
B

re-

Budapeštas ginkluojasi
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PARYŽIUS, vas. 25. — Čia

Sako, kad Minske ir Homelyj 
gen. Balachovičiaus gaujos pas- 

kerdusios tūkstantį žydų.

mirties
asme-
daryti

kain turi 
ir Traki- 

vyriausioji
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vie-
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Ki-
kad

Sako, nacionalistai taikosi prie 
'Vokietijos sosto.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 26, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Pranašauja kotnrrevo- 
liuciją Vokietijoj.

Skelbiama apie kariuomenės 
veikimus okupuotame' Vokie

tijos zone.

Truo translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 26, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Graikai nesutinka per
traukti kariavimą. Horthy valdžia žada paskan

dinti kraujuose darbininkų 
streiką.Smyrnos ir Trakijos klausimo 

išsprendimą turkai pavedę 
talkininkams.

išlipdyta proklamaci- 
grumuojaina

visiems tiems
kurie bandys

S* įmes.
Allgemeine 
pasirašytas 

stambiausis
pra menininkas.” 

kad tas raštas yra

g
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True translation filed with the postr 
master at Chicago, III., Feb. 26, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Prancūzai ruošiasi nau
jam kariniui veikimui?
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True translation filed with the post-master at Chicago, III., Feb. 26, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Rusija nekariauja su Gruzinija
Lietuvos Vytis prieš Lenkų Slibiną Pavogė 772,00 doleriu

Iš Northern Trust banko pa
vogta daug laisvės paskolos

bonų; kaltinama banko
klerkas.

Žydu reakcininkai

Nenori, kad bažnyčia butų at
skirta nuo valstybės.

KAUNAS,

Lenkai skerdžia žydus

Rusai ir Lenkai pasirašę 
"nauja sutarti

Graikai dar “norj” kariauti
Rusija nedalyvaujanti | Lenkų valdžia buk buvo nuta- 

užpuolime ant Gru
zinuos. ,

Gruzinų sostinė nesanti pavoju
je; Jungtinių Valstijų pasiun- 

tinis dar esąs mieste.

rusi atiduoti karo teismui gen. 
Balachovičių, kuris viename 
pastarųjų su bolševikais susi
rėmimų metu buvęs sužeistas 
ir atvežtas į Varšavą].

kiečių, rusų ir žydų grupių at
Iš

KONSTANTINOPOLIS, 
25.— Išrodo, kad karas Gru-! 
zinijoj turi tik lokalinį pobu- j 
dį. Mušis tebesitęsia, bet pati j 
Gruzinų sotinė, Tiflisas, 
pavojuje.

Kaip jau pirma buyo 
nešta, Maskvos valdininkų nu- 
sitatymas yra taikus. Jie ne
prisidėjo puolime ant Gruzi- ; 
jos. dagi pasiūlė parpininkau-; 
ti, kad konfliktą išsprendus 
taikiu budu. Armėnų pastan
gos įmaišyti ir Maskvą nepa
vyko.

Visu puolimo metu Jungti
nių Valstijų ir Vokietijas 
siuntiniai jiasiliko Tiflise.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 26, 1921 

vas. as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

i Rusai pasirąšę sutartį 
su Lenkija.

nėra ■

pra

pa-

Tnie translation filed with the post* 
maeter at Chicago, III., Feb. 26, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Lenkai vis dar skerdžia 
žydus.

LONDONAS, vas. 25.— Lon- 
doniškė Ukrainijos žydų fede
racija šiandie išleido viešą pa
reiškimą, kad Minsko ir įlo
mėlio srytyse buvusiojo anti- 
bolševikų vado generolo Ba- 
lachovičiaus kareiviai paskerdę 
daugiau kaip tūkstantį žydų.

Pareiškiama, kad kalbamieji 
pogromai buvę v nepaprastai 
žiauraus pobūdžio. Moters bu
vusios žagiamos, o paskui tor- 
turuojamos. Taipjau ir kūdi
kiai žudyta be jokio atsižvel
gimo. Beto, tūkstančiai kūdi
kių likę našlaičiais.

( Pareiškime dar sakoma, 
kad žydų gyventojų butai bu
vę plėšiami, o daugelis jų (žy
dų) padaryta benamiais.

[Praeitą gruodžio mėnesį 
gautieji iš žydų šaltinių\ Var
šuvoj^ praneš/lmai minėjo, 
kad gen. Ralachovičiaus ka
reiviai rengę pogromus Mins
ko sryty, kur tasai generolas 
ėmė lošti insurgento rolę po 
to, kai pasiliovė karinis Rusų 
ir Lenkų veikimas. Tie patys 
pranešimai sakė, kad įvairiuo
se kaimuose žydai yra než
moniškai kankinami pirma nei 
juos sušaudoma ar pakariama, 
ir kad daugelis moterų 
narna, o kaikurioso dagi 
nežmoniškai kankinamos, 
tos žinios tečiaus sakė,

»
Atsiekta susitarimo karo be
laisvių, užstovų ir pabėgėlių 

apsimainymo klausimu.

RYGA, vas. 25. —- Ketverge 
[čia pasirašyta Rusų-Lenkų su- 
■ tartis karo belaisvių, užstovų 
ir pabėgėlių apsimainymo klau
simu.

Kalbamoji sutartis susideda 
iš keturių skyrių ir trisde
šimts aštuonių punktų. Pirma
me skyriuje bendrais ruožtais 
išparodoma, būtent, kas gali 
būt skaitomas gabėgėliu, už- 
stovu ar^karo belaisviu. Ant
rame skyriuje kalama apie 
Maskvos ir Varšavos komisi
jų, kurios turės rūpintis savų
jų valdinių gražinimo darbu, 
organizavimą. Trečiame sky
riuje išrodoma įmonės kalba
miems žmonėms grąžinti. Ket
virtame kalbama apie dalykus, 
kurie reikalingi pačios sutar
ties išlaikymui.

Tuo pačiu kartu tapo pasi
rašyta sutartis mūšių paliaubos 
pratęsimui. »

LONDONAS, vas. 25. — 
Turkų delegacija artyinųjų ry
tų konferencijoje, kuri laiko
ma šiame mieste, šiandie su
tiko priimti pasiūlymą, kad 
ginče tarp Turkijos ir Graiki
jos delei klausimo 
priklausyti Smyrna 
ja, tarpininkautų 
talkininkų taryba.

Šiandie prieš pietus, 
buvo atidarytas konferencijos 
posėdis, Turkijos įgaliotiniai 
davė savo pareiškimą, būtent, 
kad talkininkų valstybių su
manymas skirti specialinę ko- 
nįsiją ginčijamųjų sryčių gy
ventojų suraštii patikrinti, esąs 
priimtinas.

Beto, Turkai pareiškė, kad 
šiandie, penktą valandą po pie
tų, jie duosią savo atsakymą jėgos . pagalba.

■■

ir kad dėl kitų ginčijamųjų; “Mano manymu, 
klausinių, kurie pažymėti Sev- musų .delegatai 
res taikos sutarty — tarp tai- kontribucijos 
kininkų ir Turkijos.

Ir Turkai ir Graikai vyriau-
I sios talkininkų tarybos buvo savus nesusipratimus, 
paklausti, ar jie yra pasirengę i kė Simons, 
nusilenkti šitokios investigaci- 
jos kai dėl Smyrnos ir Tra
kijos klausimo daviniams.

Graikijos premjeras nuste
bintas. v '

Graikijos premjeras Kalo- 
geropuolos atėjo konfcęeųcijos 
posėdin ir pareiškė nusistebė
jimo, kad talkininkai tariasi 
skirti tokią tyrinėjimo komisi
ją ir siūlo pertraukti kariavi
mą, kas taipjau yra viena jų 
pasiūlymo sąlygų. I

Graikijos premjeras pareiš
kė, kad jo valdžiai busią labai 
sunku sulaikyti didžiai sėkmin
gus savo armijos žygius. To 
neveizint jisai telegrafuosiąs 
savo valdžiai į Atėnus ir įteik
siąs jai talkininkų pasiulynms.

BERLINAS, vas. 25. — Hu- 
go Stinnes’o kraštutinių kon
servatorių laikraštis, Allgemei
ne Zeitung, šį rytą išspausdino 
sensacingą persergėjimą, bū
tent, kad sustiprėjusio j i nacio
nalistų partija ruošianti revo
liucinius sąmokslus. šiandie 
po pietų tatai įgijo oficialinės 
reikšmės, kada užsienio reika
lų ministeris Simons, kalbė
damas ekonominiams reika
lams vesti tarybos posėdy, pri
pažino nusidėjusios padėties 
rimtumą.

Persergsti valdžią.
Simons teparodė, kad viena 

stipri frakcija, kurios jis te
čiaus neįvardijo, mananti, jog 
dabar esąs labai parankus lai
kas nuversti dabartinę valdžią

pasitinka akis į 
sos frakcijos

kuomet 
londoniškėjc 

konferencijoje 
akį priešą, vi- 
turėtų atidėti 

pareiš-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 26, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Lenkų seimas nepa
tenkintas.

CHICAGO, vas. 25.
Northern Trust kompanijos 
banko vakar pavogta daug 
laisvės paskolos bonų, viso už 
septynis šimtus ir septynias- 
dešimts du tūkstančių dolerių. 
Sąryšy su tuo yra Icaltinamas 
jaunas to banko klerkas, Wil- 
linm Dalton, septyniolikos me
tų umJtiąiets jaunuolis. Vakar 
pietų metu jisai kažkokiu bu
du nušapęs, ir iki šiol dar nė
ra surastas. Spėjama todėl, 
kad išeidamas iš banko jisai iš
sinešė ir kalbamuosius laisvės 
paskolos bonus.
, Atatinkamosios detektyvų 
agentijos pasiuntusios darban 
daugelį savo detektyvų, kurie 
turės surasti klerką. Tam, kas 
jį surasiąs, bankas skiria vie
ną tūkstantį dolerių, gi kas 
suras ir grąžins laisvės pasko
los bonus, busią duodama dvi
dešimt penki tūkstančiai dole
rių atlyginimo. Kol kas kler
kas betgi dar nesurastas.

Gali kilti didelis jurinin
kų streikas.

stovai Steigiamame Seime tu
rėjo susirinkimą, kur nutarė 
priešintis tam judėjimui Lietu
voj, kurs siekiasi atskirti baž
nyčią nuo valstybės. Jie taipjau 
reikalauja, kad žydai, kurie nė
ra Lietuvos piliečiai. turėtų 
teises kviesti rabinus, sekrde- 

jus ir pamokslininkus iš už
sienio, kadangi Lietuvoj nesą 
įstaigų, kurios paruoštų žy
dams tų dvasininkų tiek, kiek 
reikia.

Costa Rica pykstasi su 
Panama.

Šian- 
didelė

“Jeigu bus ruošiama kokių 
nors politinių avantiūrų, vai; 
džia pasinaudos kuogreičiau- 
siomis įmonėmis, kad sutriuški 
nūs by vieną kėsinimąsi nu
versti respublikos valdžią jė
ga-” | 

*. ■ ’ Fa
Vietos laikmtis Nėue Ber- 

liner šiandie ibe kita pareiškė, 
kad jisai esąs gavęs patikėti
nų žinių, jogei nacionalistai 
tariasi suruošti visoje šalyje 
“didelių demonstracijų, kad 
tuo sustiprinus valdžią londo- 
niškėje konferencijoje;” Beto, 
tikrinama, kad jeigu Vokieti
ja sutiks priimti talkininkų 
reikalavimus nuginkluoti Ba
variją, tiiojaus seks naciona
listų “coup d’etat” ■— nuverti
mas valdžios.
Spėjama, kad straipsnio auto

rius esąs pats
Išspausdintasai 

Zcitung’oj raštas 
sekamai: “Vienas 
Vokietijos 
Spėjama,
parašytas paties Stinnes’o., ku
ris yra Liaudies Partijos va
das.

I

Protestuoja prieš talkininkų 
patvarkymą. Samdytojai atsisako tartis 

unijų įgaliotiniais.
šu

OLNDONAS, vas. 25. — 
Exchange Telegraph agentija 
šiandie iš Amsterdamo atsiun
tė pranešimą, kurte gauta te
nai iš Frankforto, būtent, kad 
Prancūzų kariuomenė okupuo-

VARŠAVA, vas. 35. — Len
kijos seimas priėmė pasiūly
mą, kuriuo protestuojama 
prieš nesenai padarytąjį vy
riausios talkininkų tarybos 
(Londone) niitarinią, leidžian
tį dalyvauti plebiscito balsavi
me aukštesnėje Silezijoje ir 
nuolatiniams to krašto gyven
tojams ir laikinai tenai, apsi
gyvenusiems. Tai esą priešin
ga Lenkijos interesams. Kal- 
bamasai plebiscitas nuspręs ar 
tasai kraštas turi priklausyti 
Lenkijai ar Vokietijai.

Vietos laikraščiai delei šito 
nutarimo reiškia didelio pasi
piktinimo. Gi radikalinė spau
da stačiai reikalauja, kad Len
kijos užsienio reikalų ininiste- 
ris, kunigaikštis Sapieha, 
zignuotų.

(Sercdoje buvo gauta iš 
ryžiaus žinių, kartojančių
tos laikraščio Temps pareiš
kimą, kur nurodoma, jogei už
sienio reikalų ministeris Sa- 
piehas esąs nusitaręs įteikti 
savo rezignaciją prezidentui 
Pilsudskiui taip greitai, kaip 
tik jis sugrįš į Varšavą. Tai,
^irdi, vis dėl to talkininkų nu
tarimo balsavimo augštesnio- 
joj Silezijoj klausimu).
—t-----------------

Iškėlė raudonąją vėliavą ant 
dirbtuvės.

NEW YORK, vas. 25. — 
Kad kokios, gegužes 1 dieną 
gali kilti didelis jurininkų, 
dirbančių ant visų Amerikos 
laivų, streikas. Tą dieną pasi- 
ifeigs 1 sutartis, kuri yra pa
daryta tarp samdytojų iš vie
nos ir jurininkų unijos iš ki
tos pusės. Kaip šiandie čia 
paaiškėjo, tai samdytojai griež
tai atsisaką, bent tuo tarpu 
pradėti kokių nors tarybų su 
organizuotųjų jurininkų įga
liotiniais.” Kitais žodžiais, 
samdytojai nebenorį atnaujinti 
sutartį.

Jurininkai žada nepasiduoti. 
Jeigu samdytojai, nenorės at
naujinti sutartį, jie mesią dar-

Surengta didelė demonstracija 
Panamoj.

PANAMA, vas. 25. 
die čia buvo surengta 
demonstracija, kuri užsibaigė
užpuolimu Coslg Rico respub
likos konsulato.

Tai dėlto, kad pastarosios 
respublikos kariuomenė užėmė 
vieną Panamos apskritį prie 
Ramiojo vandenyno, dėl kurio 
jau senai eina tarp tų dviejų 
respublikų ginčas. 1914 metais 
delei to apskričio buvo kilęs 
ytin rimtas ginčas. Tuomet 
Jungtinės Valstijos per vieną 
savojo augščiausio teismo na
rį Wbite pasisiūlė tarpininkau
ti. Tarpininkavimas užsibaigė 
tuo, kad ginčijamasai apskri
tis pavesta Costa Rico respub
likai, bet Panamos respublika 
šito Nepaisiusi, ir iki šiol lai
kiusi ginčijamąjį apskritį. Da
bar ginčflS tapo išspręstas jė
ga. Kuo jisai užsibaigs, dar 
nežinia. Gali būti, kad ir šį 
kartą Jungtinėms Valstijoms 
prisieis patarpininkauti, kad 
išvengus galimo tarp tų dviejų

VIENNA,vas. 25. — Čia gau
ta žinių, kad diktatoriaus Hor- 
thyfo valdžia nejuokais ruo
šiasi prie generalinio darbinin- 

»kų' streiko. Budapeštas prig
rūstas kareiviais. Mieste jau 
esą šešios divizijos kareivių. 
Siunčiama jų dar daugiau. 
Valdžia esanti griežtai nusis
tačiusi laužyti darbininkų strei- 
kq.

Visa, ko darbininkai reika
lauja, tai, padidinimo algų, 
kadangi dabar gaunamomis 
algomis nebegalį pragyventi.

PARYŽIUS, vas. 25. — Ant 
vienos dirbtuvės, netoli Pary
žiaus, šiandie buvo iškelta
raudonoji vėliava. Istorija yra 
tokia. Samdytojai sumažino
savo darbininkams algas, ka
da darbininkai su tuo nesutiko, 
paskelbta lokautas. Vietoj eiti I pareikšta, kad londoniškėj tal- 

darbininkaį te- kininkų konferencijoj Vokieti-

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 26, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Lenkuose neramu.
Valdžia ryžasi sulaužyti gele

žinkeliečių streiką.

VARŠAVA, vas. 25. — Var
šuvos apskrities geležinkeliai 
operuojami sulig karo padėties 
įstatymais. Tai padaryta po to, . 
kada mechanikai metė darbą, 
reikalaudami/ didesnių algų įr 
geresnio maisto.

Lenkų kariuomenė, prižiū
rinti kalbamųjų geležinkelio 
linijų operacijas, kaipo streik
laužius naudoja sovietų Rusi
jos karo belaisvius.

