijevo žygis baigiasi ka- 
tostrofa — vėl gi kalti žy
dai.. .,.

“Bet tuo tarpu Lenkų var
das kaip žydų, taip ir nežydų, 
pasauly, savo politikoj žydų 
atžvilgiu yra visai kitoks, negu 
Lietuvos.

“Negalima net įsivaizdinti, 
jog žydas turės drąsos išva
žiuoti Amerikon, kad agituoti 
taip, kaip Lietuvos Žydų Tau
tos Tarybos Pirmininkas. Jam 
netikės, iš jo pasityčios, su juo 
pasielgs, kaip elgias su apmo
kamais Petliuros ir Denikino 
valdžių agentais.”
--------- M------ --------- - . ______________________________________ '' - -i'
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SKRIAUDA.
J

Patėmijau “Naujienų ”Nr. 
36 paimtą iš anglų dienraščių 
Chicagoje žinutę apie sergan
čią mergaitę, kuri be perstojo 
iškalbėjo 212 valandų, ir kad 
buvo užmigdyta.

Dienarščio “Naujienų” žinių 
rinkėjas' padarė mergaitę už- 
migdžiusiam gydytojui skriau
dą, kad aplenkė jo vardą ir jo 
gydymo būdą. O tas visas da
lykas turi šitokią spalvą:

Prie ligonės buvo pakviesti 
geriausi gydytojai ir neurolo
gai net ir iš Chicagos. Jie vi
si yra medicinos gydytojai, ku
rie gydo sergančius gyduolė
mis. Šitie visi gydytojai nieko 
be perstojo kalbančiai mergai
tei pagelbėti negalėjo. Mergaitė 
ėjo menkyn, kas reiškė besi- 
artinimą mirties. Tuo tarpu 
bevaistinis gydytojas Berger, 
—tai toks gydytojas, kuris ser
gančius gydo tam tikrais rei
kalingose vietose spaudymais, 
— prašėsi prileisti jį prie ligo
nės. Pirmieji mergatės gydy
tojai, mcdikalai, pasitarė savo 
tarpe ir prileido jį. Pastarasis 
ištirinėjo ligonę ir rado antrą 
kaklo narelį suveržtą (jis sako 
“iš vietos išėjusį”), kurį, pas
paudus, mergaitė.užmigo; kuo
met atbudo, ji rodėsi esanti 
stipresnė, ir mažiau kalbėjo.

Dabar štai kame yra pati 
skriauda:

Dauguma medicinos gydyto
jų jokiu budu nepripažįsta 
bevaistinių gydytojų ir pasta
ruosius, esant progai, debesuo
toje švesoje pristato dalykų 
nežinančiai publikai. Dažnai 
bevaistinius gydytojus įtaria 
busią jie vartoju gyduoles, ne
turėdami tam tikro leidinio, ir 
už tai areštuoja. Tuo publikos 
akyse prisistato geradariais, 
nes mat tą publiką, jie sakosi, 
apginą nuo apgaviku. Bet pats

dalykas yra tik tame, kad pas
maugus savo konkurentą, kol 
žmonės dar jo nepažino. Tai 
yra medikalinių politikierių 
anatizmas, o kaipo toks ne- 
aimingų sergančių gelbėtojuo

se vietos rasti neturėtų.
Pati skriauda yra tame, kad 

“Naujienos” apleido vardą to 
gydytojo, kuris galėjo duot 
cenčiančiai pagelbą, kuomet 
jo persekiotojai pasirodė be
miegiai esą, nors tokius bevais
tinius gydytojus įtaria dėl pri- 
gavysčių.

Mokslas ir fanatizmas tai 
nėra tas pats, ir bent šveses- 
nis žmogus juos atskiria. Yra 
žmonių, kurie mano, jog jie 
viską žino, bet yra klausimas, 
kaip gerai jie tai žino. Aplei
dimas ano gydytojo vardo, 
kuris užmigdė mergaitę, lyg 
ir reikštų bevaistinių gydytojų 
niekinimą. Matyt, įsivaizdint 
—nėra mokslas, bet tuščia sva
jonė.

Jeigu kas turės užtektinai 
laiko ir ganėtinai žingeidumo, 
dažnai rąs panašių kaip anos 
mergelės atsitikimų pas be
vaistinius gydytojus, Naprapa- 
tus, kurių kolegija randasi po 
nr. 1628 W. Jackson Blvd., 
Chicago, III.

Dienraštis “Naujienos” vi
suomet veda atvirę kovą su 
vergėjais ir todėl esu linkęs 
manyti, kad bevaistiniai gy
dytojai ras jose sau artimą, 
nes jie veda teisingą prieš stip
resnį užpuoliką dėl labo ken
čiančių kovą.

Čia išpuola paminėti, kad ži
nau medicinos gydytojų, kurie 
pažinties akimis žiuri į bevais- 
tinį gydymo btidą. O toks me- 
dikalių žmonių į gyvenimo 
apsireiškimus bešališkas žvilg
snis teikia » jiems tyrinėtojo 
garbę. —M. Stapulionis, D. N.

AR MYLI MUZIKĄ 7
BETHOVENO mn>tko« kon- 

nęrvatorboje mokinama: Skam
bint i pianu, dainavl’uo, •smui
kuoti, teorija, muzikom iptorija 
ir harmonija. Baitnudems Ati
duodami diplomai; [stoti galima 
visuomet.

Antanas S. Pocius, 
Vedėjas

8259 So. Halsted Str.
Tel.: Boulevard 9244

Cl? R. tatamld 
9111*11 InhyMfe 1 

fd. OnUal 4*11

Kazimieras Gugo^I 
advokatas

Veda vuckftu retkahrtt fitrimtnaliiKne*- į
ialp ir civili6kuose ftiemuoM. Darė 

dokumentmt ir popiertut
Kūnų Ofisu:

1321 $. Nalstrfft
. Ant trečių lubų
Tel. Drovcr 1314

/■— ' —-----------------—
Tel. lUndolph 2898

A. A. SLAKIb 
ADVOKATAS 

Ofisas viduroaestyj: 
A8SOC1ATION BLDG.

19 So. La Šalie St. 
Valandos: 9 ryto iki b po pieta. 

Panedfiliais iki 8 vakar* 
Namų Tel.: Hyde Park 3395

— . ............. ~ 1 -

V. W. Rutkauskas
Advokatas

29 So. l^a Šalie St. Room 324 
Tel. Central 6390

Vale.: 812 W. 33rd SI. Ckicafo
Tel. Yarda 4681.v..- ____ _

........  ■■ -X
J. P. WAITCHES I 

LAWYER \ 
Lietuvis Advokatas 

Vakarais: 4509 S. Ashland Av.
Phone Yards 1058 

Dienomis: Room 518 — 15$ 
N. Clark St, 

Tel. Randolph 8507.
V>-—-...................     ■■ I Į , ,Į

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

Liet avis Gydytoja* ir Chirurgai 
25 Kast VVashington St. 

Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 3862 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 Nortb VVestem Ava.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 

X-Snindulial. Phone Armitag* 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710

Telephone Drover 6x)5f

Kr. A. Juozaitis
DENTISTA8 “

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo 

^261 So. Halsted St.. Chicago, TU

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENAS”
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Ar Jūsų Giminėms 
Lietuvoj Reikia 

Pinigų 
Jei nori, kad jie gautų 

Trumpame Laike 
Siųskite per 

Didžiausį Valstijinį Banką Stock Yardy 
apielinkėje. 

Pasiųsti pinigai dabar į Lietuvą per ftį banką, pristatomi GREI
ČIAU NEI KADA NORS NUO KARĖS PRADŽIOS. 

Jei negalite ateiti šin bankan, rašykite klausdami informacijų 
P-UI RAPOLUI GEČIUI

PEOPLES» BANK
DIDELIS BANKAS 

ant Kampo 
74os ir Ashland Av. 

Chicago, Illinois

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

KOREJA.
3,124 žmones.

fGTON. — Vietinė
Nužudi

WASHIh
korėjiečių nisija gavo autorite
tingų žinių, kad Cliientoa aps
krity, Korėjoj, netoli Kynijos 
rubežiaus, 
jinė kari domene!

Japonijos ekspedici- 
nužudžiusi 

lip tris tūkstančius 
Reto, dau-

du šimtai žmonių 
a netoli šimtas mo-

jjrrirn rrrr. 1 mrnrrrrri

B
.............
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(3,124) žųionių. 
giau kaip 
areštuota, 
terų bei i^iergelių tapo užpul
ta japonų 
mai su jomis pasielgta.

Tokių b* 
reiviai pri 
mėnesių, būtent: spalių ir lap
kričio. Kureiviai 
pasiųsti ne 
inni išlaikvti.

Be žudy 
tos darbų 
deginę trisdešimt vieną mo
kyklą ir daugiau kaip pustre
čio tuksiančio privačių butų.

kareivių ir nedera-

isenybių japonų ka- 
[larę bėgyje dviejų

tenai buvo
va tvarkai ir ramu-

to ir kitų prievar- 
japonų kareiviai su-

ANGLIJA.
Gal užbaigi derybas su tarybų 

Rusais.

BALTIC STATES BANĮT
Kapitalas ir Perviršis $250.000.00 JLMi

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas 
Rytinėse Valstijose.

Priimame Pinigus Padėjimui ir Mokame 4%. Padė- % | 
liūs galima prisiųsti per paštą.

Siunčiame Pinigus į Lietuvą Žemiausiu Kursu. Ga
rantuojame už visas per mus siunčiamas pinigų 
perlaidas.

Parduodame-Laivakortes j Lietuvą ir iš Lietuvos. Pri- 
gelbstime pasidaryti reikalingus kelionei raštus ir 
kitokius dokumentus.

BANKO VALANDOS: 
SUBATOMIS - 
PANEDĖLIAIS

šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte iki 3 popiety.
- nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare.
— nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

ALTIC STATES BANK
294 — 8th Avenue New York, N. Y.

KAMPAS 25-TOS GATVES

Apsauga Padėliams Pinigams.
SECUR1TY Bank

of chicago i—lama iirnr'—1
Milu'aukee Avė. cor. Carpenter St

NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM
3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ

Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak.

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00 

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

VIRŠININKAI: 
WALTER E. SCHMIDT, President 

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

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

Atidarą Seredos Vakarais
L

Marcus A. Aurelius 
Emil G. Seip 
Walter E. Schmidt 
Herman Teninga 
Domenico Basso 
William H. Weber

IniškM ir Turkišku Vanos

T0WN OF LAKE
VYRIŠKŲ APRĖDALŲ KRAUTUVĖ

Užkviečiam lietuvius atsilankyti ir persitikrinti 
musų kainomis kaipo naujoj krautuvėj. Dabartiniu 
laiku parduodame pigiai negu senesniose krautuvėse.

Joseph Bladžius >
Tel.: Lafayette 4284, 1804 W. 47th St.

LONDONAS.—Vienas vietos 
darbininkų 
rald redak 
er, andais 
kad, jo i 
dviejų sąvjaičių Anglijos val
džia galuti 
rybas su 
lietiniais, 
atnaujinim 
tarp Rusijcs ir Anglijos.

Sako, kad Rusijos užsienio 
reikalų ministeris čišerinas su
tinkąs išpildyti tą Anglijos rei
kalavimą, airis patvarko, kad 
Rusija turinti susilaikyti nuo 
visokios propagandos vidurinėj 
Azijoj, Afganistone, 
ir Indijoje, 
glijos reiki 
jau stato ir savo reikalavimą. 
Jisai yra toks: Anglija turi su
silaikyti n 
gandos Ru 
bose, kurio 
sų imperij 
žodžiais re 
tos vaistyk 
jokia ant 
ganda. Ji 
pasiųlymą

laikraščio Daily He
nrius, Norman Ew- 
be kita pareiškė, 

nanymu, už kokių

nai užbaigsianti de- 
arybų Rusijos jga- 
Derybos eina delei 
j prekybos santykių

Pcrsijoje 
Bet pildydama An- 

laviiną Rusija taip

naujinti

10 visokios propo
li jos pasienio valsty- 
s kadaise buvo įgu

los dalimi. Kitais 
kalauja, kad Pabal- 
ese nebūtų varoma 
-ibolševistinė propa- 

iegii Anglija šitokį 
priimsianti, tuomet 
iku bus galima at- 
irckybos santykius 
ėjų valstybių.