Premjeras Witos šiandie pa
reiškė, jogei ministerių kabi
netas karo įstatymų stvėrėsi 
todėl, kad “svetimosios įtek
inąs” ruošiančios netvarką.

Tapo 
jų, kur 
bausme 
niins,
trukdymų valdžiai.

tame Vokietijos zone rodanti * iš dirbtuves, w
“nepaprastą veikimą,” tokį, jčiaus pasiliko joje ir ant jos Į ja sutiksianti užmokėti talki- 
koks visuomet daroma tik tuo-, iškėlė vėliavą. Teko šaukti po- ninkams šimtą dvidešimt bi- 
met, kai ruošiama 
reikšmės žygių.

didžios liciją, skad “tvarką ir ramumą lionų markių kontribucijos 
! atsteigus.” Į auksu.

Sumušė Anglų kariuomenę.
MAGROOM, Airija, vas, 25. 

—Kely tarp Macrooin ir Bal- 
lyvourney šiandie apie trys 
šimtai airių užpuolė didelį mi- 
litarinės policijos būrį ir pri
vertė jį pasitraukti. Vienas po- 
licistas užmuštas, o du sužeisti.

RYTOJ VISI NAUJIENŲ KONCERTAN
A V * DU1 rTj* (U ASHLAND A UDITORIUM^S^N^ ,'J 

KONCERTO PRADŽIA KETVIRTA VALANDA PO PIETŲ

j
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f' Kas Dedasi Lietuvoj j
ARKLIAVAGIAI LIETUVOJ.

šakių apskrityje labai privi
so arkliavagių. Vienas žmogus 
nusipirkęs arklį šakiuose ve
dėsi namon, ir tik sustojus 
Sintautuose įėjo į karčiamą 
pypkę užsirūkyti, išeina — jau 
arklio nėr... Kap ugnyj sude
gė!

Liepalotų Juozas Lenkaitis 
nuvedė į šakių juomarką savo 
namie augintą arklį parduot. 
Žydas arklį suderėjo ir pini
gus užmokėjo, Tik kur buvęs 
nebuvęs milicininkas ir prisi
kabino, reikalaudamas ‘paliu
dymo”. Ūkininkas savo arklį 
parduodam* nematė reikalo 
pasiimti paliudymą. Ir mili
cininkas jau norėjo žmogelį 
areštuoti. Žydo gudri galva 
tuoj susigriebė: ‘‘Duok tu jam, 
milicistui dešimtinę; juk kad 
tave suims ir tampys, kol vis
kas išsiaiškins, tau daugiau 
kaštuos”. Žmogelis įbruko 
milicininkui dešimtinę, tai to 
tik kulnys sušvytavo...

Tokiai tvarkai viešpataujant, 
aišku, kad vagiams rojus. Na, 
ir milicininkai naudojasi. O 
nukenčia vis tie vargo žmonės.

r —Kaimynas.

Kaunas, 1,'26. Tremtinių ir 
belaisvių grąžinimo skyriaus 
pranešimu, sausio 27 d. atvyks
ta į Obelius 400 Lietuvos trem
tinių iš Rusijos. Be to dar at
vyko Lietuvos tremtinių eše
lonas, susidedantis iš 1200 
žmonių, ne iŠ Petrapilio, kaip 
buvo manyta, bet iš Gomelio, 
Vitebsko ir Smolensko. Su tuo 
ešelonu atvyko taip pat kelio
lika miisų karo belaisvių iš 
Rusijos.

PASIMATYSIME didžiajame 
Naujienų Koncerte šį ne- 
dėldienį,.. Ashland Audito
rium, kampas Ashland ir 
Van Buren gatvių.

Amerikos Lietuviu Dar
bai Lietuvos Gynimo 

Reikalu.

Chicago

[$7.80 gavome; pasilipsime 
Lietuvos Atstovybei, kuri per-

PRAKALBOS SU 
KONCERTU

siųs Liet Raud. Kryžiui. Nau- Ka8 intersuoja farmoms Lie- 
jicnos jokių Raud. Kryžiaus Kolonijose Michigano
ženklelių neturi nei negali jų Wisconsino va]atijose, lai 
suuitmet! aukotojams. Kvitų ateina pasiklaWti Valen- 
atpjau nesumtinejame: paskel- g. j g . uokiįgos pasa. 

bimas primtų aukų laikrašty , . ... J
yra pakankamas pakvitavimas. . . J*
Lk. ..!;..... A<tm i marginimų ir kalbų, kur

j ienos jokių Raud. Kryžiam. tuvj Kolonijose Michigano
• VVY • • 1 J ♦ • _ 1 •

siuntinėti aukotojams.

bimas primtų aukų laikrašty kog jr pa.

Naujienų Adm.]

Lietuviai, ar sustosime 
pusiaukelėje?

NAUMIESTYJE, šakių apsk., 
pralotai Salamonui Olekai pa
simirus, laikinai užklebonavo 
kunigas Maslauskas. Kunigas 
kaip kunigas, bet jau ant to 
rublio tai kai musė ant me
daus. Vaikinas V. Z. nunešė 
savo motinos mirties sukaktu
vėmis mišias užpirkti. Užsipra
šė pagal “dienos kursų” 15 rub 
lių. Vaikinas padavė dvi de
šimtines, manydamas gauti 
grąžos 5 rublius. Klebonas sa
vo minkštais piršteliais pope- 
riukas suglamžęs, šmakšt į ki
šenių ir nuėjo į kitą kambarį, 
nė tačiu nepąpal$ęsx Vaikinas 
pastovėjęs pastovėjęs, su sun
kia širdžia išėjo namo.

—Mažažemis.

Slepai- 
po $1:

V. Ci- 
Griga- 

$. Ale-

Netoli Naumiesčio Liepalotų 
kaime pasimirė senoji Demikie 
nė ‘Simanienė) sausio 13 d. 
11)21 m., jau gana ilgo amžiaus 
susilaukusi ir daug vargo per
gyvenusi. Užaugino 6 vaikus, 
kurių Petronė, Antanas ir Pra
nas Amerikoj, o Agota, Ona ir 
Antanina—Lietuvoje gyvena.

—Palotas.

“Eltos” Žinios,
[Paštu per Lietuvos Informacijų 

Biurą, Washingtono].

BRIDGEPORT. — Lietuvių 
Tautos Katalikų Bažnyčios ap- 
vaikščiojiine Lietuvos nepri
klausomybės šventės vasario 
16 d. bažnyčios svetainėj prie 
35tos ir Union avė. Lietuvos 
gynimo reikalams aukojo: po 
$2: M. Jankauskas, K. 
tis, Dr. A. J. Karalius; 
A. Šimkus, V. Kuzma, 
vinskas, F. M'liauskas, 
bulskis, V. Stirhis, A. 
liūnas, V. Vai tekus,
siunas, A. Tamuliunas, K, Pet- 
riunas, J. Palauskas, O. Saka
lauskas, A. Petkus, M. Petkie
nė, V. Brazauskas, J. Kuknevs- 
kas, A. šakinis, N. M., O Lau
čiene, A. Gaudešius, C. Petri
kas, A. Ūsas, O. Mockus, J. 
Kvederas, 1). Radauskas, P. 
Tamošauskas, A. Ivanauskas, 
M. Margevičienė, J. Bartašius, 
Vyskupas S. B. Mickevičius, 
P. Jurevičiene, J. Butkiene, F. 
Rimkus, J. Brismantienū, K. 
Simehauskas, M. Bariccnė, A. 
Sintautus, F. Šamas, A. Davi- 
dauskas, V. Bard, S. Margevi- 
čius, K. Seputienė, S. Jure
vičius, J. Sekauskas, O. Pet
rošienė, A. Balsis, K. Karpavi
čius, J. Lutikas, G. Kuniekis, 
J. Balionis, P. Brazas, A. Gri
nienė, P. Bučius, J. Brazas, G. 
Radavičius, P. Pocevičius, Jo- 
dis; smulkių $8.29. Lėšoms pa-, 
dengti sumesta $8.17. Viso la
bo $80.46. Išlaidų surengi
mui ap vaikščiojimo (skelbi
mai ctc.) $13.46. Lietuvos gy
nimo reikalams lieka $67.00.

—Rengėjai.
[$67.00 priimta ir bus pa

siųsta Lietuvos Misijai. —Nau 
jienų

Lietuvos Raudon. Kryžius šią 
svarbiausią valandą pasirodė 
tikra Motina sužeistiems karo 
lauke savo sunums.

Žiūrėkim, Liet. R. Kryžiui 
pritruko medžiagos, t. y. vaistų 
ir rišalų, ir nors Amerikos R. 
Kryžius šiek-tiek padėjo, tai vis
gi toli gražų nepakankamai.

L. G. D. skyriai, 1-mas ir 36- 
tas, atėjo pagelbon atsiųsdami 
į Centrą po tūkstantinę.

Kurgi kiti skyriai? Juk jų 
yra išviso 76. Jei jau nėra ga
lima tūkstantinės, tai šimtinė 
nesunku šugraibyti. Tik vyrai 
ir sesutės pasijudinkime ir il
ginus nevilkinant atlikim savo 
užduotį, nors savo šimtinę pri- 
siųskit L. G. D. Centran. —

Be to, būtinas ir neatidėlioti
nas reikalas privertė mus šiuomi 
paskelbti extra arba netikėtą už
davinį:.. žiburėlio ir.. Aukštųjų 
Kursų vajų. , Į

Kiekvienas Skyrius malonės 
surinkti nemažiau kaip $10.00 
žiburėliui, ir nemažiaus kaip 
$40.00 Aukštiesiems Kursams, 
ir tuos pinigus nevilkinant pri- 
siųskit Centran. —

Rengkit vakarus, pramogas, 
prakalbas; kreipkitės į draugi
jas ir kliubus. žodžiu, nors ir iš 
žemės iškaskit bent $1000.00 ži
burėliui ir $5000.00 Aukštie
siems Kursams. Pinigai turi būt 
sudėti bėgyje vieno ar dviejų 
mėnesių. —

Pradžia padaryta: $50.00 ži
burėliui jau sudėta. Who is next?

Dr. A. L. Graičunas,
Centro Sekretorius.

praleisite vakarą labai link
smai šiose svetainėse, Sere- 
doj, Kovo 2, Jukniaus svet., 
4837 W. 14 St., Cicero, Ket
verge Kovo 3 4501 S. Her- 
mitage Av., Pėtnyčioj Kovo 
4, Mildos svet, 3142 S. Hal- 
sted St. Prasidės 8 v. vak.

DR. A. P. GURSKIS 
Lietuvis Dentistas 

■ 4847 W. 14 St. kampas 49 Avė. 2 
CICERO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. g

Adm.]

Subata, Vasario 26 3., 1221

NO, SIR!
Mes neisime niekur kitur, 
mes eisime į didįjį Naujie
nų Koncertą, kuriuo yra 
garsi Lietuvių Chicaga.

ImckY 
Strike 
cigarette

Ifs toasted

R. URBONAS, 
LIETUVYS FOTOGRAFAS 

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

, .................... ....

HM.

KUNIGU DARBAI SENIAU IR DABAR
Paveiksluose

Kunigų “cnatos”
Atsibus

Subatoj, Vasario-February 26, 1921
Malinausko svetanėje* 1843 S. Halsted St. (18tos gat. kol.) 

Pradžia 7:30 v. v.

Baisus paveikslai apie baisius dalykus — bus rodomi pirmą sykį 
Chicagoje. Visi lietuviai ir lietuvės nepraleiskit šitų paveiksluotų 
prakalbų apie kunigus ir jų griekus. Inžanga tik 25 centai.

Kviečia visus 1 Kp. L. L. F. KOMITETAS.

s

MIT.DA
3146 South Halsted Street, 

Chicago, III.

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenon Statomi Puikus 

VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI 
Aktai mainomi 4 sykius | savaitę:

Panedėliais, Seredoms, Ketvergais ir Subatoms.
į " I ,

Nauji Paveikslai Kas Vakaras.

įžanga ^BAIjKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.

AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO moalko. kon- 

servatorijoje mokinamai. Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muzikos Istorija 
ir harmoniją. Baigusiame iš
duodami diplomai; įstoti galima 
visuomet.

Antanas S. Pocius,
Vedėjas

3259 So. Halsted Str. 
Tel.: Boulervard 9244

Tai. Randolph 2898

ADVOKATAS
Ofisas vldurmiestyj: 

ASSOC1AT1ON BLDO,
19 So. La Šalie St.

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

Namų Tel.: Hyde Park 8895
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 Blue Island Are.

V. W. Rutkauskas
Advokatas

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

Vak.: 812 W. 88rd St. Chicago
Tel. Yarda 4681.

■....... i ■■■ ■■
J. P. WAITCHES 

LAWYER
Lietuvis Advokatas

Vakarais: 4509 S. Ashland Av.
Phone Yards 1058

Dienomis: Room 518 — 155
N. Clark St., 

Tel. R&ndolph 8507.

JEWELRY 
STORE

Alytus, 1, 26. Eltos 
pondento pranešimu, 
dienomis Alytuje įvyko vietos 
valdininkų ir visuomenes dar
buotojų susirinkimas, kuriame 
išrinkta nauja apskrities Gyni
mo Komiteto Valdyba. Vietos 
valdininkai, atjausdami krašto 
gynimo reikalus, pasižadėjo 
tarp kitko mokėti kas mėnuo 
nuo š. m. sausio mėn. 1 d. Gy
nimo Komiteto reikalams 5% 
gaunamos algos.

kores- 
šiomis Kitur

KINCAID. III. — Siunčiu 
Naujienų administracijai $7.- 
80, kuriuos prašom pasiųsti 
Lietuvos Raud. Kryžiui, ir pra
šom atsiųsti Raud. Kryžiaus 
ženklelius šiems nariams: Mi
kolai Utarui ir Juozapui Kui
zinui; ir prisiųskite man kvi
tą. — Leonas Klimavičia, Box 
424.

European Amirlein Bumu 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Pptratis ir S. L Fabionas
Siuntimas pinigų, laiva

kortės, pašportai ir tt.
NOTARIJUŠAS , 

Real Estate, Paskolos, 
Inaurinai ir tt.

809 W. 35th 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.

4187 S. Ashland 
ve., Chicago, III.

Phone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC
Deimantai, 
laikrodžiai,

Auksybi, Colum- 
bijos Grafonolu ir, 
lietuviški naujausi J 
rekordai.

1092* S. State Str. 
Chieage, IJL

♦ * m tm « * * «iai m « ai tf M am » n

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. Strikol’is

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisų į Peoplo Teatrą 

1616 W. 47 St., Tel. Boal. 160 
Valandos: 1 iki 8 po pietą.

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte 
Kės. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Teleplione McKinley 268

AKUŠERIS 
A. SHUSHO

Turtą patyrimą 
aetem HgoM; n- 
parttagal prita
rta ligonę Ir kadi-

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRDR6AB 

Valandos: 10 Iki 12 ryte: 1 iki 4 pa 
piet 6 iki 9 vakare 

Kodiliomls nuo 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted 8^ 

Eampatfl 48.41 Halsted SI

A REAL BARGAIN

*-<X <», ri!/■ .<.’>4wKun. M. K. Mockus.
Nedėlioję, Vasurio-Feb. 27, 1921. 

Mildos svet., 3138 So.'Halsted St.
Pradžia 11 v. iš ryto.

Labai svarbios prakalbos — pribu- 
kit visi. Inžanga tik 25 centai.

1 Kp. L. L. F. Komitetas.

DIEVO GALYBE.
Toje temoje 

Sakys Pamokslą CASE AND MARTIN CO.
Kepėjai

Connecticut Pajų 
(Pieš)

Mes didžiausi pajų kepėjai Suv. Valstijose.
Klausk savo pardavėjo.

Reikalaukit C ase & Martin’o
Užsisakyk šiandien ant rytojaus.

Risižkos ir Turkiškos Vanos

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

GALUTINIS KAINOMS NUMAŽIN
TOMS IŠPARDAVIMAS.

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

i Vaikams siutai ir overkotai $5 ir 
' augščiau. Vyrams čysto vilnono mė- 
; lyno seržiaus siutai $35. Vaikams- 
| čysto vilnono siutai, $11.50 ir $15.

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

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St.

SĖLF-RĖDliaįG
n? 360DR. R. WAGNER

Mano specialis gydymas yra 
Chronišką, nervišką ir moterų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v. 
1600 VV. 63 St. kampas Ashland Av. 

Phone: Prospect 2704

Geriausia 
' gorsetas 
diktoms j 

į moterims.
Lengvi bet 
stiprus, išpar
davimui trum- 
laikui. Mieros 
22 iki 36. Jeigu 
jūsų krautuvam 
kas neturi, pri-
siųsk pinigus ir mierą per 
juosmenį (ant drapanų) ir 
mes pasiųsim jums vieną pa
bandyti. Pašto lėšos primok.