JUNGTINĖS VALSTIJOS 
Ruošiasi

WASH1NGTQN. — Visi dar 
atsimena, 
metu šios 
čia i dirbo 
kas algas 
kitų indus 
gomis. Tik po ilgų kovų ge
ležinkeliečių algos 
tiek padu

Tą patį 
apie angliakasius, 
buvo nepądidintos.

Reiškia, 
jų indust’ijų darbininkai ka
žin ar ga 
rį-kitą “j

naujai kampanijai.

kad didžiojo karo 
šalies geležinkelie- 

už juokingai men-
— palyginant jas su 
trijų darbininkų al-

buvo šiek-
intos.
tenka pasakyti ir 

Ir jų algos

karo metu tų dvie-

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

ėjo susitausoti dole- 
i(xlai dienai”.

Bet dablir jau rengiama nau
ja kampanija prieš juos. ir 
geležinkel ų ir kasyklų vieš
pačiai jai tariasi apie “pasto
vų” nukajojimą algų. Apie tai 
kuždamas! netik pačių sam
dytojų, bet ir kongreso prie
menėse.

Kaip g’eit naujoji kampani
ja prasidės, tuo tarpu sumatyti 
negalima.
abejoja, kad ji turės prasidė
ti dar šiais metais — veikiau
sia sekamą pavasarį.

Geležinkeliečių ir angliakasių 
laukia sunki ir atkakli imtynė.

Bet ne vienas ne-

Grjžo darban.
YORKAS. - New

nal Ladies’ Gannent 
unijai, kurie praei

NEW
Yorko siuvėjai, priklausantys 
Intematic 
Workers
tą savaitę buvo metę darbą, 
grįžo dir 
rie pradz 
rcikalavir 
jo. gnhj 
nusileisti.

Amalgi
dar kovoja. Visa tečiaus ro
do, kad anksčiau ar vėliau sam 
dytojai turės nusileisti.

gi. Samdytojai, kil
ioje apie darbininkų 
uis ir girdėt nenorė- 
galc buvo priversti

meitų žinijos nariai!'

Pinigų Siuntėjams Lietuvon žinotina
Pirmas Chicagos Valstijinis Bankas užmezgė ryšius su didžiuoju Lietuvos 

Prekybos ir Pramonės Banku Kaune. Kablegrama iš Kauno čionai talpiname.

,wd or

Pirmiau negu siųsit pinigus į 
LIETUVĄ, gaukite musų kai

nas. Tas atsieis jums pigiau ir 
bus išmokėti į 5 dienas.

Mes aplaikome kvitas nuo 
kiekvieno orderio.

SCHIFF
And Company

STATEBANK
72a W. 12th St 

Arti Halsted St.

VARTOKITE ŠI TIESIOGINĮ SIUNTIMĄ!
Siųskite Jūsų pinigus Lietuvon dabar xper šį seniausią ir Didžiausį Valstijinį 
Banką šioje apygardoje. Pinigai Lietuvoje yra išmokami paskutinėse paštose.Central ManufacturingDistrict Bank

1112 Węst35th Street
A STATE BANK

Atdara Seredos ir Subatos Vakarais.

ICIT1ZENS STATE BANK
MELROSE BARK, ILLINOIS ‘

i 1 (Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

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

AMERICAN LINE
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS.

NEW YORK — HAMBURG
Pagabiausia kelionė rusams ir lietuviams.
Dideli modemiški dubeltavais šriubais garlaiviai. 1

MANCHURIA
Išplaukia Kovo 3, 1921.

MANGOLIA.
Išplaukia Kovo 17.

MINNEKAHDA (naujas)
Išplauksi Kovo 81. Tiktai 3čia klesa

Trečia klesa, New York iki Liepojaus  ______  $182.00
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 i kompanijos ofisą 14 N. Dearborn St., arba pa* vie
tinį agentą.

Pranešimas
MANO SENIEMS IR NAUJIEMS KO- 

STUMERIAMS
Jog drapanos jau at

pigo, tad kam reikalin
gas pavasarinis siutas 
ar overkotas, nesivėluo- 
kite su užsakimais.

Atminkite, Velykos 
arti

Mes dabar turime di
džiausį pasirinkimą vi
sokių audimų ir madų. 
Galime padaryti už 
prieškarines kainas.

Darbą ir materijolą 
gvarantuojame.

P. P. MANKUS,
2345 So. Leavitt St.,

Chicago, III.
Atdara nedėliomis.

[RENCH LINC
i Compagnie ienerale

Transatlantiųue mm 
“ 1 ~Tiestai — J

New York į Hamburgą
Dubeltavais šriubais laivo 

NIAGARA 
Išplauks Utarninke, Kovo 15 d. 

Kabineto ir trečios klesos kainos 
.anai prieinamos. 

Atsišaukite prie arčiausio vietinio 
French Line agento.

Aprūpinki!
Savo Taksus

(Income tax retumą)
Liko tik 3 savaitės

Daugybė žmonių turi bėdos 
jeigu nesudeda atskaitų nuo už
darbio (Income tax retums) į 
laiką ir teisingai. Bausmė už 
nesudėjimą siekia iki $1000.00.

Bausmė už neteisingai sudėtas 
atskaitas iki $10,000.00 arba ka
lėjimas. Nesudėjusiems atskai
tų ne išduoda pasporto išvažia- 
vimui Lietuvon.

Atskaitas gali sustatyti teisin
gai tik Auditorius turys patyri
mą ir tam tikrą mokslą.

J. P. VARKALA
Yra vienatinis

Lietuvis Auditorius
ir taksų (Income tax) žinovas.

Jis atidarė offisą
3331 So. Halsted St.

Telep. Yards 6894
Taipgi įsteigia systemas prekybos ir 

pramonės vedimui Revizuoja knygas. 
Sutaiso atskaitas.

R. URBONAS, 
LIETUVYS FOTOGRAFAS 

1721 W. 47tn Chicago, III. 
Phone Drover 3473

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

Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles 
kambaryj.

Atsikvieskit savo gimines 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/ III.

----------

European American Bureau 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.

NOTARIJUŠAS 
Real Estate, Paskolos, 

Insurinai ir tt.
809 W. 351 h St., Kamp. Halsted St. 

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

Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak 
Ned.: iki 8 po pietų. *

.............. i m ■ i iii i a ..ui . ——

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

Ruatta & Serenelli 
817 BIuo Island Avė.

TffliminiiiiHMM

Pinigai Iš 
Kenoshos 
Lietuvon

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

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

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.
Būimifflffliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiihaiiiiiiiiiiiiii^
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K-A
Salutaro Biterį
Salutaro Trajanka,
Kraujo Valytoją, 

/ Salutaro Arbatą

K-U-R-?
Visose gerose 

Aptiekose visoj Amerikoj

kas dedasi 
Lietuvoj.

KAUNAS.

šiol lis dienomis įvyko visa
eilė s įvažiavimų. Būtent:

1) Agronomų, 2) miškų urė
dų ir girininkų, 3) žemės ūkio 
įgaliotinių ir inspektorių. Tie 
trys si įvažiavimai buvo sušauk
ti Ž. J. ir V. T. Ministerijos.

NAUJIENOS, Chicago, III.
»— ii i>'«« ■ i..—-II. T ii—u ......... .............. — II III—

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

K-A-D-A-?
Be to Švietimo M-jos buvo

Pasekmingas i 
gydymas

sušauktas gimnazijų ir vidu- 
riniųj i mokyklų mokytojų su- 
važiay imas.

Tik nueik ir parnešk arba, 
tiesiog iš musu užsiorde- 
liuok, o mes prisiusime.

SALOČIAI.

Nelengvi buvo praeiti metdi 
kumeliams, kurie buvo paėmę 
žemę dirbti dvaruose.

SALUTARAS ^UEGM& CO.
1707 S. Halsted St Phone Canal 6417 Chicago, III.

Imkim Bušmano dvarelį. Be
dvieju nuomininkų ten da dir
bo di kumečiu. Nuo dešimti
nės reikia atiduoti nuominin-

po 10 pūdų pirmos rij

►

VARGINGAS KASULYS

ikių ir 55 svarus dobilo

ūgių ir miežių. Pūdymo 
taip pat apmokama, kad

Fra
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)

kams
sies rugių, miežių, avižų, žir
nių y
sėklos arba jo vieton po 5 pur 
dus r 
vieta
ir teik- nieko neužaugtų.
kaituok, dirbk, o atidavus nuo
mą, pačiam maža kas belieka. 
Jei d i pridėsi valdžios mokes
čius, 
yra, 
nebel

airių dabar taip pat daug 
tai kumečiui nė duonos 
eka.

* f 111 // K ilbTarųe pačame kur jus gyvena- // 
te meste, turite progą gauti ge- k\ 

riausį patarnavimą, kokį tik ga- 
Įima. Ar norite būti gydomi0į/^/z 
gydytojaus, kuris gerai.supran- • A 

ta jūsų ligą ir kuris yra apsiru- ' 
pinęs geriausiomis-šių dienų me- K Į 

todomis, suteikti jums pagelbą.

Ko tik jus norit, tai ir gausit, 
jei ateisit į šį ofisą. Prie kiek- 
vieno sergančio yra atkreipiama 

i specialė atyda ir gydymas. Nėra 
reikalo bijot j ieškant pagelba iš 

t r ____ ______„i mažai turi pi-
// nigų. šiame ofise gali gaut ge- 

riausį gydymą, už vidutinę mo- 
kestį.

Dijoi jiesK 
^//^^Ąšio ofiso, kadangi

PRAŠALINSI SUNKŲ ŠALTĮ 
SU TURPO.

Jei neatbojai ant šalčio ir jis susi
metė į krutinę, tad yra pavojinga — 
gali išsivystyti į sunkią' ligą kol visai 
neišsigydysi. Visokiais gerais gydy
mąsi ir kosulio mišrius, nepagelbės. 
Geras panaudojimas Turpo, nueis iki 
šaknų nesmagumo ir panaikins karštį 
tuojaus.

Turpo ne yra mėginimas, bet gy
duolė, kurie yra užtikrinti. 1,500,000 
puodelių parduodama kas metai. Mo
tinos su mažais kūdikiais yra sujungę 
savo likimą su juomi, pasigydymui 
įvairių Šalčio veiksmių. Padaryto iš 
gerai žinomų ir pasitikinčių gyduo
lių: išsunkto tarputyno, kamparo ir 
mentolo .moksliškai sudėta ir gabiai 
sutaisyta į mostį arba tepalą. Tur
po nesuteps drapanų, nei sutrauks 
pūslių. Jis pašvelnys ir pagydys sa
vo veikimu.

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

Parsiduoda baltuose apatiniuose 
puodeliuose su pomerančio ir juodu 
lėbeliu po 30c ir 60ę. •

Turpo
Nuo visokio šalčio ir susimetimų

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. vakaro. Nedėldieniais: 11 ryto iki 1 vai. po piet.

' O R. d. M. HAIFJ . .
39 So. State St., Room 122 — 12-tas floras, Mentor Building

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 centu.
Severo naujas KALENDORIUS 1921 metu 

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

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPSDS IOWA

Iš latviy gyvenimo.
lodžio 31 d. užsibaigė 
j pradedamųjų mbkyklų 
tojų kongresas. Kngrese 
nvo 233 atstovai nuo 2330 
tojų. Iš viso Latvijoje 
ima pradedamose mokyk- 
į 3000 mokytojų. Suva- 

žymiausie
rašytojai, — Rainis, As-

. Seyeros. Gyduolės Užlaiko' 
/ šeimynos syeikata.'< '

kaip jūsų Akįs
Ar esi nervuotu, kenti galvos 

-kaudėjimą, ar tamistos akįs aša
roja, raidės susibėga kuomet skai
tai, pailsta akįs besiuvant, jei taip, 
tuojaus turi pirmiausia pasiteirau
ji mano 15 metų patyrimo, kuris 
nuteiks t a mi štai geriausią patar
navimą

Akių, Ausų, Nosies Ir Gerklės
Ligos gydoma specialisto
W. F. MONCRUFF, M. D.