NBMO BYGIENIC-FAMnON UCmTUTK 
DmL M. 23 IrviM Pke« N«w T«t

Graži Mageliona”
4-rią veiksmų, 6-šių paveikslų Melodrama 

Rengia
Teatrališkas Kliubas “Lietuva”

■ Nedėlioj, Vasario-Feb. 27 dieną, 1921
■ C. S. P. S. (School) svet., 4758 So. Honore gatvės
■ Pradžia 7:30 vai. vakare. Tikietai $1.00, 75c. ir 50c.

Geliamieji! Graži Mageliona yra, vienas iš gra
žiausių istorijos veikalų. Šiame veikale dalyvauja 
J. J. Zolp, S. Mažutis ir luti žinomi Chicagiečiams 
vaidintojai.

Visi kviečiami atsilankyti.
Kviečia Teatr. Kl. “Lietuva”

“Rutu Vainikas
Trijų aktų drama, parašyta gerb. K. Puidos Stato scenoje 

LIET. MOT. DR-JA “APŠVIETA” 
Nedėlioj, Kovo-March 6 d., 1921 m.,

C, S. P. S. SVETAINĖJE 
1126-28 W. 18th gat., Chicago, III.

Tikietai $1.00, 75c., 50c.

Gerbiamieji. ~ “Rūtų Vainikas” pirmu kartu pasirodys 
lietuvių scenoj ir jo vertė labai brangi yra, nes gali spręsti 
žinant jo autoriaus vardą. Kas pažįsta gerb. K. Puidą, tas 
žino kaip svarbus yra jo veikalai. Todėl plačiau nekalbėsi
me, atsilankę patįs nuspręskite. Prie gero atvaizdiniino, daug 
prisideda ir spėkos gerb. p-nios M. Dundulienės,. kuri minė
tą veikalą režisieriauja, todėl kviečiame skaitlingai atsilan
kyti, o tikimės neapsivilsite. Po perstatymui šokiai iki vė
lumos. Liet. Mot. Dr-ja Apšvieta.
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Per ilgą laiką
TAMISTA VILKINAI SIUNTIMĄ PINIGŲ 

I LIETUVA
Kadangi buvo apsunkintas persiuntimas iš priežasties karės.

1—
Pinigai pasiųsti per šį tvirtą valstijinį banką, pristatomi 

| LABAI TRUMPĄ LAIKĄ 
Informacijų klauskite

P-0 RAPOIZ) GEČIAUS.
Prie langelio No. 4.

PEOP ES = BANK
ĮDĖLIS bankas

ant Kampo
47us ir Ashland Av.

Chicago, Illinois

į KORESrONDENČlJOsl
n, ■ , Magas?

Šios

mtuTi HĮpariT. mmuPL toj imi o mmuuj.unii

BALTIC STATES BANĮf
Kapitalas ir Perviršis $250.000.00

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas 
Rytinėse Valstijose.

rūpinasi.

Toji katalikų fede- 
kiek žinia, turi savo

Priimame Pinigus Padėjimui ir Mokame 4%. Padė
lius galima prisiųsti per paštą.

Siunčiame Pinigus jį Lietuvą žemiausiu Kursu. Ga
rantuojame už visas per mus siunčiamas pinigų 
perlaidas.

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

BANKO VALANDOS: šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte iki 3 popietu.
SUBATOMIS — nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare.
PANF.DRLIAIS — nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare. •

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

KAMPAS 25-TOS GATVES

1 I - X. ...  . 

Apsauga Padėtiems Pinigams.
Security Bank

Milvvnv’cee Avė. cor. Carpenter St, 
NARIAI FEDFRAL 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, Vice-President and Cashier 
PAUL C. GLASHAGEN, Assistant Cashier

DIREKTORIAI: 
Fred M. Carter 
David J. H airis 
James H. Gately 
Fred Farr
Jąseph T. Spikor

Atidarą Seredos Vakarais

Marcus A. Aurelius 
Emil G. Seip 
Walter E. Schmidt 
Hermaa Teuiaga 
Domcnico Basao . 
William H. Weber

GRAND RAPIDS, MICH.
Praleidus apie mėnesį laiko 

šiame mieste, teko susitikti su 
visų partijų darbuotojais ir 
su jais plačiaus pasikalbėti. 
Čia viešą jame musų gyvenime 
veikia trįs sriovės. Ketvirtoji 
sriove, socialistai, čia savo or
ganizacijos neturi. Tečiaus ne
reikia manyti, kad čia nėra 
žmonių, kurie sočią lis tiekai 
protautų. Jų yra, *tik jie ne
sijaučia esą socialistai ir gal 
todėl neturi savo organizacijos. 
Kitos trįs sriovės, kurios turi 
savo organizacijas, yra kleri
kalai, tautininkai ir komunis
tai. Apie jas tad ir kalbėsiu.

Tautininkai įtempę visas 
savo spėkas, dirba dėl Lietu
vos

palies lietuvių reikalai yra ati
dėti į šalį ir visai mažai jais 
dabar

Klerikalai veikia taip, kaip 
komanduoja klebonija. Dabar 
jie prie ko tai smarkiai rengia- 

I si ir veikia lig slaptai. Jie or
ganizuoja žmones į tam tikra^ 
organizacijas, kurios savo sie
kiu yra susirišę į katalikų fe- 
leraciją 
racija

r skyrius ir (Lietuvoj: veikiausiai 
kad ir jos centras yra Lietu
voj, nes Lietuvoj gyvuojančios L 
klerikalinės organizacijos yra v. 
taipjau skaitomos tos pačios H

Į fcderąpijos nariais. Vietos ka-||||| 
lalikiškų draugijų vadai yra 
nusistatę nekovot viešai su «■, 
komunistais ir jei kada jie tai i 
daro, jie prisidengia svetimais ■] 
vardais, kaip socialistų ir k. IKj 
Matomai tie vadai turi tam- Įj 
'ikrus išrokavimus. Lietuvos Ba

I vyninio klausima klerikalai ru-
I oinasi tik tiek, kiek tas yra j 
reikalinga jų politikos žvilgs

imu; bet jei kada ir veikia tam 
dalykui, tai veikia be jokios 
energijos ir noro.

Komunistai yra daugiau sva- " 
otojaiv negu darbuotojai ar ta 

kovotojai. Kas jiems dailiai 
padeklamuoja, o dar pamini 
sovietų Rusiją, tai jie ir seka L 
tą žmogų. Pavyzdžiui, čia 
kalbėjo per tris dienas tūlas | 
biblijos studentas iš Chicago. į 
Tas studentas prielankiai atsi- 4^ 
liepė apie sovietų Rusiją ir 
,'iepė skaityti bibliją, kad ^.su
žinojus ateitį. Ir ką mano
te? Musų komunistai prisipa- 
p n o, kad jis kalbą dėl komu- 
nizmo, nes, girdi, yra užginta 
įtvirai kalbėti apie komuniz
mą, tai reikia kuo nors kalbą 
pridengti. Dabar girdėjau, kad 
komunistai rengiasi parengti ....... 
tam biblijos studentui visą ei J'J 
Įę prakalbų, kad “pagreitinus — 
kapitalizmo puolimą”. Komu- ^jlį 
nistams nėra didesnio priešo, === 
kaip socialistai. Apie kapita- =i 
listinės tvarkos suradimą jie S 
neturi mažiausio supratimo ir ==g 
ių kasa su kapitalizmu neina js 
toliaus šmeižimo socialistų. ||| 
Tas pats ir su jų kalbėtojais. g 
Jie mato išganymą vien sovie- Į =Ė 
tinėj Rusijoj ir visai šmeižime == 
socialistų. |

Nuo niekurių girdėjau, kad He

Mokesčio Diena IrTavoKonvertukas
Pradedant ofiso vaiku, o baigiant prezidentu, vi

suomet džiaugsmo drebulys krečia “išmokesčio dieno
ję”. Ar žinai, kas yra tavo konvertukyje?

* ’ • •
Kartais daugiau, nei pinigai! ' Ar persistatai, kad 

esi jame? Nuo paskutinės išmokesčio dienos, panaudo
jai savo laiką, energiją, spėką ir mintis, kad sulaukus 
kitos išmokesčio dienos.

* a

Ant ko manai sunaudoti šios savaitės užmokesti? 
Tikrai, nenusprendei išleisti visą; šios pelnijamos die
nos, turi būt ir taupymo dienomis.

Sutaupinant dalį savo jeigu, pažengi pirmyn ir pra
sidedi prie palinksminimo savo gyvenimo. Šis bankas 
“Taupumo ir draugiško patarnavimo” pašvęs ypatingą 
pagelbą, kad paskatinus prie taupumo palinkymų..

Pagabios valandos: subatomis 9 iš ryto iki 8 vai. vakare. 
Utarninky vakarais: nuo 6 iki 8 valandai vakare.

Kitomis dienomis: 9 iš ryto iki 4 po pietų.
I' \ > ...................

^WestSide savFngs BAN K Į
cIhe Bank o f “Safety and Friendly Semce

RoosevelfRoad at Halsted"Slreck Chicago

’inigus išmoka į 5 dienas 
Lietuvoj.

Pirm negu siųsite pini- 
ts, gaukite musų kainas, 
s atsieis pigiau.

Mes aplaikome kvitas nuo 
?kvieno orderio.

ilFF
And Company

728 W. 12th St

Arti Halsted St.

ŽINOVAS
Atitaiso žvairas a- 

kis vienu atsilanky
mu, be jokios chloro
formo*. Suvirš 800 iš
gydymų užrašuose.

Ateik Ir leisk apžiūrėti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLfiS 

LIGAS,
PATARIMAS DYKAI

Silpnos .. Ak 
Skaudamos Ak 
Raudonos
žvairos .. Ak

Ak

Kurčios .. Ausis
Tekančios Ausis
Ūžiančios Ausis
Užkimštos Ausis
Skaudama GerklėSkaudama Nosis 

Bėgaąti ., Nosis Silpna .. Gerklė 
Kreiva .. Nosis 
Užkimšta Nosis Papiltus

Franklin O. Carter, M. D.
23 metai prie State gatvės 

120 So. State 81., Chicago,j 111/
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldie- 

niais nuo 10 iki 12.

Kataruota Gerklė 
Gerklė

L Tel. Y arda 8654
Mra. A. Michniewicz 

' AKUAERKA 
Baigusi Aku- 
ierijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
sBvanijos hos- 
pitaltaa. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Dus 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims Ir 

merginom*.
$113 S. Halsted SU Chicago, III. 

(ant antrą lubų)
Nuo 6 Iki 11 ryto ir 7 Iki vilai v.

PARDAVIMAS
'/z PILNAI $15,000 STAROMartin Shoes

3229 So. Halsted St.

Tel. Ganai 65
■ /LIETUVIS DAKTARAS

■ Dr. J. Sarpalius S
■ 1424 So. Halsted St J
IH Vai. 10 Ud 12; 8 iki 5; 6 iki 8.
B Nedalioms 10 — 12.

Gyvenimo Tel. Yerds 5098.
bbbbbbbbbbbbbbbbbbmT

Dr.C.Z. Veželis
Lietuvis Dentlstas

136 poros moteriškų ir vyriškų 
stuboj dėvėjimui veltų šliurių; 
reguliarė kaina $2.00;
kol dar yra po vOU

196 poros vyriškų rudų, Vici 
Eng., taipgi juodi plačiais pirš
tais. Regularė kaina $8.00; par
siduoda tiktai $3.95

8-0 ponj kūdikiams čeverykai 
minkštais padais. Regularė kai
na $1.25, kol yra, XQa 
dabar HSJG

200 poni moteriškų Pot«Ox ir 
rudo satino spalvos. Regularė 

' kaina nuo $5 iki $8; C 1 QE
’ dabar ■ -vU

180 porų rudų, kid ir pot odos; 
regularė kaina $7.00; parsiduo
da dabar tiktai $2.95

150 porų vaikams čeverykų ir 
8 mieros; pot ir dūli, augštai 
guzikais užsegiojami. Regularė 
kaina $3.50, "j £5 C
dabar

175 poros merginoms juodi ir 
rudi veršio odos, šniūrais. Re
gularė kaina $5.00, G E 
dabar

CITIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo) 
PADfiK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS - APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

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

“kovotojai”, ncišnuomuoja sa
vo svetainės socialistams. Bet 
užtai jie įsileidžia kitokius “re- 
voliucionierius’, kurie kartais 
pakelia tokią “namineles” rre- 
voliuciją, kad ima ir užple- 
vėsuoja kam-nors ant kaktos 
raudonas vėlukas.

Darbai rakandų dirbtuvėse 
apsistojo ir minios žmonių 
vaikšto be darbo. Nickurie dir
ba už nukapotą algą.

—P. Kaušius.

IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

PAšPORTAI
Kiekvienam lietuviui važiuojan
čiam Tėvynėn pagelbėsini išgau

ti pašportą į 3 dienas.
Siunčiam pinigus Lietuvon 
telegrafiškai 1 Parduodame 
laivakortes antį visų portą 
stačiai į Lietuvą be persė

dimo.
Tūkstančiai lietuvių siunčia pi
nigus ir važiuoja Lietuvon, ko

dėl ne Jus. Rašykit tuoj.
Litli. Travel Bureau, 
136 East 42nd Street, 

New York, N. Y.
■ ■—1  .......... r n wii

96 poros tivrti vyriški darbui 
čcverykai; juodi ir rudi. Re
gularė kaina $4.00 ir $5.00; 
parsidavoja po

$8.25 1 $3.45

250 porų vaikams juodų su šniū
rais ir guzikais čeverykų. Re
gularė kaina $4.00 ir $5.00, 
dabar

$1.95ir $2.95

4712 8o. Ashland Are. 
arti 47-tos gatvių

Telefonu: Drover 7143

—■ Telephene Yards 5081

Dr. M. Slupnicki
8107 S. Morgan 8t Ckicaga

DR. YUšKA 
1900 S. Halsted St. 

Tel. Cenal 2118 
Ofiso valandos: nuo 10 ryte fld 

8 vakare. 
Reridendja: 2811 W. 63rd SL 

Tel. Prospect 8466

............................... ■■

Tel.: Yardfl MM 
Drover 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvi* gydytojas, Chinrga*. 

Akušerei
8208 So. Babted 8t, CMea«e.

Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8
v. v. Nedėliomifl 10-12 ryte.

».! ■ l .................................................  ,1

du

PO

Į IR Iš LIETUVOS 
ir daugiau išplaukimų kas savaite 
Joginiais laivais į ir iš ANTWER- 
, KARVE ir ANGLIJOS, turi 
mpus ryšius su KAUNU ir kitais 
'1TUVOS MIESTAIS.
Celiauninkams po 2, 4 ir 6 loveles

J. MARTIN
3229 So. Halsted St.

Turi būt išparduota pilnai '/į stako į 10 dieną.

BALTIJOS-AMERIKOS UNIJA
42 Broadway, New York City

Tiesi kelionė be persėdimo iš New Yorko per Libavą 
arba Hambnrg—Eitkūnus

■ Į LIETUVA
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų Sriubų pašto laivai išplauks 

“LITUANIA” KOVO 4 | s “POLONIA” KOVO 30
“ESTONIA” KOVO 16 I “LITUANIA” BALANDŽIO 13
Visi laivai tori puikius kambarius trečios klesos keleiviams 

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
K. W. ftęMPF, Gen. Westem Pass. Agent, 120 N. Le Seile St.,

[RENCH L INC
Tiesiai L
Tiesiai

New York į Hamburgą 
'Dubeltavais šriubais laivo 

NIAGARA
Išplauks Utaminke, Kovo 15 d.

Kabineto ir trečios klesos kainos 
.aoai prieinamos.

Atsišaukite prie arčiausio vietinio 
French Lino agento.

40

itsikvieskit savj) gimines bei drau- 
musų dideliais, greitais laivais, 

įsišaukite prie artimiausio laiva- 
čių agento, arba
TIE CANADIAN PACIFIC
EAN SERVICES, LIMITED.
N. Dearborn St., Chicago, III.
BIMATYSIME didžiajame

Naujienų Koncerte šį ne- 
dėldienį,.. Ashland Audito
rium, kampas Ashland ir 
Vun Buren gatvių.

AMERICAN LINE
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS.

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

MANGOLIA.
Išplaukia Kovo 17.

MINNEKAHDA (naujas)
Išplaukę Kovo 31. ’ Tiktai 8čia klesa 

MANCHURIA
Išplaukia Balandžio 14, 1921

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

Trečios klesos keleiviams suteikiamas valgis po priežiūrą dide
liam valgomą jam kambaryj. Uždaiyti kambariai pateikiame mote
rims ir kūdikiams.

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

\ o

Telefonu Pullmu gte

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvy! Dentlstaa 

10881 S. MicMgan Av, RoMlaad 
Valandos: 9 Iki vakaro

■_ _ -y

' Ofiso Tel. McKlnley 70

DR. L H. GINDICH
DENTISTAS

Mm mvo darbą (raraateojame 
Kalbame visas Europiškai kalbat. 
8804 So. Kedzie Ave^ Chieago, I1L

Arti 88-th Streetv „..„Z,,,,.----- ,

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytai** Ir Ckirargaa 

1637 W. #t. kamp. Manhfield ^v. 
Valandos! iki 9 ryto, nne 8 Dd 

4 !r nuo 7 Ud 9 vakare. 
Tel Preepect 1187

ENGLANDER
COUCH-BED

Sold everytvhorc by fumifure dealers 
and aeparimeni storos

C ■ j
pnoDVCriONS row •« —■'

___   1-.11 I >• r :u ■ .   

ENGI ANUI H SPH1NO £U D CO-
h>’<?wYi>rli Orooklyn - Caica^o

TAIP!
Mes grožėsimės ir ušime ir 
šoksime didžausiame musų 
Naujienų koncerte! Valio, 
visi naujeniečiai į savo kon
certą !



I

l
—I

NAUJIENOS
.M UTMUAftiAK) SAILY «IW 

Publlshud Daily «xcept Sunday by 
the Lithuanian Newi Pub. Co., Ine.

Editor P, Grigaitis

1789 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506 
Ganai 576

Subscription Ra tesi
|8.00 per year in Canada.
|7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.
Entored as Second Class Matter 

Mareli 17th, 1914, at the Pont Office 
of Chicago, 111., under the act of 
Ma^ch 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, liskiriant 
n edėl dienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Du Telefonai: Canal 1506 Ir 
Canal 576.

Chicagoje — paltu:
Metams----------- ---------   $8.00
Pusei metų ------ 4.60
Trims mėnesiams ———- 2.25
Dviem mėnesiams  ..........— 1.75
Vernam mėnesiui , . —■ 1.00

Chicagoje — per nešiotojui:
Viena kopija -....................   08
Savaitei ——....—..— ------ — 18
Mėnesiui ...............        75

Suvienytose Valstijose ne Chicago j, 
paltu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams- $8.00
Pusei metų----- ----- 4-60
Trims mėnesiams-------------------2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.
„I"..,., i-a?

Septintos metines 
Naujienų su
kaktuvės.

Lygiai septyni metai at
gal susiorganizavo “Naujie
nų” Bendrovė ir ėmė leisti 
šį laikraštį. Per pusę metų 

- jisai ėjo, kaipo savaitraštis, 
L o paskui pavirto dienraščiu. 

Šiandie “Naujienos” yra di- 
džiausis lietuvių dienraštis 
pasaulyje.

Iki “Naujienos” atsiekė 
dabartinio savo stovio, joms 
teko išlaikyti ilgą ir sunkią 
kovą. Pirmiausia joms rei
kėjo stot į konkurenciją su 
dviem kitais lietuvių dien
raščiais pradėjusiais eiti 
Chicagoje beveik vienu lai
ku su “Naujienoms”. Tų 
dviejų dienraščių leidėjai 
buvo turtingi žmonės, ban- 
kieriai; o. “Naujienų“ Ben
drovės kapitalas buvo men
kas. Vienok “Naujienos” 
paėmė viršų. Vėliaus atsira
do kiti konkurentai; bet jos 
ir prieš juos atsilaikė.

Kartu su šita kova ėjo be 
paliovos ir kova “Naujienų“ 
Bendrovės viduje. Kuomet 
“Naujienos” gyvavo silpnai, 
Bendrovėje buvo nepasiten
kinimas ir nuolatos rasda
vosi žmonių, kurie panaudo
davo jį tam, kad sukėlus 
triukšmo tarpe šėrininkų. 
Paskui, kada “Naujienos” 
sustiprėjo, Bendrovėje ėmė 
rastis frakcijų norinčių pa
imti kontrolę ant “Naujie
nų” biznio į savo rankas. 
Viena tokia frakcija iškilo 
dveji metai atgal; ji dėjo di
džiausių pastangų, kad pa
vertus dienraštį “bolševikiš
ku”, o kuomet jai tatai ne
pavyko, tai ji ėmė varyt agi
taciją, kad sugriovus “Nau
jienas”.

“Naujienos” nepasidavė. 
Dabar tečiaus Bendrovėje 
vėl eina panaši frakcijų ko
va. Jos galo dar nemąfyt; 
veinok atsižvelgiant į visus 
praeities keblumus, kuriuos 
teko “Naujienoms” pergy
venti, mes drįstame pasaky-

“Naujienos” išeis pergalėto
jos.

Per septynis savo gyvavi
mo metus “Naujienos” užka
riavo simpatijas plačiausių 
lietuvių minių. Jos neatlai- 
džiai skelbė socializmo idėją 
ir skatino lietuvius darbi
ninkus prie apšvietos bei or
ganizacijos; bet ta idej& ne 
tiktai nekliudė joms aiškinti 
kasdieninius darbo žmonių 
reikalus, o priešingai — pa
dėjo joms giliaus pažvelgti į 
juos ir tinkamiaus juos nu
šviesti. Todėl “Naujienos” 
pritraukė prie savęs minias 
skaitytojų iš įvairių srovių; 
jos patapo visuomenišku lai
kraščiu tikriausioje to žo
džio prasmėje.

Paminėjimui savo septintų 
metinių sukaktuvių “Nau
jienos” rengia ryto milžiniš
ką koncertą Ashland Audi
torium svetainėje. Mes ti
kimės, kad Chicagos lietuvių 
visuomenė atsilankys į jį- 
dar skaitlingiaus, negu ji 
lankydavosi į pirmesniuosius 
“Naujienų“ parengimus.

Phmasai katalikų kon- 
g esas Lietuvoje.

ST. KAIRYS.

šiuos naujus metus Lietuva 
pradėjo visa eile suvažiavimų. 
Jau įvyko vidurinių mokyklų 
mokytojų, agronomų, girinin
kų, matininkų, Žemės Ūkio Mi
nisterijos įgaliotinių, savivaldy
bės astovų suvažiavimai. Buvo 
Šelpimo ir labdarybės įstaigų 
atstovų kuriamasai pasitari
mas. Buvo “Žiburėlio” narių 
kuriamasai susirinkimas. Tai 
vis Kaune, kaipo laikinam 
krašto centre. Be to vyko aps
kričių ir apilinkių įvairus su
sirinkimai ir pasitarimai..

Labai sveikas ir reikšmingas 
apsireiškimas. Visuomenė, ma
tomai, jaučia gyvo reikalo dy- 
kesniu žiemos metu, prieš pra
dedant visų metų darbą, bend
romis jėgomis pasvarstyti ar
timiausius praktikos klausi
mus, pasidalinti praeitais pati- 
riinais, nutiesti ateičiai bendrą 
veikimo plianą.

Musų katalikai ir tuo atve
ju pralenkė visus kitus. Sau
sio 3 5 dieną Kaune posėdžia
vo pirmesni Lietuvos katalikų 
kongresas, sukviestas Katalikų 
Veikimo Centro. Katalikų vei
kimas Lietuvoje turi, ir ilgam 
dar laikui turės, didelės reikš- 
mės ir įtakos j visi} musų kraš

to gyvenimų. Tat sekti jų dar
buotę, pažint, kokiais siekiniais 
ir mintimis jie gyvena, yra bū
tinas reikalas, kiekvienam, kas 
veikliai- dedasi į visuomenės 
darbą. Ypač svarbu mums, 
socialistams, nes su klerikalais 
esame nuolatinio karo padėty 
ir labiausia iš jų pusės atakuo
jami.

Labai klystų tas, kas many
tų, kad musų katalikus sutrau
kė kongresan tikybos dalykai, 
dangaus karalijos reikalai. 
Kaip seniau taip ir dabar Lie
tuvos klerikalai abejom ko
jom pasilieka įaugę į šią ašarų 
pakalnę ir tik ieško naujų prie
monių toj pakalnėj da labiau 
įsitvirtinti, da plačiau prasi- 
skėsti. Kaipo sumani, šimtus 
metų gyvenusi organizacija,* 
klerikalai yra budrus, atsargus 
ir gerai nuvokia padėtį. Jie 
tiki šv. Basto žodžiais, kad ir 
pragaro vartai jų nenugalės. 
Bet tiki praktiškai, patys ne- 
snauzdami. Jie rūpestingai se
ka, kas dedasi už tų “pragaro 
vartų” ir visuomet stengiasi 
patys pirmieji užpulti priešą, 
nelaukiant, kol biis užpulti. ’

Taip yra ir dabar.
Iš painafų pasikeitė Lietuvos 

gyvenimo sąlygos. Kas kita 
buvo klerikalinis darbuotis 

“pragaro vartus” kiekvienu 
metu buvo galima pasikviesti 
pagelbon pristavas, kuomet ca
ro žandarai patys uoliai min
džiojo revoliucinio judėjimo 
diegus darbininkų tarpe ir ne
leido jam plačiai iškilt. Tei
sybė, ir dabar, “demokratinėj” 
Lietuvos respublikoj Žvalgyba 
“darbuojas” labai sutartinai su 
klerikalais. Būdami Seimo 
šeimininkais, jie beveik visą 
laiką laiko kraštą karo padė
ty ir uoliai naudųja pilietinių 
laisvių suvaržymą prieš klasi
nes darbininkų organizacijas.

Bet klerikalai supranta, kad 
karo stovis turės pasibaigti, 
kad darbininkų judėjimas 
plėsis ir stiprės ir kad 
jam nugalėti nebeužtkes 
vien kumščio politikos. 
Tat ir skubinasi prisitaikinti 
prie konstitucinio gyvenimo 
tvarkos, stiprintis plačioj vi
suomenėj, kurios remsis toli
mesnis musų krašto vystymas.

Tris dienas posėdžiavęs, ka
talikų kongresas visą beveik 
laiką apvertė politikos ir vi
suomenės klausimams svarsty
ti. Prieš suvažiavimo darbus 
pradedant, katalikai padarė 
savo jėgų “paradą”. Ir reikia 
pasakyti, kad tas paradas ga
lėjo padaryti įspūdžio į vier- 
nųjų minias. Tik įsivaizduo
kit sau. Kuomet prasidėjo 
kongreso sveikinimai, gražioj 
tvarkoj praėjo prieš susirinku
sius visa “krikščioniškoji” ga
lybė.

Visu pirma sveikino valsty
bės prezidentas, uolus katali
kas ir da uolesnis krikščionis- 
deniokratas. Paskui sveikino 
Seinų vyskupo įgaliotinis, pas
kui Seimo Krik.-dem. blokas, 
Krik.-dem. partijos! centras, 
Tautos Pažangos atstovas, Žem
dirbei sąjunga, šv. Kazimiero, 
Motinėlės' ir Esperanto drau
gijos, “Saulės” ir “Žiburio” 
draugijos, Ūkininkų sąjunga, 
šv. Juozapo, Vaikelio Jėzaus ir 
“Ateitininkų” draugijos, Dar
bo Federacija^ Lietuvių Mote
rų katalikių d-ja, šv. Zita ir 
Gyvasis Rožančius, Amerikos 
lietuvių katalikų atstovas, gr. 
Tiškevičius ir franeuzų katali
kų pasiuntinis, atvažiavęs vie
toj patirti, ar lietuviai tiarai 
nėra pagonys ir bolševikai.

Vi >os tos organizacijos, kad 
ir kalbėdamos savo sveikini
muose “'krikščioniškus” žo
džius, praėjo prieš suvažiavi
mą, širdyje dainuodamos savo 
priešams karo giesmę:

Tegul giria šlaniščii ūžia, 
Tra-ta-ta! tra-ta-tą!

O mes trauksim į karužę, 
Tra-ta-ta-ta-ta!

Visai aišku, kad visa ta ga
lybė sumobilizuota prieš pra
garo vartus patiems pasidrą
sinti, i>t’i<;šiis I»iil>2* i<iti.

Visų svarstytų klausimu cent
re buvo pastatytas klausimas: 
“Krikščioniškoji politika ir gy
venamoji valanda”. Tam klau
simui apibudinti, pamatuoti ir 
formuluoti klerikalai pasikvie
tė geriausių savo jėgų, pirmoj 
eilėj dr. Stasį Šalkauską, krikš
čionių viltį ir jų teoretiką. Kai
po įžangą prie to klausimo 
daktars Jokantas paskaitė re
feratą “Katalikai ir politika”. 
Jame jis skundžiasi, kad vi
suomenėj stoka tikybinio susi
pratimo, kad katalikai stinga 
inteligentų, kad kunigai savo 
darbu turi nešti į minias tą 
susipratimą ir per visuomenę 
veikti į politiką.

Daktaras Jokantas ne ten 
pataikė, kur krikščionims buvo 
reikalinga. Kituose karštuose 
ginčuose paaiškėjo, kad musų 
kunigai nemato reikalo bent 
kuo varžytis politinio veikimo 
srity. Jie nori veikti į krašto 
politiką ne tik per visuomenę, 
bet ir patys gyvenimo turga
vietėse, konkuruodami su vi
sais savo priešais. Kuomet kini. 
Jarulaitis išdrįso paaįbcjoti, ar 
pritinka jauniefpęųis kunigams 
tiek uoliai politikuoti, ant jo 
sutartinai sugriuvo visa eilė 
kalbėtojų ir kaip bematant nu
tildė abejonės balsą. Jei, sako

NAUJIENOS, CHcfigo, m. ’

ti cicilikui-pusberniui, tai ko
dėl ne jaunam kunigui? Juk 
šie rinkimai į Seimą tik dėl 
kunigų dalyvavimo yra, girdi, 
davę katalikams teigiamų re
zultatų. Uolus krikščionis Bi
čiūnas “sutaisė” daktarą Jo
kantą ir už tai, kam tas drįso 
kritikuoti kunigų gyvenimą. 
Kun. Staugaitis aiškiai pažymė
jo: jei, girdi, veiklume tik per 
visuomenę, tai greitai susi
lauktume tokios tvarkos, kdri 
nebeprilcistų (kunigo ir prtie 
pačios visuomenės.

Klausimas apie tai, ar gali
ma ir reikia kunigams daly
vauti politiniam krašto gyve
nime, iškelta suvažiavime vien 
formaliais tikslais. Klerika
lams reikėjo, kad jų kongre
sas patvirtintų tai, kas jų vyk
doma gyvenime jau senai, 
ypač uoliai buvo vykdoma 
pernai metais, pradėjus Seimo 
rinkimus. Juk tuomet kuni
gai pavartojo politiniams savo 
tikslams ne tik savo sutaną, 
bet ir visas tikybos šventeny
bes, dažnai verzdami patį Kris
tų agituoti už krikščionis-de- 
mok ratus.

'Tat daktaro Jokanto refera
tas liko kaip bematant supe- 
šiotas. Autorius ne tik turėjo 
jį kišenėn įsidėti, bet dar pasi
teisinti, kad jis nenorėjęs kuni
gams drausti verstis politika.

Apsidirbęs su Jokantu, kon
gresas perėjo prie pamatinio 
jam klausimo, prie krikščioniš
kosios politikos. Jį referavo 
klerikalų auklėtinis St. Šal
kauskas, žmogus dar jaunas, 
bet giliai tikintis, išimtinai do
ras ir pakankamai inteligentin
gas, kad butų minties autori
tetu musų hepertoli « moksluose 
nušokusiems klerikalams.

Spaudoje tas referatas dar 
nebuvo skelbtas. Pagalios, sun
ku butų eiliniam laikraščio 
straipsny ilgiau sustoti lies jo 
kritika ir lodei paduodu vien 
Šalkauskio pasiūlytą ir kongre
so vienbalsiai priimtą rezoliu
ciją. Va ji:

Pirniasai Liet. Kat. Kon
gresas, išklausęs pareiškimų 
ir atskirų nuomonių apie ka
talikų nusistatymą politkoj 
ir atsižvelgdamas iš vienos 
pusės į tai:

1) jog “Amžinasis krikščio
nybės idealas, tobulai jun
giantis savyje individualiz
mo ir universalizmo pirma
prades, reiškiasi visuomeni
nio gyvenimo srity kaipo 
visuotinasis susidraugavimas 
laisvės ir lygybės principais;

•2) jog krikščioniškoji eti
ka stato aukščiausias žmo
gaus veikimo normas, ku
rios,, aplenkdamos laiko ir 
vietos aplinkybes, lygiai nu
mato kaip asmens tobulini^ 
niasi taip ir visuomenės or- 
^unissu.cijqs piižuiifet} ; ir 

, 3) jog krikščioniškoji po- 
.litika, kaipo krikščioniško
sios visuomenės idealo vy- 
kinimas religiniais motivais 
ir krikščioniškosios etikos 
principais, privalo vienodai 
ir sutartinai reikštis visuo
meniniam katalikų veikime 
kaip atskiros valstybės ribo
se, taip ir tarptautiniuose 
santykiuose;

ir matydamas iš kitos pu
sės:

1) jog katalikai, pasiduo
dami laiko ir vietos įtakoms, 
nėra iki šiol realizavę vie
natinės krikščioniškosios po
litikos;

2) jog katalikų iškrikimas 
politikos dirvoje, pareinąs 
nuo nesąmoningo pakrypi
mo vienų jų į individualiz
mą, kitų — į sociailzmą tuo 
tarpu, kai kad krikščionis- 
kosios visuomenes idealas 
jungia savyje tiegiamasias 
šitų kraštutinių pakraipų pu
ses, neturėdamas jų silpny
bių; ir

3) jog dėl nurodytų prie
žasčių katalikų sviravinias 
tarptautinėj politikoj ir so
cialiniame veikime padare 
tai, kad katalikai nėra tin
kamai užš/Iaikę nei imperia
listiniuose karuose, pei de^ nusistatymą.

nutarė:
1) kviesti politines Lietu

vos katalikų partijas pada
ryti savo programos ir vei
kimo reviziją, vaduojantis 
nurodytais motivais ir suei
ti bendroje krikščioniškosios 
politikos plotmėje; ir

2) paraginti visas Lietuvos 
katalikų organizacijas aktin
gai susispiesti apie Katalikų 
Veikimo Centrą ir per jį dė
tis su kitų šalių katalikais į 
Katalikų Internacionalą, ku
ris turėtų įsukoordinuoti 
tarptautinį katalikų veikimą 
krikščioniškosios politkos 
kryptimi.
Esu ištisai padavęs tą rezo

liuciją, nės mano įsitikinimu 
ji faktinai bus padėta musų 
krikščionių veikimo pamatau 
ilgesniam laikui. Nes toje re
zoliucijoje yra visa, ko musų 
klerikalams dabar reikalinga. 
Ji ne tik leidžia, bet ir ragina 
kunigus dėtis į politiką. Ji 
duoda tam politikos veikimui 
idėjinį pamatą, iškeldama 
krikščioniškąjį idealą ir pritai
kindama jį prie dabartinių gy- 
venimb sąlygų. Pats krikščio- 
niškasai idealas taip suformu
luotas, kad jis gali patenkinti 
ir aukštos doros kataliką ir ka
talikiškąjį spekuliantą, kuris 
ieško krikščionybėje tik geros 
firmos, skaisčios, viliojančios 
skraistes pridengti savo grupės 
ar net ir asmens reikalams. Ji, 
pagalios, visus juos, ar šiokius 
ar tokius, riša vienon organi- 
zacijon ne tik kiekvieno, krašto 
gyvenime, bet ir visam pasau
lyj į k a t a I i k i š ą j į Inter
nacionalą.