Kosulys, šaltis, 
užkimimas.

yra paprasti negalė! šiam laikė, 
štengekis prašalinti juos. Greita 
pagelba gali nukreipti pavoingas 
pasekmės.

MAGDE. “Ak, kaip man niekti gal
vą l Ubandiiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!” •

MARE. “Jfa, tai kam tau kęst be- 
reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau
kai graius, i v cinus ir lysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLBS!”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Nei! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis, 
i priklausanti grožį. O kas gal

mokj 
skaik 
lose 
žiavime dalyvavo 
lalvii
pazijn ir pedagogai, 
refen 
bes fvečių lankė kongresą su 
viršų
sas tbsėsi 5 dienas; apsvarsty
ta d’iug įvairių pradedamojo 
mokslo klausimų, ir išviso mo
kykit 
nu 1 
tai.
mo ruoštasi labai rimtai. Nu
tarta 

klau 
mokykla turi būti laisva,

ntų, korespondentų, gar-

n 500 asmenų. Kongre-

s sutvarkymas. Kickvie- 
I Jausimu skaityta re.fera- 
Prie mokytojų suvažiavi-

Severa’s 
Cough Balsam

(pirmiau vadintas Severo Plaučiu 
Balzamas), yra vartojamas labai 
pasekmingai per ketunos-dešimtys 
metų dėl gydymą užkimimu, skaus
mų gerkles, Šalčių, mėšlungiško 
krupo, bei bronchialinio kosulo. Pri- 
imnus imti. Kaip suaugę taip ir 
vaikai bei kudikei gal juos imti. 
PardavinSti aptiekuose. Preke 26 
ir 60 centai, <

/

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 pašiteiriauti specialisto, ku
ris turi daugelio metų patyrimą ir 
gali pasakyti kokia liga ir kaip iš-

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So Ashland Ave^ Chicago, 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios Inbos 

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

Timyldte mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedėliotais nuo 9 ryto iki 12 dien.

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

Ft UFFLK » .
panaikina pleiskanas 1 Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- t 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. v 

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik I 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai- j 
pridėti prie kiekvienos bonkutės * Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: |

F. AD. RICHTER O CO., 3X6-330 Bęoadway, New York**—

ir pamatinis mokyklai 
urnas, būtent: Latvijos

ne-
lusoma ir pasaulinė.

paaiškėjo, kad 
'klos padėtis Latgaliuose 
: stoka mokytojų, moks- 
dovėlių, butų, kuro ir 1.1 

Nutarta -imtis plataus darbo 
suau {tįsiems šviesti.

Secantis kongresas nutarta 
-----; i 1921—22 mokslo me-

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

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

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Beverage Co’s.
“MALT TONIC”

Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.

Pardavoja, ♦ ,
FREDERICK BROS, 

3700-10 S. Halsted St. 
Te!.: Boulevard 2538.

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

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

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

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokiom ligos; deltogi ir neilsi 
gydo.

Kirmėlės ženklai
Žmonės serganti taja bjauria liga pa

prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu; jiems rodos, tartum kas i gerklę 
kįla, vemt verčiu, valgyt neturi noro, 
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžia, skauda po krutina.

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

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

DR. DICKSON 
1645 West 47th Street

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

Kcngrese 
moky 
sunk 
10 VL

šauk 
tais.

D ainų mylėtojams 
pranešimas.

Jau i 
nauju; 1 išleidimus lietuviškų dainų, 
tai tąją mano seniaus išleistos, žino
mos ‘ Raudonosios Knygos”. Naujai 
suremtos dainos bus išleistos serijo
mis p' x-—• - - -
viena I 
n; chorams, 
riems <' _ _
darbirinkiškos, gamtos'ir meilės dai
nos ( yrika).

Nauji leidiniai bus užvardyti: “Ly- 
jos ti 
sybė.
na. 4) Kelias tarp Žvaigždžių. Tai 
yra d unos pasaulio garsiųjų * 
zitorii. Kiekvienas leidinys, 
budu, f - ..................
na 75 :.

Tu r 
chorų, 
jęs st 
dien 
jų cL 
riems, 
rų chorų dainos yra soprano I ir II 
ir altas, ir todėl galima panaudoti 
vaikų chorams. Todėl paraginu cho
rus, kurie dar nebuvo išanksto pri
sidėję, taipgi ir pavieniai dainų my-

<iuo keliato metų aš rengiau

Raudonosios Knygos”. Naujai 

• J keturias dainas, kurių kiek- 
bus trims chorų rųšims: mote- 

, vyrų chorams ir miš- 
,c^?y?rns’ Dąinų turinys bus: 
yrika).

Pirmame numeryje tos seri- 
ps sekančios daines: 1) Liuo- 
,21. Diepa. 3) Pavasario die-

sen

linos pasaulio gars ųjų kompo- 
—tokiu 

turės 12 dainų, ir jis turės kai-

■ būt nedaug Amerikoje bėra 
kuriems nebūčiau išsiuntinėk 

vo naujų dainelių, ir dar kas- 
apturiu pareikalavimų suteikti 
orams vyrų, moterų ir miš- 
net ir vaito} chorams. Mote-

io, u tunui gulimu panaudoti 
chorams. Todėl paraginu cho-

, kad teiktumėtės prisidėti ir 
ėti prie šių leidimų apmokėji

mo atspausdinimo visi čion pri- 
’apturės už tiek, kiek kuo bu- 

• įsidėję. Pirmas leidimas jau 
1- kad

lėtojai 
pageli 
mo. 
sidėję 
vo p , „ ____
spaudi m paduotas ir tikiuosi, k<*6 
heužiUo gklėsiu jau gauti. Bus spau
sdinama geriausioje gaidų spaustuvė
je Otto v. Mauderodės, Tilžėje.

Šie chorai yra prisidėję ir jau 
pinigus davę: East New York cho
ras ‘ Daina” $17.00; Chicago, 
Laisvos Jaunuomenės MuzikališkaL 
Drami|tiška Draugystė $10.00; Scran- 
ton, ‘
Cambdidge, Mass., Laisvės Choras $5: 
Chicapi 
$5^00; 
Cleveland, Ohio, “Mirtos” Choras 10

O 
chorai yra prisidėję ir jau

111.

Pa. “Živilės” choras $5.00

o .“Naujos Gadynės Choras” 
Chicago, choras “Aidas” $15:

L Pųllmac

AKUŠERIU
1 SHUSHO

Cvrlv '"patyriiA 
Hgciso; n 

^tingai prižlt 
i v Hgonu ir toiib 

<j| laiku Hjes.
ima a State su 

Čikagą, m,
. f* M Kl Ai MIM8 at til H v W *ia iM ŠM Zb H

PIRTIS.
Turkiška elektrikinė maudynė
U oteli s su 100 kambarių

Lankant musų pirtį, galima apsi
saugo! nuo sekančių ligų: Reumatiz- 
no^ violetiniai spinduliai, nerviškumo, 
Šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus, 
inkstų ir kitokių elektra gydymų."

Naujausiais musų įtaisymais, gva- 
rantuojame geriausią gydymą. (

Moterų dienos tik Utarninkais 
dieną ir naktį.

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

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

Telef. Boulevard 4552

Buk pats savo kojy 
gydytoju 
Pagelbsti

Nuo visokių skausmų kojose
N. F. J. Sutaisyta Amica Oil 
ir sumušų tepalas.

Urnai ir visiškai palengvina.
Prisiųsk 75c. Jei nebusi užgapė- 
dintu, grąžinsime pinigus.

DR. N. F. JOHSON,
7031 Wentworth Avė.,

Tel.: Stewart 2511 i

dol.; Detroit, Mich., Dailės Mylėtojų 
Draugystė $25.00; Worcester, Mass., 
L.S.S. 44 kp. choras $15.00; Bing- 
hamton, N. Y., “Aušros” choras $4; 
Cleveland, “Varpas” choras $3.00; 
Elizaboth, N. J„ choras “Audra” $5; 
Newark, N. J., “Sietyno” choras $10.

Nepamirškite, kad tų leidinių var
ias bus “Lyra”, ir kad jų kaina kiek
vieno leidinio bus 75c.

Su pagarba,
L. Ereminas.

324 Berriman St., Brooklyn, N. Y.

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

Delaware Bldg., 2-ras floras, Chicago.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Valandos nuo 12 iki 8 vakar®. Ne- 
-lėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.

Ofisas 1553 W. 47th SL kampai 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660

DR R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra chroniš

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

1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Avė.

Phone Drover 9660
M

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS 

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon

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

Reumatizmas Siuste

35 So. Dearborn StM kampas Monroe St. 
Crilly Buiiding—ruimas 506. Imkite elevatorių 

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

PRAKTIŠKO PATYRIMO.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
ninkai ir Ketvergals nuo 10 ryto iki 4 raun
dai po piet.

BRIGHTON PARK 
S. J. Sammis 

Lietu vys Siuvėjas 
3750 So. Kedzie Avė 

Kampas 38 St.
Geriausia proga dabar užsisakyt 

naują siutą, už pusę kainos pas
mus, ką tamstos turėtumėt mokėt kitur, čystų vilnų materijos siutai 
tik po $30.00 ir $35.0-9, užtikrinam puikiausios mados ir gerinusį dar
bą. Pilnas užsiganėdinimas arba pinigus sugražinsiu. Taip jau re- 
modeliuoju—iš senų naujus padarau už pusę kainos. Maita patyrimas 
ir pažintis per penkis metus Archer Avė. apielinkčj. '

Sankrova Įvairumų
Aprėdaly, laikrodžių-laikrodėlių, 

žiedų ir auksinių daiktų; gramofonų, (uv \ 
rekordų visose kalbose; armonikų ir Fgj| 
kitokiu muzikaliu instrumentu: britvy, ęoy
peiliy ir kitokiy naudingų daiktų..

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

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

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtaš ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačtą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydytiea, 
kaina 50 centų.

Justin Kulis
3259 So. Haltfed SI. Chicago, III.

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai, !
Latkrodšiai,

Auksybl, Colum- 
bijos Grafonolai Ir 
lietuviški naajausi 
rekordai, j

4687 S. Ashland ( 
Avė.. Chicago, Iii.
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NAUJIENOS,CMcago, UI.

[Atsiųsta].
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Dienraštis “Naujienos” nėra 
TMD. organu, bet Chicagos 
apiėttnkeje randasi daug tos 
organizacijos kuopų, tai ir jos 
reikalų iš Šalies palietimas gal 
nebus “griešnas.”

TMD. centro sekretorius bu
vusiai šios organizacijos val
dybai nesigaili priminimų, ži
noma, kokie jam pačiam ne
tinka. Jis sako, kad anie mie
gojo, nieko neveikė, organiza
cijų prie suirimo privedė.

Tiesa, buvusi centro valdy
ba knygų neišleido, bet tai to
dėl, kad TMD. labai skaudžiai 
palietė karas, net ištisas kuo
pas vietomis nušluodamas.

Kad priešpereitas TMD. Sei-

A A A
JUOZAPAS LEPARSKIS

32 m. amžiaus persiskyrė su šio pasau
liu, Vasario 17, 12:15 v. ryto, tapo 
peršautas žmogžudžio. Vielionis paė
jo iš Kauno lėd., Šiaulių apsk., Bitu- 
žių kaimo. Bus palaidotas Sv. Kazi
miero kapinėse 8:30 v. ryto. Buvo 
nevedęs, Amerikoj išgyveno 13 metų, 
paliko Pranciškų brolį Chicagoje, tris 
brolius ir keturias seseris Lietuvoje. 
Užkviečiame visus gimines pažysta
mus ir draugus dalivauti laidotuvėse.