Antroji tos rezoliucijos da
lis perspėja lig šiol pasireišku
sias krikščionyse ydas. Ji pei
kia katalikų iškrikimą poli
tikos darbe. Ji stabdo labiau
sia įsibėgėjusius nuo Katalikų 
Centro kraštutinuosiuis savo 
narius. Stabdo katalikiškus re- 
formistus, pakrypusius, kaip 
kun. Tumas “Pažangon” ar 
net ir tolinus. Stabdo ir de
magogus kun. Krupavičiaus ti
po, norinčius plaukti pačiu gy
venimo upes viduriu, kur su- 
kasi-kunkuliuoja visokie revo
liuciną! verpetai. Stabdo, 
bijodamies ne tiek to, kad gali 
žūti tie jų drąsuoliai, kiek kad 
jų vedamoji minia, perdaug 
susigretinus su socialistais, ne
būtų pastverta kitų srovių ir 
klerikalams ne dingtų.

Taigi obalsis: Visi viernieji* 
katalikai tuojau peržiurėkit ir 
suderinkit savo programas ir 
veikimo budus, visi susispies- 
kit apie Katalikų Veikimo Cent 
rą! O jau tas Centras nepa
kriks. Jį sudaro susitupėję, 
pakaustyti katalikai. Krikščio
nių tarpe jis pasilips liek aukš
toji pozicijon, kad jo negalės 
pasiekti ir- įsimaišyti jo tarpai, 

abejojami žmones. Kat. Vei
kimo Centras griežtai pasisakė, 
jis stovįs aukščiau paties kon
greso ii’ priklausąs tik nuo ka
talikų organizacijų. Vadinasi, 
pavojaus ir baimes negali būti.

Visi kiti kongrese svarstyti 
klausimai buvo tik priedas prie 
to pamatinio, lik išvada iš jo 
pamatinio turinio. Bet ir jie 
įdomus. Jie rodo, kiek musų 
klerikalai yra karingi ir drąsus, 
kaip toli eina jų siekimai.

Klerikalai nori apimti visą 
musų gyvenimą ir jaihe vyrau
ti. Tat kalbėdami, sakysim, 
apie mokyklą, jie pareiškė 
griežto nepasitikėjimo dabarti
ne valdžios mokykla, nes joje, 
girdi, ima įsigalėti prieštikybi- 
nis gaivalas, kuris stengiasi ir 
pačią mokyklą padaryti priešti- 
kybine. To klausimo referen
tas kun. Maliauskas griežtai 
reikalauja, kad Lietuvoje butų 
galima steigti privačios mokyk
los ir kviečia kongresų remti 
tik tą privačią klerikalų veda
mą mokyklą. Valdžia turinti, 
žinoma, duoti klerikalams lėšų 
tas nipkyklas laikyti. Ne tik 
pral.1 Ąlšauskas, tas savotiškas 
katalikų armijos ritnicisleris, 
bet ii' visa eile žymių kataliky
bės veikėjų parėmė tik tokį

Parėmė jį ii' pats
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Koperatyvų klausimu ta patikdamas tą pasikalbėjimą advoka- 
įnija. Vartotojų bendrovės į- tui, kuris atėjo pas jį neva rel- 
gija Lietuvoje kas kart vis di- kalais, Debsas sužiniai peržengė 
desnės reikšmės. Jos riša pla
čias žmonių minias; jos prati
na žmones prie bendro veiki
mo; jos varto dideliais kapita
lais. Jos, pagalios, ima dėtis 
prie kulturinio darbo, skirda
mos jam pinigų iš savo pelno. 
Kuriam kultūros darbui bus 
tie pinigai suvartoti? Klerika
lams tas labai rupi ir todėl 
kongreso priimtoj rezoliucijoj 
raginama katalikus, kad dė
tųs prie koperativų, kad stum
ti] savo žmones į valdybas, į 
patį Centrą, ir kad saugotų ko- 
perativus nuo bedieviško dar
bo.*

Pagalios visuomenės šelpimo 
srity, dėl vaikų ir pavargėlių 
globojimo kongresas nutarė vi
sur kurti šv. Vincento a Pau
lio draugijos skyrius ir to pa
ties vardo prieglaudas.

Kaip matote, draugai, Lie
tuvos klerikalai nesitenkina 
savo dabartiniais laimėjimais 
visuomenėj ir valdžioje. Jie 
gerai supranta, kad gyvenimas 
kasdien gamina ir drutina 
jiems priešus. Tat tysoti ant 
laurų vainikų netenka. Ir mu
sų klerikalai rimtai ruošiasi 
prie naujų ofensivų, tiesia pa
matus plačiai sugalvotam ir 
nuosakiai vedamam darbui vi
suomenėje. Pigiai įvertįnti tų 
pastangų negalima. Klerikalai 
nori padaryti iš Lietuvos Bel
giją. Ir jei kitos visuomenės 
grupęs neatskirs, nesugebėk 
nešti j minias savojo kuriamo
jo darbo, klerikalai mokės ap
imti musų kraštą tvirtai ir 
tankiai nupintu savo organizaci 
jų tinklu ir vadovaut visuonie 
nei dar ilgus dešimčius metų.

PASIMATYSIME didžiajame 
Naujienų Koncerte šį ne- 
dėldienį,.. Ashland Audito
rium, kampas Ashland ir 
Van Buren gatvių.

Dėbso “klaida”.
LAURENCE TODD.

[Naujienų 4r Federuotosios Presos 
korespondentas].

VVashington. — Eugene Debs, 
matyt, nesupranta, kad jis tik 
turintis numei’į kalinis ir kad 
jam neleistina yra turėti žmo
gaus jausmai.

Tai yra jo klaida ir tą klaidą 
generalinis prokuroras Palmeris 
sumanė atitaisyti, uždraudamas 
senam Amerikos socialistų vado
vui turėti kokius nors susinėsi
mus iš Atlantos kalėjimo su iš
laukiniu pasauliu.

Jeigu Debsas atsiprašytų už 
viešą atkreipimą domės į šalies 
atmetimą Wilsono pereitą rude
nį ir jo atleidimą Wilsonui už jo, 
Wilsono, išdavimą Amerikos 
idealų, Debsui jęalbut dar kartą 

butų leista pasimatyti su draib 
gaiš ir atgauti paprastąsias tei- 
ses, kokias turi kalėjime net pa
prasti žmogžudžiai.

Tokis tai departamento nusi
statymas, kaip jį išdėstė D. S. 
Dickerson, viršininkas kalėjimų 
ir paroliaus biuro, savo forma
liniame pareiškime. Klausinėja
mas apie uždarymą Dėbso nuo 
visų lankytojų, Dickerson išpra- 
džių pasakė, kad Debsas turi 
“atsiprašyti“, bet paskui greitai 
permainė savo žodžius ir pasa
kė, kad Dėbso privilegija pasi
matyti su draugais tapo “su
spenduota, kadangi jis peržengė 
taisykles“.

Dickersono formalinis pareiš
kimas sako: “Tas tiesa, kad ap
silankymo privilegijos pas fede- 
ralinį kalinį Eugene V. Debs 
tapo laikinai suspenduotos, dė
lei paduoto presai pasikalbėji
mo, kuriame buvo pasmerktas 
Jungt. Valstijų prezidentas. Su
spendavimas lankimosi privilegi
jų įvyko kaip delei budo gavimo 
to pasikalbėjimo, taip ir dėl pa
ties pasikalbėjimo.

“Debsas yra kalinis ir turi 
pasiduoti kalėjimo taisyklėms. 
Taisyklės neleidžia kaliniams 
smerkti Jungt. Valstijų valdžią 
ar jo valdininkus, laiškais, ar

calėjimo taisykles ir panaudoji
mas tokių būdų, kad paskelbus 
savo pareiškimą, padarė reikar 
lingu, kad prie jo nebūtų prileid
žiami lankytojai, kad tuo nelei
dus pasikartoti panašiam inci
dentui.

“Laike politinės kampanijos 
pereitą rudenį, kada kalinis bu
vo Socialistų partijos nominuo
tas į Jungt. Valstijų preziden
tus, departamentas jautė, kad 
jam turi būti suteikti niekurie 
sušvelninimai, kad jis galėtų 
skelbti savo partijos principus 
per presos atstovų vedamus au
torizuotus pasikalbėjimus. Vie
natiniu suvaržymu uždėtu ant 
presos atstovų buvo, kad jie tu
ri išbraukti visus maištingus 
kurstančius išsireiškimus. Man
smagu pasakyti, kad suteiktas 
presos atstovams pasitikėjimas 
niekad nebuvo peržengtas.

“Nėra nieko nepaprasto su
spendavime lankymo privilegijų. 
Tas nuolatos daroma su kitais 
kaliniais už didelį prasižengimą 
prieš kalėjimo taisykles, ir aš 
nematau priežasties padaryti iš
ėmimą Debsui delei to, kad jis 
yra žymus bendruomenėje”.

Sekamas Jungt. Valstijų ge
neralinis prokuroras veikiausia 
bus Harry Daugherty, kuris, sa
koma, užmokėjo $150,000 už 
prikalbinimą prezidento Tafto 
paliuosuoti iš Atlanta kalėjimo 
New Yorkd ledų karalių, milio- 
nierių Chas. W. Morse. Jei Deb
sas neišsidirbs didelės pagarbos 
prie Daugherty, jis galės būti 
laikomas incommunicado visą 
savo dešimties metų terminą. 
Nes koks nors Dėbso atsiliepi
mas apie Daugherty charakterį 
ir jo rekordą, bus paskaitytas 
dideliu nusižengimu prieš taisy
kles, už kurių sulaužymą ir dar 
bar kalinis yra baudžiamas.
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25 East Washington St.
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Visuotinas (General) Contratoriira

Henry Koplewskis
Atlieku medžio arba muro buda- 
vojimus. Taisau senus. .Turiu 
namų ant pardavimo prieinamomis 

kainomis.
4401 So. Richmond St., 

Tel. Lafayette 2797

Kas norite greitų laiku išsimokyti 
groti ant Koncertinos arba Bubenų. 
Žinomas T. Yovaišas išmokina groti 
ant viršminėtų instrumentų gerai ir 
greitai. Mylintis mokyties malonė
kit atsišaukti.
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Majoras von

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas. ,
VOKIETIJA. 

Pašalino žudeiką.
[Iš Federuotosios Presos]

Berlinas.
Phieskow, galva saugumo po
licijos Flensburge, tapo paša
lintas iš vietos delei suloštos 
jo nedoros rolės pagimdyme 
susirėmimo tarp policijos ir 
būrio komunistų sausio 4 nak
tį. Tame susirėmime liko už
mušta 11 civilinių žmonių, jų 
tarpe viena moteris ir daugiau 
kaip pora desūtkų žmonių su- 
žeitsa.

Nepaisydamas patarimo pa
tyrusių civilinių valdininkų, 
von Plueskow gruodžių 28 d. 
areštavo komunistų vadovų 
Hoffmann, remdamasis šnipo 
padaryto pranešimu. Hoffmann 
liko nušautas sekamų rytų po
licijos kieme, neva jam ban
dant pabėgti. Kada 300 ar 
400 jaunų komunistų savo va
dovo laidotuvių naktį bandė 
šturmuoti policijos barakus, 
juos pasitikta šautuvų ugnimi 
ir tame tai susirėmime ir 
po užmušti minėti žmonės.

t

ta-

ir

Stoka butų Vokietijoje.
[Iš Federuotosios Presos]

Berlinas. — Stoka butų 
kambarių Vokietijos miestuo
se yra daug didesnė, negu New 
Yprke ar Cliicagoj. Milionas 
šeiminų Vokietijoje neturi bu
tų. Vien Berline yra 100,000 
reikalavimų, daugiausia nuo 
šeimynų, butų ir kambarių.

Padėtis tarp beturčių ir bis- 
kį labiau pasiturinčių žmonių 
yra pasibaisėtina Berline 45 
nuoš. visų šeimynų gyvena vie
name kambaryje; Breslau gy
vena viename kambaryje 65 
nuoš. visų šeimynų. Berline 
20 nuoš. visų namų gyvena vie
name kambaryje po 6 ar dau
giau žmonių.

Namų budavotojai ir murL 
ninkai vaigšto gatvėmis netu
rėdami darbo. Yra užtektinai 
ir žaliosios medžiagos, kuri nė
ra naudojama. Visi išdirbti 
metai atgal platus pienai liko 
užmesti, jų tarpe ir pienai, kad 
valdžia pabudavotų 150,000 na
mų angliakasiams.

Priežastįs apsistojimo būda
vo j imo yra tos pačios, kų ir 
Amerikoj. Btidavojimas mažų 
ir pigių namų apsistojo, kadan
gi tai neužsimoka. Tas apsi
mokėjimas nustatomas nesulig 
didumo produkcijos, bet sulig 
didumo pelno.

Dabar kada Vokietijoje yra 
tokis didelis trukumas namų, 
plytnyčios yra ardomos, o ma
šinos parduodamos Holandijai, 
kad gavus pelno iš augšto kur
so. Medžiai, cementas ir ge
ležis budavojimui yra kontro
liuojama mažos grupes. Tie 
savininkai tvirtina, kad nega
lima pigių namų budavoti 
lei augštos kainos žemės, 
mes savininkai meta kaltę 
kontrak torių.

Nedidelė grupė kontroliuoja 
daug žemės miestuose. Jie kar
tu su budavojimo medžiagų 
fabrikantais ir kitais spckulia- 
toriais valdo taipjau skolinimo 
bankus, kurie skolina pinigus 
budavojimui namų.

daugiau

ir komunistų, išreiškė nepasiti 
k ėjimą valdžiai, kuris tapo sei 
mo priimtas ir visa Kappo bur

Inšuruojame nuo ugnies, 
namus, rakandus ir auto
mobilius.

Siunčiame pinigus Lie
tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.

de
d
ant

mano areštavimų, nes jis buvo 
abai draugiškas man.

“Aš nuėjau .su lieut. Goff į

Pašalino buržuazinę 
ministeriją.

[IŠ Federuotosios Presos]

Kosulys, šaltis, 
užkimimas,

ūson ir Fickert buvo ten ir 
taipjau daugybe detdktyvų

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

PASIMATYSIME didžiajame 
Naujienų Koncerte šį ne- 
dėldienį,.. Ashland Audito
rium, kampas Ashland ir 
Van Buren gatvių.

yra paprasti negaiši šiam laike. 
Stengekis prašalinti juos. Greita 
pagelba gali nukreipti pavoingas 
pasekmes.

Severos Gyduolės užlaiko 
šeimynos svėihaia.

TIK 17 DIENU

SIUTAI Už

ADOLPH MAUSNER
3241 S. Halsted St III

Atdara kas

Kiti Siutai $75 iki $125 už $40 iki $82.50
TEMYK, TOS ŽEMOS KAINOS TESIS TIK 17 DIENŲ

TOWN OF LAKE
VYRIŠKŲ APRĖDALŲ KRAUTUVĖ

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

SU—Kadangi Mecklenburgo jus
ticijos ministeris atsisakė pa
traukti teisman “savanorių” 

saikų, kuri areštavo ir nužudė 
darbininką laike Kappo kontr- 
revoliucijos pereitų žiemų, kai
rioji frakcija seime, susidedan
ti iš demokratų, socialdemokra- 

žuazinė ministerija turėjo re 
zignuoti, sako Schwerino ži 
ma.

darbininkų 
darbo dar-

kali kom-

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
Svarbus streikas.

[Iš Federuotosios Presos) 
Philadelphia, Pa. — 7,(X)0 

laivų būdavo j imo darbininkų 
pradėjo penktą savaitę streiko 
prieš VVilIiam Cramp & Sons 
Ship & Engine Buildin'g Co. 
Manoma, kad nuo pasisekimo 
šio streiko priklausys / darbo
sąlygos ir alga dėl 75,000 lai
vų budavotojų Atlantiko pa- 
krašČiouse.

Darbininkai sustreikavo sau
sio 14 d., kada kompanija pa
naikino sutartį su 
unija ri pašalino iš 
bininkų atstovus.

Darbininkai sako,
panija jhu nuo pirmiau ban
dė šalintis nuo unijos, samdy
dama provokatorius ir vers
dama naujus darbininkus nesi- 
dėti prie unijos.

Tai yra pirmas generalinis 
streikas Cram yarduose. Strei
kų veda komitetas, susidedan
tis po vienų atstovų nuo visų 
streike dalyvaujančių unijų. 
Nė viena unija pavieniui nusi
taikius su kompanija.

Kompanija pasikvietė kazo
kus ir lydi streiklaužius iš 
darbo ir į darbų. Ji sakosi 
turinti 2,000 streiklaužių, bet 
pati prisipažįsta, kad amatnin- 
kų ji neturi.

Dr. Ge-

500,000 žmonių kalėjimuose.
Detroit, Mieli. — Sing Sing 

kalėjimo viršininkas 
orge W. Kirschvvcy, 
mas čia prakalbų 
kad tas faktas, jog
kaip 500,(XX) žmoiiių kasmet 
būna uždaroma į kalėjimus 
Jungt. Valstijose ir tiek pat 
paleidžiama, parodo, kad da
bartiniai budai pašalinimui 
piktadarybių yra visai nesėk
mingi. Jis reikalavo visiško 
panaikinimo kalėjimų ir per
mainymo baudimo ir kad nu- 
sikaltusiems žmonėms butų 
teikiama pagelba, paremta ant 
žmoniškumo, teisingumo ir 
mokslo.

Dirba įkūrimui socialistų 
dienraščio.

[Iš Federuotosios Presos]
Chicago. — Plonai apie įkū

rimų socialstų dienraščio anglų 
kalboje tapo užbaigti ir dabar 
pradėta rengti višus susirinki
mus, kad užinteresavus bend
ruomenę tuo projektu.

Oliver C. Wilson,\ buvęs So
cialistų valstijos sekretorius, ta 
pa paskirtas direktorių finan
sinės kampanijas. Į Chicago 
taipjau atvyks pagelbėti kam
panijai Teresa S. Maliel iš 
Nėw Yorko, kuri vedė ten sėk
mingų kampanijų surinkimui 
$200,(XX), kad nupirkus namų 
ir spaustuvę dėl New York 
Call. Bus stengiamasi, kad iki 
Gegužinės šventės surinkus 
$50,000. i

PRANEŠIMAS

Parduodame namus, sko
liname pinigus.

Evaldas & Pupauskas
840 W. 33rd St.,

Yards 2790

Tarno Mooney reikalu. 
[Iš Federuotosios Presos] 

[Tušą]
San Francisco. — Kaip Mooney 
liudytojas, John MacDonald 
gavo apibudinimų to darbinin
kų vadovo, nuo distrikto pro
kuroro Fickert, kada jis nuė
jo į Hali of Justice, kad pa
sakius kų jis matė ekspliozijos 
dienų prie Marke t ir Stuart 
gatvių ir kaip Fickert pasakė, 
kad Mooney yra kaltas, apie 
tai jau buvo rašyta pirmesnėj 
žinioj, kada buvo paduota pir
moji dalis MacDonaldo prisi
pažinimo advokatui Frank P. 
Walsh. Tolinus ta MacDonaldo

“Tuo laiku aš gyvenau Gold- 
field viešbutyj ir buvau savo 
kambaryj. Kasžin kas pabarš
kino į duris. Aš atidariau du
ris ir pamačiau stovinti civi
liniuose drabužiuose žmogų. 
Kiek aš pamenu, aš niekad ne
mačiau pirmiau to žmogaus. 
Kada aš atidariau duris jis pa
sakė: “Heilo Mac, bosas nori 
matyti tave.” Aš paklausiau: 
“Kas jus esate?” Jis atsakė: 
“Aš esu policistas.” AŠ sakau: 
“Well/kas yra bosas?“ Jis v‘- 
sakė: “Kapitonas Mathison.” 
Aš atsakiau: “Gerai, aš nuei
siu.” Aš nežinojau a;- jis mane 
areštuoja, ar ne. Aš buvau tuo 
laiku apsirėdęs, taip kad aš 
nuėjau kartu su policistu. Jis 
nuvedė mane į bombų biurų 
Teisingumo Bumuose (Hali of 
Justice). Ten radau kambaryj 
kapitonų Mathison, lieutenan- 
tų Goff ir Charles Fickert (pro
kuroras).

“Kada aš j ten nuvykau, jie 
liepė man sėstis ir aš prasėdė
jau daugiau kaip pusę valan
dos. Tame laike Fickert, Ma
thison ir Goff kalbėjosi, bet 
jie kalbėjosi labai patylomis, 
neveik pašnibždomis įr aš ne
galėjau užgirsti apie kų jie kal
basi. Fickert pasakė man, kad 
ieutenantas Goff nuves mane 
ir parodys Mooney. Aš išbu
vau bombų raštinėj tų dienų 
apie pusantros valandos. Lai
te šio apsilankymo aš gerai su
sipažinau su Mathison, Goff ir 
/ickert. Fickert pasakė: “Mes 
norime, kad tu butum ten, 
<ur mes galime rasti tave bile 
tada, kada aš noriu, kad licu- 
enantas parodytų tu Mooney.

“Sekamų dienų, ar antrų die
nų po to, ųš išbuvau bombų 
raštinėj pusantros valandos. 
Jeutenantaę Goff atėjo į Gold- 
ield viešbutį. Aš manau, kad 
is atėjo apie 1 vai. po piet. 

Jis sakė norįs, kad aš nueičiau 
su juo į raštinę. Po mano 
pasikalbėjimo šu IIextrom nie-

NAUJIENOS, Chicago, UI.

tave 
Mooney’. 
licutenantu į miesto

kalėjimas yra užpa

- ■ ________ i 1

kambaryj ar prie kambario. 
Kada aš įėjau kambarin Fic- 
kertas pasakė man: 
lieutenantasa 
parodys 
nuėjau su 
kalėjimų.

“Miesto
kalyj Teisingumo Rūmų. Nie
ko nebuvo su manim, kada aš 
į ten nuėjau, išėmus lieutenan- 
ta Goff. Kada mes įėjome į 
miesto kalėjimų, Goff nuėjo 
tiesiai prie Money kameros. 
Kameroj buvo tik vienas žmo
gus. ■

“Aš neprisimenu, kad bu
čiau kada nors pirmiau ma
tęs tų žmogų ir kuprantama 
nebūčiau galėjęs indentifikuo- 
ti jį, jei Goff nebūtų atsigrįžęs 
prie manęs kada mes stovėjo
me prie kameros durų ir pa
sakęs man patylomis: “Štai 
yra tavo žmogus: tai Mooney”. 
Tada jis jau garsiai pasakė: 
“Mooney, štai yra žmogus, ku
ris nori tavim prisižiūrėti”.

“Tada mes sugrįžome atgal 
į bombų biurų ir aš ten prasė
dėjau galbūt valandų. Kada 
aš nuėjau žemyn, Fickert pa
sakė man: “Well, tu pamatei 
Mooney; beabejonės, tai yra 
tas žmogus, ar ne?” Jis pridū
rė: “Tai to žmogaus mes no
rime”. Aš nieko jam neatsa
kiau, kadangi aš pirmų dienų 
jau pasakiau, kad aš Mooney 
nežinau ir negaliu jo indenti- 
fikuoti ir aš bučiau negalėjęs 
pasakyti kad tai Mooney, jei 
lieut. Goff nebūtų jį man pa
rodęs kameroj.

“Palaukus ten apie valandų 
laiko, Fickert pasakė: “Mac, 
pasiimk savo skrybėlę; mes 
biskį pasi važiuosime”. Taip 
Fickert ir Goff išvedė mane 
iš bombų biuro ir mes susėdo- 
\“Aš / nežinojau Billingso ir 

neprisimenu jį matęs pirmiau 
ir nebūčiau galėjęs jį identifi
kuoti, jei lieut. Goff nebūtų 
atvedęs manęs prie kameros ir 
nebūtų pasakęs kas. jis yra. .

“Tada mes sugrįžome į Tei-

“Dabar 
nuves ir 
Tada aš

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. 
Pardavinėti aptiekuose. Prekė 26 
ir 60 centai.

singumo Rupius. Įėjus raštinei 
Fickert tarė: “Tai yra tie žmo
nes, kuriuos tu matei, jie yra 
kalės vaikai ir aš juos nudėsiu. 
Dabar, Mac, mes apie tave ge
rai pasirūpinsime; mes užmo
kėsime tavo viešbučio išlaidas. 
Aš pasikalbėsiu su viršininku, 
kad tu retkarčiais gautum ir 
pinigų. Ar tu nori pasilikti ta
me viešbutyj kur tu esi da
bar?“

“Aš atsakiau: “Ne, tas vieš
butis yra biskį neramiame dis- 
trikte ir jeigu jus mokėsite 
man išlaidas, aš eičiau į kurį 
kitų viešbutį.” Jis pasakė, kad 
aš galiu pasirinkti kokį aš no
riu viešbutį ir aš atsakiau: 
“Well, aš eisiu į Alpine vieš
butį.“ Jis pasakė, kad aš visiš
kai negaliu su kuo nors kal
bėtis. Jis sakė: “Jei kas nors 
bandys užkalbinti tave, tu tuo- 
jaus nueik į šalį nuo jų.“

Tada Fickert paliepė lieut.
Goff: ■ ’

“ ‘Nuvesk jį į Alpine vieš
butį ir surask jam kambarį ir 
pasakyk manadžeriui kas sa
vaitę prisiųsti bilų į detektyvų 
biurų.”

“Jie paliepė man būti poli
cijos stotyj kasdien.”

(Bus daugiau).

KAS Už NAUJIENAS?
Visi Naujieniečiai stoja už 
savo didįjį laikraštį, Nau
jienas, ir visi Chicagiečiai 
— šiur — yra naujieniečiai, 
nes be Naujienų Chicaga 
nebūtų Chicaga. Pasima
tysime Naujienų koncerte 
Ashland Auditorijoj!

Pirmutinis Lietuviškas Valstijinis Bankas Amerikoje

Metropolitan State Bank
Ž201 W. 22nd ir Leavitt St 

4

Banko Valand.: kasdieną nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų, Utarninkais ir Suba- 
tomis iki 8:30 valandai vakare.

SAUGUMAS JŪSŲ PINIGŲ UŽTIKRINTAS SAVAME VAL
DŽIOS BANKE.

Jeigu norite kad jūsų pinigai jums dirbtų pinigus, tai nelaikykite jų už
darę baksuose. Padėkite visus savo pinigus ant taupymo knygutės.

Kad padėsite iki 5tai dienai bile vieno mėnesio, tai procentą gausite nuo 
lmos dienos to mėnesio, kuriame pradėjai taupyti. Šiame banke galite gauti 
pirkti draftą, čekius ir išmąinyti visų šalių pinigus pagal dienos kursą.

Greito Persiuntimo Pinigų Giminėms j Lietuvą užtikrinant.

TIK 17 DIENU

Phone Yards 3857 Chicago, 
vakaras iki 9 valandai.

PINIGUS VELYKOMS 
pasiuskit dabar — per šį tvir
tą valstijinį banką, seniausį 
ir didžiausi šioj apielinkėj.

Pinigus siunčiame Lietuvon 
ir visas dalis svieto. Lai

vakortės ant visą 
liniją.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 West 35th Street
Perviršis virš $6,000,000.00
VALSTIJINIS BANKAS

Atdara tik seredoj ir suabtoj vakarais

KAPITALAS IR PERVIRŠIS

$245,000.00
TURTAS DAUGIAU

$2,000,000.00
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K-A

Salutaro Biterį 
Salutaro Trajanka, 
Kraujo Valytoją,

. Salutaro Arbatą

K-U-R-?
Visose gerose 

Aptiekose visoj Amerikoj 

k-a-d-a?
Visada

K-A-I-P-?
Tik nueik ir parnešk arba, 

tiesiog iš musu užsiorde- 
liuok, o mes prisiusime.

SALUTARAS ?5ecm& CO.
1707 S. Halsted St. Phone Canal 6417 Chicago, III.

VARGINGAS KASULYS
Kilnumas, gerklės kutenimas ir daug yvairiu ligų paeinančiu 
nuo šalčio ir erzinimas gerkliniu issisakojimu, turi ^>uti 
sustabdyti urnai, kad prašalinti svarbus susikrovimus ligų.

Severo Kosulio Balzamas
(pirmiau Severo Balsamas nuo Plaučiu)

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 meto 

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

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAP2DS IOWA

■

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

panaikina pleiskanas 1 Su jomis nereikia kelitj mėnesių galvos | 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti i 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks i Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik i 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai j 
pridėti prie kiekvienos bonkutės 'Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 1 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: • j
—AD. RICHTER O CO., 3X6-330 Broadway, New York*®——

MAGDE. “Ak, kaip man niežti gal
vą ! llbandžiau visokius mazpojijnus, 
trinkimui, muilavimus — ir rūkas tai 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauria pleis- 
kanu... Man gėda net darosi!” <

MARE. “Na, tai kam tau kęst be
reikalingai l Žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, ivelnus ir čysti. O tai 
todėl, kad aJ vartoju RUFFLES I“

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

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Sidc Beverage Co’s.
“MALT TONIC”

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

Pardavėja,
FREDERICK BROS, 

3700-10 S. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 2538.

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

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

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

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir nelisi- 
gydo.

Kirmėlės ženklai
žmonės serganti taja biauria liga pa

prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė- 
Jimu; jiems rodos, tartum kas j gerklę 
:įla, vemt verčia, valgyt neturi noro, 

galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžia, skauda po krutinę.

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

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

n

DR. DICKSON

Australijos padangėj.
»

Vergai bėga iš Fiji peklos.

W. FRANCIS AHERN
(Fed. Presos Australijos Biuras).
Sydney. — Didelė bėgšta indų 

iš cukrinių nendrių laukų ant 
Fiji salų, pietinėj dalyj Pacifiko 
vandenyno, prasidėjo dųbar. Ne
žiūrint visų kalbinimų pasilikti 
ant Fiji salų ir dirbti jų valdo
nams anglams, net už augštą al
gą, indai vi stiek bėga tūkstan
čiais. Jiems jau užteko vergau
ti anglams ir jie gana prisiken
tėjo nuo priverstinos jų moterų 
prostitucijos ir jie atsisveikina 
su “Narek” — pekla.

Kapitalistiškoji presą sako, 
kad ta bėgšta prasidėjo delei In
dijos nacionalistų propagandos. 
Bandyta indus sulaikyti skelbi
mais, kad pirmiau sugrįžusieji 
gailisi tai padarę ir norėtų vėl 
grįSti ant salų. Bet indai to ne
klauso ir netiki toms žinioms: 
kas gi, sykį ištrukęs, norėtų grį
sti atgal į peklą? Keli tūkstan
čiai indų jau apfeido salas. Kiti 
parduoda pigiai savo namus, že
mę ir turtą ir šimtai kasdie grį- 
šta į savo šalį.

Indų bėgšta labai skaudžiai 
atsiliepė ant kapitalistų ir jie 
labai skundžiasi, kad jie nebe
gali daugiau gauti pigių darbi
ninkų. Jau kuo ne pusė indų ap
leido cukraus laukus ir tūkstan
čiai akrų nendrių liko neapdirb
ti. Daugelis laukų turės pavirsti 
vėl į raistus.

Kapitalistai rūpinasi sumažin
ti didelį trukumą darbininkų. 
Niekurie siūlo atsigabenti pigių 
darbininkų iš Chinijos ir Javos, 
bet iki šiol dar nieko tuo reika
lu nepadaryta.

i

Nedarbas Australijoje.
Delei nupuolimo kainos vario, 

švino ir kitų metalų, metalo ka
syklos Australijoje užsidarinė
ja. Iš tos priežasties tūkstančiai 
darbininkų yra išmetami iš dar
bo. Tikimąsi, kad samdytoja 
paskui bandys nukapoti algas, 
bet darbininkai tam griežtai 
pasipriešins. Visi Australijos 
metalo darbininkai yra organi
zuoti ir nymoma, kad jie pajiegs 
nedaleisti nukapoti algas.

Djirbiečio mayoro nuopelnai.
Sydney yra vienatinis sosti

nis (valstijos) miestas Austra
lijoje, kur mayoru yra darbie- 
tis-socialistas. Suprantama, Syd
ney kapitalistai jam visaip prie
šinasi ir pranašauja miestui vi
sokių nelaimių.