Pranciškus Leparskis,
3365 So. Morgan St.

LUMBERIS
Penki milionai pėdų naujo ir antrų 

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

Lumber Co.,
Archer and Ashland Avės.

Te!.: Lafayętte 3443.------------

AR JUMS REIKIA MECHANIKO.
šiuomi pranešu, kad taisau vargo

nus, tuniju pianus, taisau gramafo- 
nus, armonikas ir kitus muzikalius 
instrumentus. Reikale pasiųskite^ at
virutę, o aš pribusiu, arba ypatiškai 
U i'Ai nlc i t p

DOMINIKAS JESINSKIS, 
643 VV. 14th PI.

2-os lubos iŠ užpakalio.
-■>» " - ------------------ >■ ' " ’ 1 -------------

mas nutarė leisti L. šerno raš
tus ir pačiam L. šernui išmo
kėt tulų pinigų sumų. O tas 
mokestis prigridbė musų iždų 
iki pat dugnui. Vėliaus radosi 
per pusantro tūkstančio dole
rių. bet darbininkų ir popieros 
brangumas tiesiog surakino 
rankas.

Kuopas darban kviečiančių 
atsišaukimų buvo net keletas. 
Organe iš kuopų veikimo ži
nučių taipgi būdavo nemažiau, 
negu dabar, kuomet turime ap
mokamų redaktorių.

Geriau butų, kad dabartinis 
TMD. Centro Sekretorius at
skirai buvusius TMD. centro 
valdybos narius jų prasižengi
me įvardytų ir tuo kaip džen- 
telmonas, duotų aniems progos 
pasiteisinti.

štai jo paties nuopelnai:
Pereitas TMD. Seimas buvo 

birželio 20 ir 21, 1920. .Ten 
Seime tapo nutarta pusę kny
gų iš TMD. sandėlio pasiųsti 
Lietuvon dykai. Bet tas dar ne
padaryta iki šiol, vasario 15, 
1921, — baigiasi aštuntas po 
minėtam Seimui mėnuo! “San
daros” nr. 6 jis rašo, jog tos 
knygos jau išsiųsta, bet tai vy
ras tik baikas organizacijai 
krečia.

Ten pat jis centralinį kny
gių kedena už tai, kad pasta
rasis nepildųs jam paskirtų 
pereigų, neišsiunčiųs kuopoms 
knygų. Bet centro knygius tik 
pabaigoje 1920 metų buvo 
pakviestas užimti TMD. Sei
mo pereitų metų birželyje jam 
skirtų vietų. Taigi tik centro 
raštininkas žino, kodėl kny
gius nebuvo laiku pakviestas 
prie <li»rl>o; kodėl taip il^tai l»ii- 
vo ignoruota Seimo valia ir 
kodėl tas pats knygius yra 
įtariamas dabar dėl neišsiunti- 
mo knygų tuo laiku, kuomet 
jis gal dar nei nežinojo, kame 
tos knygos randasi.

Dabar TMD. pinigais knygos 
yra perkamos, bet literatinės 
komisijos nuomonės apie tai 
nesigirdi. Kodėl ne?

—TMD, Narys.

Lietuviu Rateliuose
NAUJ ENŲ APIELINKe

Lietuvos neprigulmybės 
šventė.

ščioti trejų metų 
neprigulmybės pas- 
sukaktuves, Bendras 
Gynimo Komitetas

Apvaik 
Lietuvos 
kelbimo 
Lietuvos 
18tos Gatvės Kolonijos vasa
rio 16 dienų buvo 
vakarų I'ailace Teatre. Progra
mas sus 
paveikslų, dainų, deklamacijų 
ir prakalbų. Apie 6:30 vai. va
kare ties teatro durimis buvo 
jau nuriti žmonių ir kada jas 
atidaryta, salė bematant prisi
pildė. Programas prasidėjo 

ai. Pirmiausia rodyta

surengęs

iš krutaniųjų

kaip 7 y 
krutamieji paveikslai, pa’skiij 
p-lė Fre
’es. Koncertinę dalį išpildė so
fistai — p. A. Kvedaras, p-lė 
M. Rakauskaitė ir p. Pr. Jaku
lis, kuriiji kiekvienų 
apteikė

tikiutė deklamavo ei-

publika 
gausiais aplodismen- 

ais. Kali lėtoj u buvo p. P. Gri- 
Naivjienų redaktorius, 
ai nupiešęs daabrtinę 
politinę padėtį pasiūlė 

ku- 
kad 

valdžia pripažintų 
respublikų. Rezoliuci- 
vienbalsiai priimta ir 

jos nutarta pasiųsti 
ii VVilsonui ir valsty- 
rtamentui. Aukų Lie-

Taitis, 
kurs gyvi 
Lietuvos 
susirinkimui rezoliucijų, 
rioj ’eikalaujama, 
Amerikos 
Lietuvos 
ja buvo 
jos kopi j 
prezident 
bės depą 
tavos gynimo reikalams surin
kta $135. 
5104.30, 
iuvos M

70, vakaro pelno buvo 
ai viso pasiųsta Lie
si j ai $210.00.

Misija. buvo siun- 
apvaikščiojimui pas- 
telogramų, tik gaila, 

kati ji pavėlavo mus pasiekti:

tusi šiam 
veikininuj

’i gauta
’egramos

• “New York,
Andrulis, 2041
Chicagj. — Sveikiname 
sirinki 
Lietuvi

tik ant 
tekstas

rytojaus, 
toks:

Feb. 16.
S. Rublc

Te

M r. 
St., 
su

sius neprigulmingos
>s tęimetinčje. Ncpri-

Kapitalas 
$200,000.00

Perviršis
$50,000.00

UNIVERSAL STATE BANKv
Didžiausias Lietuvių Valstijinis Bankas Amerikoje

SVARBI ŽINIA
BEDARBĖ PRAEINA. Dabar, kada šimtai fabri
kų vėl atsidaro ir darbai vėl prasideda, kaip tik yra 
laikas pradėti taupinti pinigus apsisaugojimui nuo 
bedarbės ir nelaimių ateityje.
Kas taupo pinigus Universal State Banke 

tas nemato bedarbės ir blogy laikų.
Todėl, Tautiečiai, visi į savo tikrą Valstijinį Banką!
Issiimkite Universal State Banko Knygutę šiandie.

Padėjęs šiandie dešimtkę arba šimtinę, ir taip taupindamas kas 
mėnesis, už metų laiko gausi gerą nuošimti ir busi pilnai apsisaugo
jęs nuo visokių nelaimių.

Musų Bankas išmoka pjnigus ant pirmo pareikalavimo su nuo
šimčiais.

Suv. Vai. ir Chicago miesto Valdžios laiko savo pinigus šiame Ban
ke. Geresnės garantijos musų Banko tvirtumo nereikalaujama.

PINIGAI EINA BRANGYN!
Dabar yra paskutinė proga pasinaudoti pinigų — markių kursų ma
nantiems važiuoti 'arba norintiems siųsti pinigus Lietuvon.

Mes pristatom pinigus Lietuvon į 4 savaites su pilna garantija.
Musų turtas virš

$2,850,000.00
BANKO VALANDOS: Kasdieną iki 4 vai. po pietų ir vakarais: Utar- 

niakais nuo 6 iki 8:30. Subatorpis visą dieną iki 8:30 vakare.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

ELEKTRA

OI. Mowroe 2804 /

DR. W. F. KALI8Z 
SpedalnmMS Moterį ligos ir Chlrergija

1145 MILVVAUKEE AVĖ. CHICAGO.

Šviesą ir pajiegą suvedame Į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cush arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė (dėtuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

A. BARTKUS, Pres. f
1419 VY. 47th Si. Vėl. Boulevard 1892. Chicago, III.

va dar 
nius nelaisvėje.
Vilniaus pozicijas
doleri v

nepasibaigė, kol Vil- 
Užimkime 

ginklu, 
— kas 
Lenki- 
Nepra- 
progos 

iti paliuosavimų Vii- 
oleriu įgeldami želi- 
i pašonėn, doleriu už-

, žodžiu, raštu 
’ali. Bankrotas 

ja ilgai neatsilaikys, 
leiskite šio vakaro

niaus,c
govski
kišdami gerklę lenkų agen
tams.
niaus
—'Liet: ]
Jei telegrama butų buvus 

gauta la 
sirinkusiai Lietuvos neprigul
mybės s 
butų sul 
entuziazi

Lietuvos valdžia ViL 
niekada neišsižadės! 
ivos Misija.”

ku ir pferskaityta su-

ikaktuvių publikai, ji 
Ifėlus didelio žmonėse 
io ir, be abejo, jie 
gausiau aukoję Lietu-

vai nuo plėšikų lenkų gintis 
ir Želigovskį iš Lietuvos sosti
nės Vilu aus laukan vyti.

—Reporteris.

“Nen

už

Didingas pasauliui.” 
John W. Vogt, 67 metų am 

ziaus, 7329 Emerald avė 
vakar ties J^ast 55-th st. įšo
ko ežeran ir nusiskandino. Pa
liktam laiškelyj jis sako, kad 
jo sveikata jau taip buvo su
nykus, kid jis jau buvo visai 

gas šiam pasauliui, 
mė 88 dolerius, 
negras vakar po piet 

<in and Woodman 
krautuvėm 4115 S. 
st., ir atėmė aštuo- 

dolerius 
do

At0]
Jaunas 

įėjo Los 
groserio 
Dearbon 
niasdešimts aštuonis 
iš krautu 
lepius iš

vninkų ir devynis 
jų lankytojų.

viam e apalpo.
Vakar teisėjo George Ker- 

sten teis ne laike nagrinėjimo 
Larry VVelsh bylos, kur jis yra 
kaltinamus delei įvairių plėši
mų, a pa
atėjus tbisman 
primetamų’ jos vyrui kaltini

po jo pati, kuri buvo 
pasiklausyti

mų. Kita gi moteris, Mrs. Bcl- 
le Martin, 2241 S. Wabasli avė.,
apalpo bepasakodama teismui, 
kaip jų rys banditai buvo už
puolę ir atėmę tris šimtus do-

Or. A. R. Blumenthal

tuščias, kada pra- 
nyksta regljlma*.

pagerintą Oph-

sankrovos
kaina tik

mes

EXTRA STEBĖTINA PROGA EXTRA!

Sankrovos
kaina tik

S35

Ir vėl mes pasirengę paaukauti už sankrovos lėšas, keturiasde- 
šimtv augštos rųŠies Victrolų, kokius tik gali gaut pirkt vertės iki 
$250/X), už taip pigiai kaip $35.00, pridedant 26 rekordus, 300 ada
tų ir deimanto adatą veltui.

Šios Victrolos yra visiškai naujos ir turi dešimties metų raš
tišką dirbtuvės gvaranciją. Tik pagalvok apie tai, didelė augštos 
rųŠies gvarantuota Victrola su rekordais ir adatomis tik už $35.00. 
šitai yra tikra proga visame gyvenime ir mes patariame nepra
leisti.

Kam pirkti antrų rankų mašiną arba mokėti nepaprastą kainą 
už naują, Kuomet gali gaut pirkti visiškai naują gvarantuotą Vic- 
trolą iš musų sankrovos tik už $35.00, gaunat priedų rekordus ir 
adatas veltui

Apsimokės apsilankyti, nepaisant kur gyventum. Taipgi 
turime ant rankų keletą augštos rųšies, tikros odos ir Tapestry 
fruntinės setų, kuriuos parduosime už pirmą pasiūlymą, nes mes 
norime turėt daugiau vietos.

Ateik ir persitikrink patsai.
Mes pristatome visiškai veltui visur mieste, taipgi, Cicero, 

Berwyn, South Chicago, Hammond, Harvey, Hindsdle, Glenčoe, Chi
cago Hights, Gary, Lyons, Blue Island, Summit, Bellwood, Burn- 
ham, Elgin, Aurora, ir tt., taipgi siunčiame per C. O. D. Priimame 
Liberty Bondsus.

Atdara kas vakaras iki 9 vai., nedėliomis nuo 10 iki 4 po pietų
NATIONAL STORAGE COMPANY

Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris

Automobilius užmuši* 
mergelę.

Ottilie Riebiem, 5 metų am
žiaus, 2958 N. Whipple st., va
kar ant kertės Logan boule- 
vard ir Mihvaukee avė. tapo 

automobi liaus perblokšta ir 
užmušta. Automobilius nuva
žiavo nesustojęs.

Prapuolė mergelė.
Miss Rose Pantek, 16 metų 

.imžiaus, 5029 Alexander st., 
Kast Chicago, Ind., vakar din
go nežinia kur palikus moti
nai šitokį laiškelį: “Brangi ma
ma: Aš einu nusiskandinti. Ne
sigailėk manęs. Man jau ne
pakenčiamai gyvenimas nusi
bodo. — Rose.” Chicagos po
licijai yra įskyta jieškoti jos.

• , 1 - I

A. te m e moters šernolę.
Vakar apie aštuntų valandų 

vakaro Mrs. Catharine Zet- 
twoch, 923 Addison st., beei
nant AVabash gatve, tarp Wa- 
ihington ir Randolph gatvių, 
pripuolė prie jop koks apdris
kęs vaikėzas ir tuoj griebė už 
jos šernolės ir išsukęs jų iš jos 
rankų, dingo tamsoje alėjoje, 
šernolėje buvo fapie $20.

y j k1
Reikalauja indžonkšeno.

The Midland Tailors, 318 W. 
VVashington st., andais darbi
ninkių išėjo į streikų. Vakar 
gi bosai a|xskričio teisine pa
davė aplikacijų išėmimui in- 
džonkšino priež streikierius, 
kurių didžiuma yra nariai 
Ainalgamated Clothing Wor- 
kers of America, kad uždrau- 
lus pikietavinių.

“Tuščia garbė.”
Samuel P. Thrasher viiRar 

kalbėdama^ Kivvanis Kliubo 
bankete, Morrison hotelyj, pa
sakė, kad “jeigu Chicagos 
mieste doriškai supuvusiems 
lolicistams ir politikieriams 
/ra leistina šeimininkauti; jei- 
>u plėšriems namų savinin
kams ir kitokiems vertelgoms 
yra leista elgtięš su biednųjų 
lernolėmis ne taip, kaip įstaty
mai leidžia, bet taip kaip jiem 
patinka; jeigu visokie gemblc- 
riai ir kriminalistai gali bičiu- 
luotis su nesąžiningais policis- 
tais ir šnipais, tad musų mies
to garbe yra visai tuščia.”

Policija ėmė kyšius.
Federaliam Landiso , teisme 

vakar buvo teisiami du italai, 
Angelo Bartohici ir Quinto 
Bezzicheri, už pardavinėjimų 
ilkohdlinių gėrynių. OLaike lan
dynių Bezzicheri po priesaika 
pasakė, kad jis su savo pusi
ninku Bartoluci jau buvęs areš
tuotas ir teismas pirmiau 
South Clark st. policijos teis
me, bet kada jis patiesęs de
tektyvų biure šnipams keturis 
šimtus dolerių, tada jų bylų 
teismas atmetęs. Landis palie
pė, kad šis dalykas butų nuo
dugniai ištirtas.

,4.i ... .

Suėmė 30 gemblerių.
Valstijos prokuroro Crowc 

Įsakymu vakar detektyvai už
klupo Jiui O’Leaiy gamblini- 
no įstaigų, 431 S. Dearbon st. 
Suėmė patį Jim O’Leary, tris
dešimts jo lankytojų ir visus 
gemblinimo įtaisus, kurių ver
tė siekia apie penkis tūkstan
čius dolerių.

aMU BPKOALI8TA8 
Akta KgM*iaaoJ« Dykai

Nėra prievartos kad pirktum.

s35
patinga doma at
kreipiama ( val

kus. Vai.: ano 9 ryto Bd 9 vak. 
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Ashland Avė. kam p. 47 St.

Telephone Yards 4817 
Boulavard 8487 *

Nelaimės 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; taje- 
rių dūdos etc.

DR. M. HERZMAN
H RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorijai 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis) Canal I 
8110 arba 857

Naktimis: Dresel I 
, 950 - Drovai 4186 |

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St. |

Telephonai:

A. J. DAWS0N
LIETUVIS

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

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

Nušovė auksorių. TRIS PASVEIKINIMAI 
MUSŲ KOSTUMERIAMS.

Vakar po pietų vienas bandi
tas įėjo W. F. Lehman graž- 
nos krautuvčn, 3357 W. North 

avė,, ir paprašė Lehmano dar
bininko, W. H. Sčhaller, kad 
jis pataisytų jam laikrodėlį. 
Kada Sčhaller paėmęs laikro
dėlį pradėjo tyrinėti, banditas 
išsitraukė revolverį ir liepė 
jam iškelti rankas, Schallerui 
atsisakius, banditas paleido į 
jo krutinę du šuviu ir pats 
nėrė pro duris laiikan. Atva
žiavus policija Sčhallerj’ nuga
beno St. Elizabeth ligoninėn, 
kur jis tuoj pasimirė.

Vasario 1 d. Joseph Tri- 
ner Kompanijos darbininkai 
buvo pakviesti per kompani- 
jos diektoriusi metinį ban- 
kietų, kuriame pasirodė di
džiausių harmonija tarpe 
darbdavių ir darbininkų. 
Tas sutikimas tarp darbda
vių ir dabininkų egzistuoja 

j jau suvirs 30 metų, tai yra 
nuo to laiko, kaip pradėta iš
dirbinėti garsųjį Trinerio 
.Kartųjį ..Vynų. Principalė 
kalba tame bankiete užsibai
gė šiais žodžiais: “Trįs pa
sveikinimai musų kostume-

$500 už bandito galvų.

Penki banditai vakar atėmė 
iš Brinks Chicago City Exp- 
ress kompanijos dviejų darbi
ninkų tris tūkstančius šešis 
šimtus šešiasdešimts dolerių, 
kuriuos jie vežė Strassau- 
Becker Leąther kompanijai, 
1310 N. Halsted st. Banditai 
ekspresnianus pasigavo ties 
pat pastarosios kompanijos 
ofiso durimis. Ekspreso kom
panijos manadžeris Allen pa
siūlė i>o penkis šimtus dolerių 
už kiekvienų tų banditų galvų, 
ir po šimtų dolerių už kiekvie
nų jų sugautų gyvais.

Kovoja bombomis.
Devynioliktoj wardoj yra du 

italai, Anthony D’Andrea ir 
Joseph Spricafl kandidatais į 
aldermanus, kuriuos nežinia 
kas ir kodėl nori bombomis 
nžbombarduoti. Praeitų savai
tę politiniame susirinkime, 
kur D’Andrea kalbėjo, sprogo 
bomba ir sunkiai sužeidė sop-

riams !n Šie žodžiai buvo 
priimti didžiausiu delnų plo
jimu. Ištikro, tai buvo tei
singa pasveikinti musų kos- 
tumerius, nes tūkstančių tuk 
stančiai tų kostumerių yra 
ištikimi Trinerio gydylėms 
ir kiekviename atsitikime vi
siems jas rekomenduoja ir 
už tai gauna vien tik padė
kos žodžius. Ponia John 
Rittlemari Jr. štai ką parašė 
mums iš Leetsdale, Pa. sau
sio 6 d.: “Trinerio Kartusis 
Vynas visuomet turi būt ma
no namuose, nes aš negaliu 
būt be jo. Aš taip pat var
toju Trinerio Sedativą nuo 
Kosulio per paskutinius aš
tuonis metus ir Trinerio Li- 
nimentą ir turiu pasakyti, 
kad tai yra geriausios gy
duolės, ką žmogus gali nu
pirkti už, pinigus”. Jus ga
lite gauti jas pas kiekvieną 
aptiekorių arba vaistų par
davėją.' — Joseph Triner 
Company, 1333-45 So. Ash
land Avė., Chicago, III.

tyniolikų žmonių. Praeitų gi 
naktį bomba buvo padėta po 
Joseph Špicą namais, 1028 
Newberry avė., kuri sprogo 
matomai visai nesmarkiai, kad 
tiktai keturis langus tepajiegė 
iškrėsti. ,

Nušovė žmogų.

Du negrai banditai vakar po 
piedųįįėjo Markus Levi mėsos 
sankro^oii, 510 East 39-th st., 
ir priėjo prie Norton Levi, ku
ris tuo tarpu buvo prie regis
tro, pareikalavo, kad jis iškel
tų rankas. Vietoj iškėlimo ran
kų jis puolė už kaunlerio ir 
i'č|)loniis įbčgo į kitų kamba- 
rį. Ten pasiėmęs revolverį su
grįžo atgal mūsinen ir pradė
jo šaudyti į banditus. Bet ban
ditų butą greitesnių; jam tik 
kų iškišus galvų pro duris, jie

(Seka ant 8-to puslp.)

.................... ■ ' i

Tautos Valgykla
1841 S. Halnted St., Chicago, III. 
Gerbiamieji Viengenčiai:

Šiuo turiu garbes pranešti, 
kad aš atidariau šiandien Suba- 
toje Vasario 19 d., naują valgys 
klą. Pas mano gausite visuo
met gardų valgį ir gerą patar
navimą. Su pagarba,

A. Jonikis.

Akušcrka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktlmle prie 
tirpdymo ir duodu patarimui, mo
terims ir merginoms. Antraiaai 
8333 So. Halsted Stn Chicago, IU. 
Phone: Boąlevard 4121.

.. imi n .wi»!iiii m m
-.-Ji Į,., y. . ■■■ r- , , . ------

DR. C. K. KLIAUGA I
DENTISTAS

1821 So. Halsted St. Chicago, HI | 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—•9 rtk. *1
' Phono Canal 257

h ■MtKrrr.rgiirjigaįi-iįai-mni—; 7,t-, ..

DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Are^ I labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyrišką ir 
Vaiką Ligą.

OFISO VALANDOSi 
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nūs 8 
iki 5 ▼. po piet ir nuo 7 iki 9t8Q 
▼ai. vakaro. Nedaliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 va], po piet

Telefonas Drexsl 2882

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 matai 

Ofisas:
3149 S. Morgan St., kerti 32 St 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriiką ir Vyrišką.
Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANDOSi 

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

po piet.
. Telepboną_YardiB 68Z* , 

asKMmnnMNSBHMBasaMNSMBai

Tol. Austin 787
DR. MARTA

D0WIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po Na.
5208 W. Harrisoa St.

Valandos: 8—12 kasdieną ir 2—9 
vakare išskiriant nedėldianiua.

,, ii........................ ..

(■■ CM MM B KiatBlUKUM 
t& TeL Boulevard 2160

Dr.AJ.KARAUUS i
J Gydytojas ir Chirurgai % 
Ž VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
8303 So. Morgan Street, 

' Chicago, IU.

ez. 1189 Indapendence Blvd. Chicage
Telephone Van Buren 294

DR.A.A'ROTH
tUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistus Moteriškų, Vyriškų^ 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicage
> Telephone Pr ver 9693 

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

Telephone Yards 1532

s DR. J. KULIS 1
LIETUVIS

I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo Hm- B 

panėias, senas ir paslaptiu-
Kas vyre Hrm-

B 3259 So. Halsted SU Chicago. M

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 Latayette, 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

Tel. Pullman 842
DR. I. E. MAKARAS

Lietevys Gydytojas ir Chirurgas |
10900 Micbigan Aven Roselande. 1

Vai. 10 iki 12. 2 iki 4 ir 0:88
; iki 8:80 vak.

r—1"   ............——.......
Tel. Csnal 6222

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAR 

2201 W. 23nd A So. Leavitt Sta. 
CHICAGO.

Valandom 9:80 ryto iki 12 diegą 
nuo 1 po pietų iki 9 vakare
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NAMAI-ŽEMĖ
Helen Golden 
Elza Novak 
James Lillard 
T. Karablinoff 
Minna Ysaeva.