Bet štai kas tapo atlikta nuc 
to laiko, kaip mayoro vietą už 
ėmė darbietis-socialistas:

Pradėta pigiai pardavinėti vai
sius gatvėse ir tuo sulaužyti 
vaisių trustas. Įkurtas mieste 
fondas apdraudai nuo ugnies ii 
kitų nelaimių miesto nuosavy 
bes. Įvesta priverstinos maudy 
Idos visuose namuose, taipjai 
uždėta kontrolė ant dydžio kam 
barių. Paduotas sumanymas bu 
davoti namus darbininkams. Pa 
kelta alga visiems miesto darbi 
ninkams ir įvesta 44 vai. darbe 
savaite, visai panaikinant suba- 
tos ryto darbą, taip kad mieste 
darbininkai turi dvi dienas po 
ilsio.

Dabar pienuojama yra nu 
pirkti anglių kasyklą ir pačian 
miestui teikti gyventojams šilu 
mą, elektrą ir gasą.
Budavos motinystės ligonbučius

New South Wales darbininki 
valdžia neužilgo įneš bilių, ku 
ris įves 8 vai. darbo dieną de’ 
ligonbučių slaugytojų.

Valdžia taipjau mano pabuda 
voti visoje šalyje motinystėj Ii 
gonbučius dėl motinų laike įim 
dymo. Tie ligonbučiai butų ne 
mokami. Ji taipjau didina skai 
čių vaikų klinikų. Tose kliniko 
se jau dabar kas mėnesį gydo 
ma po 11,000 vaikų ir daugelie 
vaikų gyvastįs tapo išgelbėtos.

Apsaugos nuomininkus.
Ta pati valdžia priėmė aštrius 

patvarkimus prieš namų savi 
ninkus pelnagaudas ir nuskirč

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

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

Pagelba, Kam 
yra reikalinga

Tame pačame kur jus gyvena
te meste, turite progą gauti ge
rinusį patarnavimą, kokį tik ga- ill/'l 
Įima. Ar norite būti gydomi,''/?*^ 
gydytojaus, kuris gerai supran
ta jūsų ligą ir kuris yra apsirū
pinęs geriausiomis šių dienų me- 
todomis, suteikti jums pagelbą.

Ką Reiškia

Pasekmingas 
gydymas

Ko tik jus norit, tai ir gausit, 
jei ateisit į šį ofisą. Prie kiek
vieno sergančio yra atkreipiama 
spocialė atyda ir gydymas. Nėra 
reikalo bijot j ieškant pagelba iš 

>Šio ofiso, kadangi mažai turi pi
nigų. šiame ofise gali gaut ge
rinusį gydymą, už vidutinę mo
kestį.

Del Sergančią
A

Ypata atėjus pas mus, bus tuojaus pertikrinta, kad randasi gerose rankose. Ji patirs,
kad gauna gerinusį 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 Rali 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.\akaro. Nedėldieniais: 11 ryto iki 1 vai. po piet.

DR. <C. M. HA1R
39 So. State St., Room 122 — 12-tas floras, Mentor Buiiding

ninkus. Vien už atsisakymą iš
nuomoti namą šeiminai su vai
kais skiriama $250 pabaudos. ,

Reikalauja algos kaliniams.
Australijos Darbo partija at

kreipė savo domę į įstatymų re
formų klausimą. Ji reikalauja, 
kad visi suimtieji žmonės, kur 
galima, butų greitai teisiami ir 
kad nuteistiemsiems žmonėms 
butų mokama pilna alga kada 
jie būna kalėjime. Toji alga tu
rėtų būti mokama ne kaliniui, 
bet jo šeiminai: Reikalaujama 
taipjau, kad moterų bylose bu
tų • skiriami teisėjais moterįs. 
Taipjau kad dabartinė kalėjimi- 
nė sistema butų paversta į in
dustrinę ir agrikulturinę siste- 
mh ir kad mirties bausmė butų 
sanaikinta.

Busiančio j partijos konvenci
joj, kovo 26 d., bus įnešta pasiu- 
ymas pašalinti iš Darbo partijų 
visus tuos narius, kurie priims 
kokį nors titulą nuo Anglijos 
/aidžios.

Priešinasi užpludimui 
immigrantų.

Australijos darbininkai išrei
škia didelį priešinimąsi Anglijos 
sumanymui išgabenti savo buvu
sius kareivius bedarbius iš Ang- 
ijos į kitas Anglijos kolonijas.

Jau tūkstančiai tų immigran
tų atvyko į Australiją. Už jų 
velionę užmokėjo Anglijos vald
žia. Nedarbas 'Australijoje ir 
aip nuolatos didėja ir nors di- 
ižiuma immigrantų negali rasti 
jau darbo, daugelyj atsitikimų 
Australijos darbininkai yra iš-; 
netami iš darbo ir jų vietas už
pildoma immigrantais.

Australijos Darbo partija rei
kalauja, kad immigracija j Aus- 
raliją butų sustabdyta iki to

rio laiko, kol neatsiras darbo 
atvykstantiems ir kol savieji be
darbiai nebus aprūpinti darbu, 
’tengiamasi valdžią priversti 
sustabdyti plaukimą immigran
tų, ypač dar tokiu laiku, kada 
zra pavojaus, kad jie galės bu- 
i panaudoti nukapojimui algų, j

PASIMATYSIME didžiajame 
Naujienų Koncerte šį ne- 
dėldienį,.. Ashland Audito
rium, kampas Ashland ir 
Van Buren gatvių.

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

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

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

Dclaware Bldg., 2-ras floras, Chicago.

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS 

DR. B. M. ROSS '

Physicain & Surgeon
Vyrai, kurie serga chroniškomis Hgrimib, kraujo užhuodijimu, inkstų, 

puslis šlapimo ir visokiomis priVatinėmis Ilgomis.

35 So. Dearborn St., kampa* Monroc St.
Crilly Buildinr—ruimas 506. Imkite elevatorių 

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

PRAKTIŠKO PATYRIMO.
Valandos kasdien nuo 10 ryto Iki 8 rak.
Nailonais nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
pinkai ir Ketvergais nuo 10 ryto Iki 4 raan- 
dai po plot

Aprčdalų,. laikrodžių-laikrodčlijj, 
žiedų ir auksinių daiktų; gramofonų. )
rekordų visose kalbose; armonikų ir U JrjA-Si 
kitokių muzikalių instrumentų; britvų, Ly
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

čia sutaisoma viskas, kas reikia, u ypač muzika 
liai instrumentai. .

Sankrova {vairumų

1907 So. Halsted St Chicago, III

GYDYKIT KŪDIKIŲ ŠAL
TĮ SU TURPO.

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

Turpo yra čystas tepelas, arba mo- 
stis padaryta iš senovinių gyduolių, 
išspausto tarpūtyno, kamparo ir men- 
tolo, moksliškai sujungta į tyrą mi
neralą. Galima jį panaudot ir ma
žiausiam kūdikiui be jokios baimčs 
nudegimo arba ant odos pūslių su
traukimo. Greitai paliuosuoja nuo 
šalčio ir kitokių susimetimų. Taipgi 
yra gera nuo įsipjovimų, nusibrozdi- 
nimų ir nudegimų. Apsaugi motina, 
visuomet turi Turpo savo namuose.

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

Parsiduoda baltuose opaliniuose puo
deliuose su pomerančio ir juodu lė- 
beliu, po 30c ir 60c.

Turpo
Nuo visokio šalčio ir susimetimų.

Kaip jūsų Akįs
Ar eal nervuotu, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akįs aša
roja, raidės susibėga kuomet skai
tai, pailsta akįs besiuvant, jei taip, I 
tuojaus turi pirmiausia pasiteirau
ti mano 15 metų patyrimo, kuris 
nuteiks tamistai geriausių patar
navimą.

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So Ashland A v c., Chicago, 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos 

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S Aptiako* 

Tėmykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 rak. 
NedėlJomis nuo 9 ryto iki 12 diaa.

I .................... I ..■■■ -■■II ........... ■■■/

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis AH, 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

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

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

■n■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
E Reumatizmas Sausp'e:
K
H f Nesikankykite savęs skaus
ti mais, Reumatizmu, Sausgėle, | 
U Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu B
■ —. raumenų sukimu; nes skau- į 
M dėjimai naikina kūno gyvybę H
■ ir dažnai ant patalo paguldo.

CAP8ICO COMPOUND mo- ■
■ stis lengvai prašalina viršmi- ■ 

nčtas ligas; mums šiandie dau- ■
■ gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
® vonės pasveikę. Preke 50c per ■ 
5 pačtą 55c ai‘ba dvi už $1.05.

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

M kuiną 50 centų.

■ Justin Kulis !
3259 So. Haltled SI. Chicago, III. i

PRANEŠIMAS
Lietuviška, moteriškų drapanų siu

vykla. Siuvame moterims ir mergi
noms siutus, kritus, sejonus, dreses ir 
padarome breiding, įsiuvam su karin
iais, kaip kas nori. Padarome go
riausia.

CHAS. WITKIEWICZ, 
304« Wallace St.

CARTER5 
mTTIE

Per dešesdešimts 
metų šis geriau 
sis pasaulyje 
valytojas 
ju&nų ir 
skilvio.

DEL GALVOS SO 
PLJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO, 

DEL ABELN03

PIRTIS.
Turkiška elektrikinė maudyne
Hotelis su 100 kambarių

Lankant musų pirtį, galima apsf- 
saugot nuo sekančių ligų: -Reumatiz
mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo, 
šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus, 
inkstų ir kitokių elektra gydymų.

Naujausiais musų Įtaisymais, gva- 
rantuojame geriausią gydymą.

Moterų dienos tik Utarnlnkais 
dieną ir naktį.

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

Lietuvos nepriklauosmybės 
šventė.

Apvaikščioti trijų metų Lie
tuvos neprigulinybės paskelbi
mo sukaktuves šios kolonijos 
veikėjai vasario 16 d. buvo su
rengę prakalbas J. J. Elias 
svetainėj. Publikos susirinko 
vidutiniškai, bet kiek tikėtasi, 
nebuvo. Gal tam priežastis — 
nedarbas.

Kalbėtojų buvo keturi. Pir
mas kalbėjo kunigas "N. Pa
kalnis apie dabartinę Lietuvos 
padėtį ir ragino padėti į šalį 
partinius ginčus, o dirbti vi
siems bendrai. Kun. A. Skryp- 
ka, taipgi p. J. J. Elias ragino 
susirinkusius kiek kas galėda
mas aukauti Lietuvos gynimo 
reikalams. Paskutinis kalbėjo

p. J. J. Zolpis, išdėstydamas 
kaip per kelis šimtmečius lie
tuvių tauta kentėjo visokios 
rųšies lenkų užsimojimus.

Vakaras nusisek^ neblogiau
siai nei geriausiai; kiek buvo 
tikėtasi surinkti aukų nesu
rinkta. ,

—Pranas Puteikis.

ROSELAND
Vakaras “Aušros” Knygynui.
Vasario 20 d. Stančiko svet. 

Draugijų Sąryšio delegatai su
rengė vakarų naudai Aušros 
viešojo knygyno. Programas 
nors ir buvo įvairus, bet be 
.vieno kito punkto. visa kitų 
buvo labai paprasta. Pirmiau
siai D. šatkus trumpai kalbė
jo apie Aušros knygyno pra
džią, dabartinį tvarkymąsi ir 
jo reikalingumą. Paskui prisi
minė ir apie svetainės staty
mą ir ragino pirkti nors po 
vieną bendrovės Šerą. Po to

perstatyta kaip Rusijos bolše
vikų darbo biuras tvarko’dar
bininkus; dainavo solo O. Dar- 
giutė ir T. Ivanauskas; dekla
mavo balkiukas; kalbėjo p. 
Zaldokas. Rinkta ir aukos Lie
tuvos darbininkams; surinkta 
virš keturiasdešimta dolerių. 
Ant galo dainavo L. M. D. Ai
do choras.

Žmonių buvo pilnutėlė sve
tainė ir liko gražaus pelno 
Aušros knygynui.

Reikia pasakyti, kad rengi
mo komisija negerai pasielgė 
kišdama savo kromą — p. 
Zaldoką. Draugijų Sąryšio pa
laikomas Aušros viejas kny
gynas yra visų bendra apšvie- 
tos įstaiga, teikianti apšvietę 
visiems be skirtumo, tad į 
tokią įstaigą neturėtų būt ki
šami partijiniai reikalai’ Šitaip 
darant tik ardoma tai, kas bu
vo veiklių draugijų pradėta ir 
padaryta. —Bijūnėlis.

iriausioje pietinės miesto dalies 
McKinley Park svetainėj, prie 
Westem Avė., 39th St. ir Ar
cher Avė. gatvių, nedėldienyj, 
kovo 6 d., 3 vai. po piet. Bus 
prakalbos ir išnešta rezoliucija 
prieš lenkų melus. Kalbės ge
riausi kalbėtojai.

Kadangi svetainė yra labai 
patogioj vietoj dėl visos pieti
nės Chicagos, kaip Town of 
Lake, Brighton Park, Clearing, 
Summit ir iš kitų apielinkių pri
važiuoti, tad tikimės, kad kuo- 
daugiausia vilniečių, suvalkiečių 
ir kitų, kurių tevyškčs yra da
bar pasigrobtos Želigovskio plė
šikų gaujų, suvažiuos i ši dide
lį ir pirmą viešą vilniečių ir su
valkiečių susirinkimą.

— J. K. E.

KUINBROC
II HALSTFD. ?O!H SIS 1 

I 1 1 CANALPORT AVĖ hX

10 Štampu veltui
Panedėlyj, Vasario 28 dividen
dų diena. Atsineškite savo 
knygeles. Mes duosime 10 
stempų veltui už kiekvieną 

knygelę.

NEW Y0RK0 IR BOSTONO 
NUPIRKIMAS

I Or R. Blumniitiial

Kapitalas 
$200,000.00 

Perviršis 
$50,000.00

UNIVERSAL STATE BANK
Didžiausias Lietuvių Valstijinis Bankas Amerikoje

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

tas nemato bedarbės ir blogu laiku.
Todėl, Tautiečiai, visi į savo tikrų Valstijinį Bankų!
Išsiimkite Universal State Banko Knygutę šiandie.

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

Musų Bankas išmoka pinigus ant pirmo pareikalavimo su nuo
šimčiais.

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

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

Mes pristatėm pinigus Lietuvon į 4 savaites su pilna garantija.
Musų turtas virs

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

ninkais nuo 6 iki 8:30. Subatomis visų dienų iki 8:30 vakare.

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

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

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

3130 SO. HALSTED STREET
, Drover 6369.

MELROSE PARK
Nukapojo algas.

Kada apie kokius penkis mė
nesius atgal National Malleable 
Casting Co. atsigabeno 500 nau
jų darbininkų ir paleido darbą' 
pilna spėka, jau tada buvo nu
manyta, kad kompanija nori sku
biai užbaigti gautus už augštą 
kainą užsakymus, o paskui nu
kapoti darbininkams algas. Taip 
ir atsitiko.

Vos tik tapo pabaigti augšto- 
mis kainomis užsakymai, kaip 
kompanija tuoj iškabinėjo pa
skelbimus, kad visiems padie
niams darbininkams algos tam
pa sumažintos 5c į valandą. Bet 
kompanija netik kad nukapojo 
algą, bet ir sutrumpino darbo 
laiką: vieton šešių diėnų bus dir
bama tik keturios ir pusę.

Kada buvo augštomis kaino
mis užsakymų, tai kompanija 
vertė visus dirbti su didžiausiu 
greitumu, net grąsindama paša
linti iš darbo, bet apie pakėlimą 
algos nė neužsiminė. Tečiaus vos 
tik išsibaigė tie užsakymai, kaip 
tuojaus pradėjo kapoti algas. 
Bet niekurie darbininkai tam nė 
nesipriešina: girdi, kompanija 
turinti sumažinti algas, nes ki
taip ji bankrutytų. Tokie darbi
ninkai vien klauso ką bosai 
jiems pasakoja.

Bet darbininkai turėtų nesi
duoti save klaidinti bosams, nes 
jeigu niekas nesipriešins, tai ir 
vėl nukapos algas, kad nebega
lima bus nė pragyventi. Darbi
ninkai' turėtų organizuotis ir 
nebeleisti daugiau kapoti algas.

— XXIX.

Lenką intrigos.
Prisidengę lietuviais lenkai ku

ria Lublinines unijas.
Vasario 20 d. šv. Trejybės pa- 

rap. svet., 1118 Noble St., North 
Side, lenkai buvo sušaukę lietu
vių išgamų vardu susirinkimą, 
tikslu įkurti skyrių lenkiškai- 
lietuviškos, Lublinines rųšies, 
“unijos”, arba kaip jie vadina, 
Lithuanian Polish Union of 
America.

Susirinkime dalyvavę būrelis 
visokios rųšies žmonių, daugiau
sia lenkų, keletas lietuvių išga
mų ir keletas šiaip lietuvių, ku-

(Seka ant 8-to puslp.)