Koncertas tyus nedėlioj, 
27 d. vasario (Feb.) 1921, 
Ashland Auditorium Car- 
men’s Hali), puikiausioj 
darbininkų svetainėj Chi
cago j, Van Buren St. ir 
Ashland Blvd. 
vai. po pietų. 
10 muzikantų.

Tikietai jau
“Naujienų’* ofise, 
tuojau!

Iš kitų miestų ir mieste
lių visi naujieniečiai bukite 
šiame puikiame Naujienų 
koncerte!
KONCERTO RENGIMO 

KOMISIJA.

PRANEŠIMAI RANDAI PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir grosemė. 

Priežastis pardavimo, išvažiuoju į 
Lietuvą.

Atsišaukite
ANT. KULIKAUSKAS 

4918 Barring Avė., E. Chicago, Ind. 
. Phone 564 M. E. Ch. Ind.

NAMAI-ŽEMĖ
Brid report. — Didėlės prakalbos ir 

koncertas, kuriame dalyvaus Jauno
sios B 
vyste 
Utarnihko vakare, vasario 22 d., 7:30 
v. v. Ii 
W. 81! 
riaušių 
shingtono gimimo dienoje. Dalyvaus 
lietuviLki ir angliški, kalbėtojai. Taip
gi bus ir kitokių pamarginimų. Ne
praleis

rutės Vaikų Choras, po vado- 
p-lės Salomijos Staniuiiutės.

ANT RENDOS
Didelė svetainė susirinkimams lai

kyti ir dvejos lubos 25x80 pėdų kiek
viena dirbtuvei. Nebrangi renda. •

Kreipkitės
BOCH’S ŲEPT. STORE, 

3641 So. Halsted St. 
Tel.Xards 1822

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

SAMUEL KRČ 
2003 Jefferson Str.

| PARSIDUODA 2 akeriai ge- 
! ros žemės prie cementinio kelio; 
2 blokai nuo mokyklos, 4 blokai 
iki Burlington geležinkelio sto
ties; 18 mylių iki vidurmiesčio. 
60 traukinių prabėga kasdieną. 
Galima gyventi tenai, o važinėti 
miestan dirbti, ši vieta yra ge
riausia ir linksmiausia apielinkė 
Chicagos. ''Jei nori gyvent ant 
šviežio oro, nepraleiskit šios pro
gos. Kaina $1,200. $200.00 
įmokėti, o likusią sumą ant leng
vų išmokesčių. Platesnių infor
macijų, rašykit arba ateikite.

aymond Chaple svetainėje, 816 
t St. Tai bus vienas iš 'ge- 
vakarų ant Bridgeporto Wa-

suvarė jo krūtinėn tris kulip- 
kas ir išbėgo laukan. Vienas 
banditų buvo kareivio unifor
moje. Norton Levi, 22 metų 
amžiaus, nuvežtas Illinois Ce
ntral ligoninėn pasimirė.

Fiziško lavinimosi reikalin
gumas.

Naujienų skaitytojai nekartų

liūs apie tai, kaip yra naudin
ga užsiimti tam tikru sportu, 
būtent, atletika. Taipjau buvo 
minėta apie kaikuriuos lietu
vių kliubus, kurie šitos rųšies 
sportu užsiima. Vienam tos 
rųšies kliubui yadovaujn ži- 
nomasai lietuvis atletas, p. P. 
Norkus. Ačiū jam daugelis lie
tuvių, kurie jau buvo netekę 
vilties įsigyti paprasta svei
katą, tapo laimingais ir šiandie 
tuo labai džiaugiasi.

Tasai kliubas yra “Samso
no Kliubas”. To kliubo na
riai yra įsitikinę, jogei tam 
tikru kūno lavinimu ištikrųjų 
galima atsiekti to, ko, pas dak
tarus einant, nevisuomet gali
ma atsiekti.

laibai naudinga yra kilnoti 
tam tikras sunkenybes, supran
tama, pagal specialiai išdirbto 
pieno — naudojant įvairių nuo 
patrūkimo įmonių ir 1.1. Taip 
darant žmogaus kūne išsivysto 
tam tikra energija, kuri gina 
jį nuo išlaukinių pavojų — li
gų ir t.t. *• * W

Visi žino, kad žmogus, ne
tekęs sveikatos, dažnai ir pats 
savęs nebekenčia. Toks žmo
gus j ieško būdų savo sveikatai 
pataisyti, eidamas pas daktarus, 
dažnai visar nekompetentiškus, 
ir tuo td< savo sunkiai susi- 
tausotus pinigus išeikvoja, bet 
paprastos sveikatos neatgauna. 
Neatsiekęs ko jieškojo, toks 
žmogus netenka vilties ir lie
ka našta ir pats sau ir savo ar- 
timiemsiems, jeigu jų turi.

Tokiuose atsitikimuose daž
nai nereikalinga jokio daktaro 
pagalba. Jeigu žmogus žino
tų, kad jam geriau nei vaistai 
gali pagelbėti tyras oras, tin
kamas savęs
naudojimas jo kunui reikalin
go maisto ir fiziškas lavini-

užsilaikymas,

sunkenybių visa tai padarytų 
ir butų laimingas.

Artimiausioje ateityje “Sam
sono Kliubas”, p. Norkaus va
dovaujamas, žada surengi tin
kamą vakarą, kur bus parody
ta daug ytin įdomių dalykų. 
Bus varžytinės kilnojime sun
kenybių ir 1.1. Sveriantiems 
nedaugiau kaip šimtą septy- 
niasdešinits svarų bus duoda
ma tam tikri aukso ir sidabro 
ženklai. — S. A. V..

EXTRA

Lietuviški kepėjai atpiginu 
duoną ir pardavoja sena kaina 
*— po 10 centų. x

Nanjieny Didysis Kon
certas Jau Nebetoli.

Bukite visi iš anksto pa
sirengę, Šįmetiniame kon
certe dalyvaus labai daug 
artistinių spėkų — lietuvių 
ir kitų tautų. Tokio kon
certo dar lietuviai niekuo
met neturėjo. Nepraleiski
te jo!

štai kokios spėkos daly
vauja:
Unė Babickai te
K. Sarpalius *
Broliai Briedukai
Pr. Jakutis
Pr. Cvirka
Pirmyn Mišrus Choras 
Chicagos Socialistų Vyrų 
Choras

ir kitokių pamarginimų. Ne- 
cit šios progos. — Komitetas.

J IEŠKO DARBO

r?

Pradžia 4
Orkestrą —

parduodami 
Pirkite

•Mtaesa*".1,...
Pranešimai

PRANEŠIMAS DRAUGIJOMS.
Šiuo pranešame visoms draugijoms 

ir kuopoms, kad nedėlioj, rugpiučio 
(August), 7, 1921, Naujienos rengia 
metinį pikniką Gardners Darže, 128 
gatvė ir Michigan Avė.

Todėl malonės draugijos ir kuopos 
nerengti tą dieną piknikų, nes Nau
jienų piknikan visuomet suvažiuoja 
visos Chicagos ir apielinkių miestelių 
lietuviai. Komisija.

The ,Mary Garden Forum. — Dr. 
Frank Bohn of New York City, U. S. 
Propagandist in Europe during the 
World War. Recently delagate to Pan- 
American congress at Mexico. Will lec 
ture on “Mexico to day”, at 8 p. m. 
Sunday. Gavin O. Malley will read 
original poems.

“Is the human race xvorth saving” 
A debate at 3 p. m. Joseph Cohn ver- 
sus Harry Wilson.

Colonial Hali 20 W. Randolph St.— 
Mike Walsh, Director.

Extra susirinkimas. Lietuvos lai
svės Paskolos Apskričio bonų parda
vėjų įvyks pirmadienį, vasario 21 d., 
7:30 vai. vak.., šv. Jurgio par. svet., 
33-čia ir Auburn Avė. Malonėkit 
skaitlingai atsilankyti, nes yra svar
bių pranešimų iš Misijos. —

Pirm., J> Poška, Rašt., Statkiene.

Brighton Park. — Keistučio Pašel- 
pos Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, vasario 20 d., 1 vai. 
po piotų, paprastoj svetainėj, 3925 S. 
Kedzie Avė. Visi nariai malonėkite 
susirinkti laiku. — Pirmininkas.

Lietuvių Piliečių Sąjungos Vyriausios 
Valdybos Pranešimas, apie suvažiavi

mą ir L P. Sąjungos ženklelius.
Lietuvių Piliečių Sąjungos skyrių 

atstovų susivažiavimas neįvyks vaka
rio 24 d.; jis tapo nukeltas į kovo 81, 
1921. Vietą posėdžiams bus paskelb
ta vėliaus. Malonėkite pranešti savo 
išrinktiems atstovams, kad jie neva
žiuotų v^Mrio 24 d. į New Yorką.

Lietuvių Piliečių Sąjungos ženkleliai 
jau pagaminti: trikampis-trispalvis 
Lietuvos vėliavos emblemas, su žirg- 
vaikiu vidui. L. P. Sąjungos Vyriau* 
šia Valdyba nutarė parduoti juos po 
50 centų.

Skyrių susirinkimuose malonėsite 
apio tai nariams pranešti ir paraginti 
juos ženklelius užsisakyti.

— Lietuvos Piliečių Sąjungos 
Vyriausia Valdyba.

VVest Side. — Nedėlioję, vasario- 
Feb., 20, Meldažio svet. 2244 W. 23rd 
PI. Chicagos lietuviai laisvamaniai 
rengia didelį vakarą. Pradžia 7 v. v. 
Šitas vakaras bus gana žingeidus — 
dalyvaus chorai, kvartetai, monologi- 
stai, deklamatoriai ir Kun. Bimba.

Kviečiami atsilankyti
— 1 Kp. L. L. F. Komitetas.

Vakaras atsisveikinimui su žemai-* 
te. — Kadangi gerbiamoji musų ra
šytoja Žemaitė greitu laiku apleidžia 
Chicagą ir išvažiuoja Lietuvon, Lie
tuvių Moterų Draugija “Apšvieta” 
ruošia jai atsisveikinimo vakarienę. 
Vakarienė keliama subatoj, vasario 
19 dieną, kaip 7:30 vai. vak. Mildos 
salėj, ant 2rų lubų. Tikietus galima 
išanksto (iki vasario 17 d.) nusipirk
ti pas apšvietietes ir Naujienų ofise.

— Komitetas.

Elizabeth, N. J. — Dideles prakal
bas rengia L. S. S. 147ta Kuopa ne
dėlioj vas. 20, kaip 2 v. po pietų, Liut- 
vino salėj, 69 So. Park St. Kalbės 
d. V. Poška tema: Kame skirtumas 
tarp socialistų ir komunistų, o taip
jau ir apie dabartinę Lietuvos valdžią. 
Kviečiame vietos lietuvius kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti.

— L. S. S. 147 Kp. Komitetas.

Bridgeport. — Leib-Gvardija D. L. 
K. Vytauto laikys mėnesini mitingą 
nedėlioj, vas. 20, Imą vai. po pietų Šv. 
Jurgio parap. salėj. Visi nariai ma
lonėkite susirinkti laiku, nes yra svar
bių reikalų svarstyti.

— Rašt. S. Kunevičius.

Bridgeport. — Prakalbos ir krato
mi paveikslai Raymond Chaple, 816 W. 
31st‘St. Pradžia 7:30 v. v. Vasario 
19-tą ir 20-tą, subatoj ir nedėlioj. 
Bus geri kalbėtojai ir aukštos vertės 
krutami paveikslai, Užkviečiame vi
suomenę skaitlingai atsilankyti.

— Komitetas.

Bridgeport. — Jaunosios Birutės 
Vaikų Choro repeticija šią savaitę 
bus subatoje, vasario 19 d., 2 vai. po 
pietų, o ne nedėlioję, kaip pirmiaus 
buvo, "Mark White Square svetainėje, 
Choras dalyvaus programe Raymond

ASM ENŲ JIEŠKOJIMAI
ANTANAS RULIS

Pirmiau gyvenąs
I). Rockwell St., Chicago, 111. 
ine svarbų pranešimą. Kreip- 
Naujienų ofisą arba praneški-

4500 S 
Turi 

kitės į 
te dabArtinį adresą.

JONAS PALEKAS
Pirmiau gyvenąs

Chicago, III.
Kreip-

Naujienų ofisą arba praneški- 
.rtinį adresą.

4853 V\ 40th St
Turine svarbų pranešimą, 

kitos Į 
te dubi

PAJI|EŠKAU Dominiko Jokūbaičio 
Kauno 
mo. 48 
tų atgiil gyveno Chicagoj. Kas apie 
jį žino, 
atsišaukit, jūsų brolis Pranas Jokū
baitis, tik atvažiavęs iš Lietuvos nori 
matyti.

J 852 So. California Avė.

rėd., Raseinių apsk., Gurų kai- 
metų amžiaus. Apie 11 me-

malonėkit pranešti arba pats

PAJIEŠKAŪ brolio Jono Taujans- 
kio, 19 U7 m. gyveno Chicago. Malo
nės atsišaukti.

ANTANAS TAUJANSKAS 
Panevėi io apskr., Troškūnų miestelis, 

Lithuania.

NEBEJAUNAS žmogus pajieško 
darbo už patarnautoją prie biznio na
mų kaipo: Naktinis arba dieninis sar
gas (vvatchman), porteris arba janito- 
rius. Taipgi galiu atlikti bile darbą 
kaipo ir jaunas. Sutinku gyvent dar
bo vietoj. Atsišaukit laišku arba ypa- 
tiškai.

K. J. PALIONIS
4437 So. Fairfield Avė.

PARSIDUODA saliunas vien lie
tuvių apgyventoj vietoj. Didelė sve
tainė dėl susirinkimų arba balių, 4 
didelių kambarių pagyvenimas. Par
duodama iš priežasties užsidėjimo kito 
biznio.

8486 So. Auburn Avė., 
Ant Bridgeporto 
Tel. Yards 1595

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

SAMUEL KRČ
2003 Jefferson Str., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ

PARSIDUODA saliunas lietuvių 
tirštai apgyventoj apielinkėj. Biznis 
išdirbtas 
Priežastį 
tos.

MOTERŲ
REIKIA patyrusių moterų prie 

skirstymo popierių. Pastovus darbas, 
gera mokestis.

ACME WASTE PAPER CO., 
1215 W. 15th Street 

U. F. N.

gerai duoda gerą pelną, 
pardavimo patirsit ant vie-

400 E. 115th St.
Kensington. ,

PARSIDUODA mūrinis 4-rių pagy
venimų 2 prišakiniai po 4 kambarius 
kiti 2 užpakaliniai po 5 kambarius, 
ant 2jų lubų. Atsšaukite vakarais, 
subatomis po pietų arba nedėldie- 
niais.

P. HOFFMANN, 
2051 W. 22nd Place

PARSIDUODA bučemė ir grosemė, 
lietuvių ir kitų tautų apgyventoj vie
toj. Parsiduoda pigiai iš priežasties 
išvažiavimo į Europą.

1857 W. North Avė. 
Tel. Humboldt 7964

P. P. BAUBLY,
1404 W. 18th St.

REIKIA merginų prie siuvamų 
spėka varomų mašinų. 

ENGLANDER SPRING & 
BED CO., 

3931 Lowe Avė.

PARSIDUODA saliunas labai pi
giai biznis gerai išdirbtas ir geroj 
vietoj, visokių tautų apgyventoj, prie
šais didelę Crane (dirbtuvę Prie sa
liuno didelė salė susirinkimams. Prie
žastis patirsite ant vietos.

3925 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA farma. Aš čia, kad 
gavus žmonių parodyt savo gyvulių 
farmą, 25,000 akerių labai riebios že
mės; 14,000 dirbamos, su visais įren
gimais, 
likusius 
farmos.

PARSIDUODA farmos Wisconsin 
valstijoje. 60,000 akerių po $30.00 
iki $50.00 už akerį. Galite pirkti tiek 
akerių kiek norite, pasiskirdami vietas 
prie miško arba užaugusias vaisin
gais medžiais. Žemė derlinga viso
kiems javams, ypatingai kviečiams ir 
ragiams. Kreipkitės

Helen Melnik, 
4600 Gross Avė., Chicago, III.

150 akerių farma parduosiu už 
$6,300; 15 galvijų, 3 geri arkliai, ge
ri budinkai ir mašinos. 100 akerių 
dirbamos žemės. $3,000 įmokėt.

P. ŠLIAUZIS, 
2137 N. Western Avė. 
Tel.: Humboldt 6277

Pirmas įmokėjimas $1,000, 
išmokėti savo uždarbiu nuo 
Atsišaukite

BENNETT, 
421 First National 

Bank Bldg.ANT PARDAVIMO 
TEATRAS, nešąs gryno pel

no $80 ki $150 į savaitę.
, 1638 W. 69 St.
Klausk Managerio

REIKALINGA moteris arba mergi
na prie nann; darbo ir vaikų prižiūrė
jimo. Gera mokestis, valgis ir kam
baris. Kreipkitės

JOE DESZULSKI
4505 So. Hermitage Avė. 
galima matyti visą dieną.

PARSIDUODA medinis namas su 
vieta dėl krautuvės, ir 3 didelių kam
barių pagyvenimų; gazas, elektra ir 
telefonas, didelis garagis dėl dviejų 
automobilių. Parsiduoda už cash — 
pigiai. Priežastis pardavimo išva
žiuoju ant ūkės. Kaina $2,700.

2443 W. 71st St. 
Tel. Stewart 461

BargenasSŠKAU pusbrolį Dominiką 
5 metai atgal, gyveno Chi- 

Meldžiu atsišaukti, nes turiu 
Kas praneš 

yra, gaus atlyginimą. 
ALEKSA NA R AVA S, 
104 So. Campbell Avė.

Chicago, III.

PAJI 
Naravą 
cage. 
labai svarbų reikalą, 
kur jis

4

REIKIA moters abelnam stu- 
boš darbui.

1234 Independence Blvd.
PAJIEŠKAU savo vyro Chalio Ka

lino ,paeina iŠ Kauno rėd., Kcidainių 
apskriči >, Josvainių valsč. Graužiu 
kaimo.
Amerikc
aš Mikt
duktė ai važiavome iš Lietuvos.

31

Senumo 32-jų metų, gyvena 
je aštuoni metai. Atsišaukit 
liną Kalinienė ir Marijona

26 So. Maplcwood Avė.

REIKALINGA moteris prie 
namų darbo, mokestis gera.

Atsišaukite •
J. BALTRENAS, 

2500 W. 39 St.

PARSIDUODA grosernū ir delicate- 
sen. Visokių tautų apgyventoj vie
toj. Priežastis pardavimo reikalas 
išvažiuot į Lietuvą. Kreipkitės pas 
savininką.

4133 So. Wallace St.
Tel. Yards 5310

80 akerių farma su gražiais 
namais, dirbama, nuolaidi žemė. 
23 mylios nuo vidurmiesčio, prie 
Wabash geležinkelio, pusė bloko 
nuo stoties. Kiek įmokėti, o Ii-

ŠTAI JAU IR PAVASARIS

PARSIDUODA kaunteris (baras). 
Geras dėl groserio arba dėl drabužio 
Storo — beveik naujas. Parduosiu 
labai pigiai

2955 Se. Emerald Avė.

kusius išmokesčiais. $200 už

z PAJII 
arba- na 
esu 30 metų sęnumo; 
šaukti ir su pirpiu laišku prisiųst pa
veikslą, turį ant pareikalavimo gražin
siu.

HŠKAU apsivedimui merginos 
ilės nuo 25 iki 35 metų. Aš 

meldžiu atsi-
REIKIA DARBININKU

u

3255 Lo'
JOHN RUT, 

ve Avė., ' Chicago, III.

ŠKAU apfdvedimui merginos 
d 24 metų senumo. Norin-

pajif:
nuo 18 i 
čios sus pažinti, malonėkite prisiųsti 
savo pa1 
veikslą . 
rašinėti.

. reiksią su pirmu laiškų. Pa
grąžinsiu. Meldžiu vyrų no

830 W.
J. J. YCHAS, 

33rd PI., Chicago, III.

ŠKAU Justno Atraškevičiaus 
rėd., Vaišvidavos dvaro, 9

PAJIE
Suvalkų 
metai kaip Amerikoje;"pirmiau gyve
no Chicaįio, 111. Turiu svarbų reika* 
lą, meld

P. O

Turiu svarbų reika* 
ifiu atsišaukti. 
PETRAS MISIŪNAS, 

Hurley, Wis.

VYRŲ 
REIKIA.

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

CHICAGO MUTUAL 
CASUALTY CO.,

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

PARSIDUODA saliunas su 5 kam
barių pagyvenimu, pigi renda, listas 
ant 8jų metų. Turi būti parduotas 
iš priežasties ligos.

x 2500 Archer Avė., 
kampas Halsted St.

------------------- - ---------- ,-----------------
PARSIDUODA 5 billiardiniai stalai 

kartu su aisbaksiu, šiokeisais dėl ci
garų, keletą kėdžių ir kiti. Pigiai 
Geriausias pasiulimas paims daktus.

Atsšaukite į Naujienų ofisą.
S. A. W.

PARSIDUODA pirmos klesos bar- 
bernė labai pigiai su 3 kėdėmis. Par
davimo priežastis — išvažiuoju į Lie
tuvą.

3604 So. Halsted St.

PARSIDUODA geras saliu
nas labai pigiai. Atsišaukite.

2705 W. 38th St.

PAJŲ 
Malonės 
bų reika

ŠKAU A. Zaldoko, architekto, 
atsišaukti, nes turiu svar- 

a
J. VELIČKA,

4457 So. Mozart St., 
Chicago, III. /

REIKALTNGAS siuvėjas prie seno 
ir naujo darbo. Turi būt patyręs ant 
kelinių. Pastovus darbas.

ANTON WAICHUKINAS 
324 E. 115th St. 

Chicago, III.

PAJIF ŠKAU savųjų kaimynų: Juo
zo Dovidlonio seniau gyveno Chicagoj; 
Vladislo\o Paulausko, gyvenusio New 
Yorke, Stanislovo Žokševskio ir Fran- 
ciškos Nj 
vena.
parašyti 
žmonių, 
nė atidų 
dvario dvaras, Šeduvos valsč., Pane
vėžio ap:kr., Kauno rėd., Lithuania.

urdusovnos, nežinau kur gy- 
£as žino ar patįs malonėkite 

Esame labai išsiilgę savO 
Antrašas: Ona M. Mordosie- 
oti A. Linkevičiui, Raudon-

jmSKO KAMBARKŲ
PAJIEŠKAU švaraus kamba

rio Bridgeporto apielinkėj e. At
sišaukite laišku.

524 W. 33rd St.

ŠKAU švaraus ir šilto kam-PAJIEi
bario viepai ypatai, atskirai. 

^Atsiša ikite laišku:
K. B. H., 

2316 W. 18th St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASU 

vaikinarr i 
šviesa, n

3rd floor

ANDAVOJA kambaris dviem 
s, garu apšildomas, elektros 
audynė ir kiti parankumai.

2152 Alice Place 
antras namas nuo Leavitt st.

JIEiKO PARTNERIŲ

PAJIEšKAU PUSININKO

Turiu 
užlaikau 
dalykus, 
automob 
metus, 
liūs ir d 
sišaukti 
Hngas, r

l

automobilių dirbtuvę ir taip 
dėl automobilių reikalingus 
Taipogi perku ir parduodu 

liūs. Biznis išdirbtas per tris 
Turiu savo šešis automobi- 
lug kitų dalykų. Meldžiu at- 
greitai. Patyrimas nereiks- 
es galima išmokti.

708 W. 18th St. 
Phone Canal 3348 

Chicago, III.

PAJIF 
su mažu

ŠKAU pusininko prie saliuno 
turtu. Biznis išdirbtas ge-

Chaple! svetainėje, Washingtono gimi- rai, lietuvių ir kitokių tautų apgyven- 
mo dienpje, 7 vai. vak. Užtat reika
linga, kad visi butumet ant šios re
peticijos. , — Mokytoja.

toj vfeto|.
Kreipi itės

8589 Elmwood Avei

DIDELIS BARGENAS 
VICTROLA

Stebuklinga progą 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 $20Z), parduosiu už 
$75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide
lė Victorola, už kurį buvo užmokėta 
$225 už $50, su rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit tuojaus, galite ma
tyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare 
ir nedėlioj.

2810 W. Harrison St.

PARSIDUODA saliunas arti Šv. 
Jurgio bažnyčios. Geram žmogui ge
ra vieta. Yra 5 kambarių pagyveni
mas užpakalyje ir 7 kambarių viršu
je. Arba kad atsitiktų moteris, jei
gu su nedaug vaikų arba mergina no
rinti prisidėti kaipo pusininke prie sa
liuno biznio, aš esu vienas. Priežas
tis pardavimo patirsit ant vietos. Sa
vininką galima matyt visada.

936 Wk 33rd St.

PARSIDUODA gera lietuviška kar- 
Čiama ant Bridgeporto, netoli švento 
Jurgio Bažnyčios.

Atsišaukite
" 943 W. 38rd St.

akerį. Rašyk arba atsišauk 
i

PAUL P. BAUBLY,
1404 W. 18th St

PARDAVIMUI didelis kampo lotas, 
ant piet-rytinio kampo Blue Island ir 
Hoyne gatvių. Frantas 83 pėdos už
pakalyj 85 pėdos, 100 pėdų ilgio. Ge
ra vieta saliunui, valgyklai su furni- 
šuotais kambariais. Puiki vieta; par
siduoda pigiai. Savininkas

JOHN DUSEK, 
4137 W. 31st St.

Noriu pranešti visuomenei, kati da
bar turiu gerų farmų ant pardavimo 
Lietuvių apgyventoj vietoj. Dabar yra 
laikas pirkti pakol dar nepabrango. 
Šiuo kartu tiktai paduosiu vieną far- 
mą tai kurie norėsit pigesnių be bu- 
dinkų ir gyvulių, tai su laišku praneš- 
kit. 119 akerių, 70 akerių po plūgų, 
25 akeriai miško, ganykla, 150 kordų 
malkų supiauta, 6 mylios nuo didmies
čio, -6 kambarių namas, staldas, kute, 
vištininkas, pora arklių 6 ir 7 metų 
3 karvės, 2 kiaulės, 17 vištų, vežimas, 
šlajos, pjaunama mašina, nauja diską, 
bogė, sėjama mašina, grėbiama maši
na, Smetonos skiriama mašina, pakin
kai ir kiti maži padargai. Kaina 
$7,000. Platesnių žinių ir kitokių far
mų kreipkitės laišku lietuViškai.

' L. A. LEADBETTER, 
Rhinelander, Wis.

RAKANDŲ BARGENAS
Pirma negu pirksit rakandus, atei

kite ir persitikrinkite musų dideliame 
pasiulijime. $200 saiza tikras ma- 
hagony fonografas, su dviem spren- 
žinom, grajija visokius rekordus, pil
nai gvarantuotas, parsiduoda tik už 
$55 su rekordais ir deitnantine adata. 
Rašomasis stalelis $25. Taipgi gražus 
pianas. Vėliausios mados parlor 
(fruntinės) setas. Valgomojo kam
bario setas, miegamojb (bedroom) 
setas, karpetai (kaurai) ir ant grin
dų pastatomą lempą, etc., visi kaip 
nauji. Parsiduos jums prieinamom 
kainom. Nepraleiskit šito bargeno.

Gyvenimo vieta
1922 So. Kedzie Avė.,

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA labai pigiai veik 
nauja šešių pėdų ilgio maudyklė, (ru
na) Atsišaukite po feiuo antrašu: 

309 Aberdeen St., 
Pirmos lubos.

NAMAI-ŽEMB

PARSIDUODA mūrinis biznio na
mas su beizmentu ir garagių. Galima 
pirkt su bizniu arba be biznio. Vieta 
tinkama bučernei ir grosernei. Prie 
Storo 4-rių kambarių pagyvenimas, 
viršuje 2,pagyvenimai po 4-rius kam
barius. Savininkas bizniai po numeriu.

4510 So. Marsrfield Avė.

W.--------1!

PARSIDUODA automobilius Rai
nės 1920 metų modelio 7 sėdynių, 
dratiniai špykiai. Visai mažai 
totas — kaip naujas.

Parsiduoda pigiai.
P. MIKALIUNAS, 
2507 W. 47th St. 

Phone McKinley 4011

var-

-------------,...............
PARSIDUODA puikus automobilius 

arba mainysiu ant Fordo. Yra gera
me stovyje, nes man reikalingas ma
žesnis ant pirkimo. Bus parduotas už 
gerą pasiūlymą. v

8553 So/Wallace St.
Chicago, III. 
__________i______________________

PARSIDUODA Chancler 5 pasažie- 
rių mašina. Mažai vartota; trumpa
me laike turi būt parduota, 
stis pardavimo — savininkas 
žiuoja į kitą miestą.

DANILA 
471 W. 81st St. •

I Tel. Yards 8111

Prieža- 
i išva-

PARSIDUODA (bargenas) 2 augš- 
tų ir skiepu plytų namas prie geros 
gatvės. Rendos $960 į metą; nauja 
lietuvių kolonija. Savininkas senas 
žmogus nori tuojau parduoti. Plates
nių informacijų kreipkitės prie 

C. M. WEBER, 
2248 W. 22nd St.

PARSIl/jODA labai pigiai medinis 
namas 4 'pagyvenimų 19 kambarių. 
Du po 4 kambarius kiti du, vienas 5 
kambarių, antras 6 kambarių. Su 
augštų skiepu. Lietuvių apgyventoj 
vietoj. Arba mainysiu ant mažos 
farmos 5 akerių arba daugiaus su 
budinkais ir gyvuliais, šalę Chicagos. 
Kas mylit mieste gyventi, mlonėkit 
atsišaukti, pas savininką, nho elos ant 
2 lubų.

149 W. 46th St.
| Prie Wenthworth Avė.

.»■ ■ ■ ■ ■ ■■ — —o.

$500 nupirks naują šešių kambarių 
bungalow 69th St. ir Talman 
netoli bažnyčios ir parkų.

Bargenas 
RUBIN BROS.

8804 S. Kedzie Avė.

Avė.

t TURĖK NUOSAVŲ PASTOGĘ 
I Bus pigesne renda ir pragyvenimo 
į reikmenys, kuomet Chicago 
( sustos augusi.
i Kas gali nuspręsti miesto augimą 
I kelių ateinančių metų ? Kas gali pa
sakyti, kuomet šis nepaprastas gyven
tojų pasidauginimas sustos ? Nelau
kit, nes apsigausite. Stengtas įsigyti 

I nuosavų namą DABAR ir pirk kaip 
tik užmiestyj, kelių minutų važiavi
mo nuo vidurmiesčio, prie geros tran- 
sportacijos linijos.

į Mes turime išdirbę būdą lengvai, 
nusipirkti žemės ir, kuomet už žemę 
bus išmokėta, desėtkai firmų pasta- 

I tys tau namus ir galėsi mokėti už sa
vo namą mažus mėnesinius mokesčius, 
arba mes patys pagelbėsime pasibu- 
davoti. Gali pažengt daug priekyn, 
kuomet moki rendas kitiems namų sa
vininkams.

Dideli priemiesčių lotai ir mažos 
farmos už labai žemą kainą, vienoje 
gražiausioje priemiesčio sekcijoj. Ga
li pirkti čia.

DIDELI GEROS ŽEMES PLOTAI 
Lyginasi 8 miesto lotams, 

Tiktai 
$425

$65 cash, likusią sumą $7yį mėnesį 
RANDASI — dideli Šimtai akerių 

plotai riebios ūkei žemės, kokios ne
rasi kitur Illinois valstijoj; nuolaidi, 
augSta ir sausa; biskį daugiau, nei 
pusė valandos važiavimo į vidurmies- 
tį, prie didelio Burlington geležinke
lio; stotis pačiame viduje savasties.

TRANSPORTACIJA: tankiai bėga 
greitieji traukiniai kasdieną, visą die
ną, anksti ir vėlai, todėl, gali turėt 
puikų užmiestinį gyvenimą, turėt viš
tų, arba daržovių darželį ir važinėt į 
darbą ir iš darbo kurį turi mieste į 
savo linksmą butinę; pervažiavimas 
kainuoja tik 12c.

Visame mieste arba jo apielinkėse 
gali atrasti sveikiausią ir gražiausią 
vietą; vsame mieste arba jo apielin- 
kėse gali atrasti savastį, kurią gali 
pirkti už tokią prieinamą kainą ir 
lengvų išlygų.

Apžiūrėk šias savastis pirmiau ne
gu pirksi. Mes padengsime lėšas jū
sų kelionės, apžiūrėjimui žemės, o jei 
nepirksi, ir nieko nekenks.

Gauk pilnas informacijas — kainas 
musų didelių priemiesčio lotų ir ma
žų farmų. Si žemė turės būt parduo
ta šį pavasarį Pasirink dabar.

PAUL P. BAUBLY,
i 1404 W. 18th St.

JAU PAVASARIS ATEINA • 
PARSIDUODA Michigano valstijoj 

ūkė, 37 akeriai dirbamos žemės, 6 ake
riai ganyklos. Yra namai, sodas n 
upiukas. Tik viena mylia nuo mies
telio. Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

M. GRINIUS, 
718 -W. 31st St. 

Ant pirmų lubų iš užpakalio.

mokJklpš

iMASTfiR
(SYSTEM

i

Vyrų ir Motenj Ruby Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

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

Mes turime didžiausius ir gerinu
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienus gauna gero* 
praktikos besimokindama*. x

Visuose siuvimu skyriuose maiinoa 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateit! by-ku- 
riuo laku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlyga

Paterns daromos sulias>m!oroa, vi
sokio stiliaus ir didžio ii bet kurios 
madų* knygos.

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

Kampas Lake St., ant 4-tą lubą.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

62B5 8. Halsted, 2407 V. MaAamų 
1850 N. Wella St.

187 Mokyklos Jangt. VahrtHoso.
Moko Siuvkne, Pattemą Kirpi

mo, Dosigning bintui ir namanaa. 
Vietos duodamo* dykai, Diplomai. 
Mokslas lanyvais atmokėjlmata. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalautat knygilU.

Tel. Seeioy 1643.
SARA PATEK, lirmiaiak*.

PARSIDUODA mūrinis 2 pagyveni
mų po 4 kamb. namas, elektra, gasas 
ir maudynės, 1919 m. statytas, dar
žas su medžiais, visi parankumai. Ma
žas įmokėjimas, priežastis pardavimo 
— liga. Brighton Park.

WM. ADAMS
4821 So. Califomia Avė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos Ir lietuviikoa 

kalbų, aritmetikos, knygvedystėe, ste
nografijos, typevrriting, pirklybos tei
sių, Suvienytą Valstiją istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi-' 
kinis ekonomijos pilietystis, dailia- 
ralystio (r tt *.

Mokinimo valandos) nuo 9 ryto Dd 
4 valandai po pietą. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai. 
mos so. halsted st- chicago.

STOCK’AI—šfiROS
NORIU PIRKTI Co-Operative So- 

ciety of America šėrų. Mokėsiu $30 
cash už šorą.

Parduodu 20 Elgin Motor Co. šėrų 
po $7 už šėrą.

L. J. MATHER, 
6807 Union Avė., 

Tel.: Englevvood 187

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