YES, SIR!
Mes eisime, eisime, eisime 
ir linksminsimės gražaja- 
me Naujienų koncerte, di
džiausioj darbininkų audi
torijoj šį nedėldienį per vi
są dienelę. •

PRANEŠIMAS
Kas norite apdrausti (inšiuryti) na

mų rakandus, namus, krautuves, sti
klus, automobilius nuo pavogimo, 
ugnies, sudaužymo, užmušimo, sužei
dimo ir visokių nelaimių. Kreipkitės 
pas \

C. CZEPUKAS,
1648 W. Division St.
Tel. Armitąge 1433.

■ .nu .1 ‘.(i >iri. »(<*> .
"■ ......T"-

EXTRA PRANEŠIMAS

Išrasto automatiško malevojimo še
pečio dirbtuvė jau atidaryta. Chi
cagos lietuvių inteligentija kviečiama 
pamatyti ir kas norės galės šėrų pa
imti, kol ne įkorporuota; už savaitės 
laiko bus inkorporuota ir tada galės 
pirkti Šerus tik nuo direktorių. Rei
kalingi gabus agentai. Duos gerą 
uždarbį.

1029 Blue Island Avė.

VILNIEČIAI LIETUVIAI 
\ SUJUDO.

Ulini ■ ■■MMm<«mSMmmaMmmSS«l!»■■>■! H— g7!Mu»' '

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner Į 

Priėmimo valandos nuo 8 iki ; 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 

'>3325 So. Halsted SU Chicago., l
imi i W—W«l i i M&C. V

Nelaimės pra
šalinamos, ni
tą voju ir rė
mus ištaisau. 
Nelaimingame 
atsitikime, ar
ba sulužus ar 

susidaužius,

mes parvežam 
dienų ar nak- 
Yards 3036.

tį. Pašaukit, 
Bateres atnau
jiname ir su
taisome; ta je
nų dūdos etc.

A. J. DAWSON
LIETUVIS

Sujudo, sukinto visi vilniečiai 
ir suvalkiečiai lietuviai, kurių li
kę namiškiai Lietuvoj dabar ken
čia Želigovskio priespaudą ir 
jungą. Labiausia juos sukėlė 
lenkai, kurie pasivadinę paei
nančiais iš Vilniaus ir Suvalkų 
lietuviais įkūrė taip vadinamą 
“Centralny Komitet Polsko-Li- 
tewskiej Unji” ir savo pirma
me posėdyje išnešė rezoliuciją 
visų vilniečių vardu, kad buk 
mes, Vilniaus lietuviai, užgeria
me Želigovskio veikimą Vilniuje 
ir kad sutinkame ir norime, kad 
musų žemės butų /prijungtos

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus) mo
terims ir merginoms. Antrašus: 
8333 So. Halsted St, Chicago, JUL 
Phone: Bonlevard 4121.

N............................ u i .-.z

LUMBERIS
Penki milionai pėdų naujo ir ant n; 

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

Lumber Co.,
Archer and Ashland Avės.

Tel.: Lafayette 3443.______

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

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

! ---- ■ .... . . J k
Tel. Mi>»roo 28M .

DR. W.F. KALISZ 
Spėriai e mus: Motėm Mgoa ir Cblrargija

1143 UILWAUKEE AVĖ. OglCAGO.

ELEKTRA
Šviesų ir pajiegą suvedame | senus k naujus namus, taipgi 

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC
l A. BARTKUS, Prre.

471 h St Tel. Bonlevard 1892.

prie Varšavos.
Pamatę tokias lenkų šunybes, 

Vilniaus ir Suvalkų lietuviai, kur 
dabar šeimininkauja grobikas 
Želigovskis, pradėjo šaukti savo 
susirinkimus ir organizuotis 
prieš lenkus. Pirmiausia susior
ganizavo komitetas North Sidė- 
je, paskui Brighton Parke, ant 
Town of Lake ir kitose miesto 
dalyse.

Vasario 18 d. Town of lakie- 
čiai ir Brighton parkiečiai laikė 
bendrą posėdį šv. Kryžiaus pa
rapijos svetainėj ir nutarė 
rengti didžiausį visų gyvenan
čių Chicago j e Vilniaus, Suvalkų 
ir kitų vietų, kurias dabar laiko 
pasigriebęs, ar ketina pasigrieb
ti Želigovskis, lietuvių susirinj- 
kimą, kad išnešus prieš tas len
kų šunybes viešą protestą.

Šiš susirinkimas įvyks puoš-

Pirkinys mergaičių dailių < baltų 
dresių.

Motinos, štai pirkinys nepaprastas *— tik
rai skaityk kas žodis!

Tos dresės yra dėl mergaičių — gero dar
bo padarytos ir Victoria lown, materijolo, ku
ris gerai nešiojęs.

Puikiai aptrimuotos krecialoms ir išsiuvi
nėtos su patraukiančiai gražiu kaspinu.

Saizai dėl 13, 16 ir 17 metų mergaitėms, 
čia yra proga nusipirkti tą vasa- 4 
rinę dresę pigiai. Fasiskyrimui 4* ■

Vaikams skalbiami siutai
$1.29 Išpardavimas

Motinos žino parankumą mazgojamo siuto vaikams, šis išpar
davimas reiškia Taupinimą. čia rasite, lengva pasirinkti tinkamą 
madą dėl sunaus.

Norfolkai, Aliver, Tvistai, Palaidi Matrosiniai, arba Eton Moder
nai, gražios spalvos ir balti, su kontrastuojančiais trimavimais.

Taipjau gražiai straipuoti Ginghamai. < Rankovės su emblemom, 
kalnieriai spalvuoti, visi gerai padaryti ir butų pigu fl* 4 
po $4.00, bet dabar po_________-.a_______________

Moterims, merginomis ir vaikams čeverykai.
Moterims čeverykai 
Havana rudos, juo
dos kid arba dunme- 
tal calf, suvarsto
mos mados, English 
vaikštomos ar Louis 
skuros kulnims, Go- 
odyer velt siutais 
padais, visų šaižų, 
tiktai $gl

Mergaičių ir vaikų 
čeverykai

Mahogani arba gun- 
njetal calf, English 
arba pėda — form 
geriausios, liaunos 
skuros padais su
varstomos, saizai iki 
2, dabar g g

Vaikams čeverykai

Juodos arba gelto
nos kid skuros, su 
guzikais arba suvar
stomi, ranka vers
tais padais, su kraš
tais kalniais, saizai 
iki 8, speci- 98c 
aliai po VWW

Vyrams, moterims ir vaikams pančiakos
Vaikams juodos dry
žuotos penčiakos, 
saizai nuo 5 iki 9% 
pora tiktai 
po

Moterims be siūlių 
bovelninCs pančia
kos; pilkos, rudos ir

10c ioc jr

Vyrams juodos bo- 
velninės pančiakos, 
verčios 10c, dabar

5c
3 Pakeliai 25c.

Jcrsijos Grūdinio Maisto Kompanija Milwaukej, Wis. padarė spe
ciali pasiulyjimą musų pirkėjams ant 2 dienų tiktai Panedėlyj ir 
Utagninke. Pirkit: 1 didelis 20 uncijų pakelis Rolled Oats, 1 di
delis 20 uncijų Jersey Pankake miltų, 1 didelis pakelis Jersey Kom- 
ftaksų. Reguliarė vertė 45c. Visia 3 pakeliai šiajne OCq
specialiame išpardavime tiktai už_______ ___________ ____ fcWtV

SampeliŲ išpardavimas pavasariniu ir vasa 
sarinip apatiniu drabužiu.

LATAS I.
Moterims puikios 

kokybės apatinės 
drapanos 3jų madų.

Moterims suver
žiamais viršais dra
panos.

Moterims ekstra 
mieros Swiss apati
niai marškiniai.

Merginomis Swiss 
■ apatiniui marškinei 
ir kelinės visokios 
mieros.

Vaikams lislie iš- 
marškinei ir kelinės, 
dirbinio apatiniai

Vaikams vasarinei 
marškiniai.

Kūdikiams mėgsti 
marškiniai.

Moterims rausvos 
veistės visokios mie
ros.

19c
Baltinto muslino, 
pilno jardo plotis; 
puikus ir minkštas 
—‘ imk ir siųk; jar-

10c
Mezgimui siūlai

Įžymus bear arba 
sunlight brand; pil
nas matkas; $1.00 
vertės už E4 m 
matką O “♦C

Muilas
Marshall’s šeimy
nai skalbiamas mui
las; regularė 7^ c. 
šmotas; 10 
tiktai 
už
Gold Medai

Washburn
Gold Medai 
% bačkos $4 5^1 
maiše už I

O. N. T. Mašinai 
siūlai

O. N. T. puikiausi 6 
vielų mašinai siūlai; 
šešios špu- 
les už
Moterims blbomeriai
Kelių ilgumo satino

tuMlM, kada pra
nyksta ragijimaa,

Mu vartojam 
pagerintą Oph- 
thalnaematM’. Y- 
patinga doma at
kreipiama | val

kui. Va!.: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną, 
464d S. Ashland Ava. kamp. 47 St. 

Talephonc Yards 4817 
Bonlevard 6437

DR. M. HERZMAN
H RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi- 

. rurgas ir akušeris.
j Gydo aštrias ir chroniškas ligai, 
, vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu! 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1JD25 W, 
18th St., netoli Fisk SL

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

r Dienomis) Canal
Tel^hozud: J aH0.rt.8CT

| Naktimis: Drezal
I 950 - Drovai 4186 

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted SL 
V AL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4721 So. Ashland Ave^ 1 lebea 

Chicago, niiaoiš.
Specialistas džiovu

■ Moterišką, Vyrišką ir 
Vaiką Ligą.

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo B 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:81 
vai. vakaro. Nedėliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. pe pioL

Telefonas DrexoJ 2880
—..... ....

LATAS 2.
Vyrams balbriggan 

marškiniai ir keli
nės.

Vyrams balbriggan 
balti marškiniai.

Vaikams vasari
niai apatiniai.

Merginoms vasa- 
rinai mėgsti 
siutai.

Moterimi* 
niai mėgsti 
siutai.

Jaunuolių pavasa
riniai naktiniai mar
škiniai.

Vaikams union 
siutai visokios mie- 
ros.

Moterims sutrau
kiamais viršais vei
stos; regularės ir 
ekstra mieros.

29c

union

vasari-
union

LATAS 3.
Vyrams atletiški 

apatiniai marškiniai 
vosokios mieros.

Vyrams lygus bal
ti marškiniai.

Vyrams geros ko
kybės belbriggan a- 
patinės kelinės.

Vaikams union 
siutai;—.........■»

Vyrams, vidutinės 
svaras union siutai.

Moterims suver
žiamais viršais u- 
nion siutai.

Moterims regula
rės ir ekstra inieros 
veistės.

Moterims labai pui 
kios rausvos veistės.

39c
Specialiai panedėlyj

šmotų 

49c 
Miltai 
Crosby 
miltai;

bloomeriai; pilnos 
mieros; ntlentktoms 
padelkoms; įvairių 
SPUM, g8c

Moterims naktinės 
drapanos

Puikaus muslino; už 
simaujamos mados; 
leisai, embroide- 
riais arba leisinis ir 
organdie jungu; spe- 
ria’hi 89(J 

Suvyniotas perkelis 
Audemines ilgio, ge
riausios kokybės per 
kelis; 36' colių plo- 

jardas

Blue Bell Cheviot 
28 colių Blue Bell 
Cheviot; įvairaus 
dryžiaus. ir margu- 
lio, jardas 15c
Vaikams juodos ka- 
šmarinės pančiakos 
saizai nuo 5 iki 9, 
pora tiktai 33c

Vyrams marškiniai
Išeiginiai, 
kančiom 
gražiai 
minkštais 
liais tiktai 67c
Megstinės
3 jardų pločio Nott- 
ingham audimo me
gstinės firankos 
(langdanktės) bal
tos ir gelsvos, pora , 
tiktai $|

Aksominiai divo- 
nėliai

27x54 colių, įvairių 
arentinių 
petrinai, 
spalvom, 
tiktai
PO

Puodukai ir sput- 
kcliai

Balti ir pusmarmu- 
riniai St. Dennis iš
vaizdos, puodeliai su 
rankenėlėms, pora 

“ai 13/2C

neplun- 
spalvom 

straipuoti, 
rankoga-

f i rankos

ir allover 
gražiom 

specialiai

2.35

EXTRA STEBĖTINA PROGA EXTRA!

s35
Sankrovos

• kaina tik

$35
I

Ir vėl mes pasirengę paaukauti už sankrovos lėšas, keturiasde
šimt s augštos rųšies Victrolų, kokius tik gali gaut pirkt vertės iki 
$250.<90, už taip pigiai kaip $3į>.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 pidedų rekordus ir 
adatas veltui

Apsimokės apsilankyti, nepaisant kur gyventum. Taipgi mes 
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. Nėra prievartos kad pirktum.
Mes pristatomo visiškai veltui visur mieste, taipgi, Cicero, 

Berwyn, South Chicago, Hammond, Harvey» Hindsdle, Glcncoe, Chi- 
eugo Hights, Gary, Lyons, BJue lslanci, Summit, Bellwood, Bum- 
ham, Elgin, Aurora, ir tt., taipgi siunčiame per C. O. D. Priimamo 
Liberty Bondsus.

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

Viršiailsia sankrova ir pardavimo kambaris 
_________ 2023 So. Ashland Avė., kampas 21-os gatvės

Bankrovoa
kaina tik

n ...................i
Tel. Austin 787

DR. MARY A 
D0WIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iš Californijos ir 
vii tęs savo praktikavimą po No.

1208 W. Barrisos SL
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedildionius. 

..........   . i i —...—............. .
<■ ■ ■ IN« m ai H K «amwBEFos»wa
3 TeL Boulevard 2160
H Dr.A.J.KARALIUS |

I
 Gydytojau ir Chirurgas 

VALANDOJ 9—12 ryto !
2—9 vakaro.

8303 So. Morgan Street, 
Chicago, I1L

• flii? vjritunaonHB

itez. 1189 Indopondenco Blvd. Ciucage 
Telephone Van Buren 294

DR.A.A. ROTH 
ftUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų^
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 vy j; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 dieną

•į Telephone Yards 1632

s DR. J. KULIS į
u LIETUVIS
N GYDYTOJAS IR CHIRURGAS K
M Gydo visokias ligas motorą, vai- K 

kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- i 
pančias, senas ir paslaptin

gas vy rą ligas.
m 8259 So. Halsted St, Chicago. | 
tai■ ■ ■ ■ ■ h m ■ ai n m ■ m m «■

DR. S. B1EŽIS
STDYTOJA8 ir CHIRURGAS

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

Tel. Pullman 842
DR. I. E. MAKARAS

Lietsvys Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė., Roselande.

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

V...................—-----------—-------

''Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną 
nuo 1 po pietą iki 9 vakare



- r . .v. .

CHICAGOS
ŽINIOS

Į tokį laišką at<iume Chicagon 

ir apsistojo Marion hotelin, bet 
■ sūnaus dar iki šiol nėra su
radęs.

—

^Pranešimai
NAUJIENOS, Chicago, III Subata, Vasario 26 d., 1921

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

(Tąsa nuo 7-to pusi.)

rie buvo nuėję į tą susirinkimu 
kaip patyrimui ką lenkai daro, 
taip ir paaiškinti lenkams, kad 
jie veltui dar tebesapnuoja apie 
kokias nors Lublinines unijas su 
lietuviais.

Apie 3 vai. po piet pasirodė 
tos “unijos” kūrėjas, Zenon Ula- 
novvski. Jis tuoj pareiškė, kad 
centralinis “Lietuvos” komitetas 
esąs įkurtas ir kad šio susirin
kimo uždaviniu yra įkurti loka
linį komitetą vadinamosios len
kų-lietuvių unijos Amerikoje. ’

Niejco apie tą “uniją” nesvar
styta, bet tuojaus eita prie rin
kimo tų intrigantų lenkų štabo 
— valdybos, į kurią įėjo ir vie
nas kunigas, Sztuczko. Visi jie 
yra gryni lenkai.

Išsirinkus savo štabą, tie in
trigantai pradėjo kaip įmanyda
mi purvais drabstyti ant 
yių ir visaip juos kolioti. 
lietuviai norėjo atsakyti 
kams, lenkai to padaryti
neleido, bet pradėjo po svetainę 
dalinti kokius tai lapelius, reika
laudami, kad pirmiąu pasirašytų 
ant tų lapelių, o tik jau tada 
gausią balsą. Lietuviai greitai 
pamatė ką lenkai tuo nori at
sieiti ir visi kaip vienas apleido 
susirinkimą.

Ant rytojaus lenkų laikraš
čiuose tapo paskelbta, kad tapęs 
įkurtas “lietuvių”-lenkų lokaJi- 
nis komitetas iš 9 narių, kurių 
uždaviniu bus kurti panašius ko
mitetus netik Chicagoje, bet ir 
visose Jungt. Valstijose, tikslu 
parodyti pasauliui, kad buk lie
tuviai tokiam lenkų sumanymui 
pritaria ir kad buk lietuviai ei
na su lenkais išvien ir nori, kad 
Vilnius ir visa Uetuva priklau
sytų Lenkijai.

Amerikos lietuviai turėtų pa
galvoti ir atremti tokias lenkų 
užmačias ir intrigas.

— Pranas Puteikis.

Apskelbė karą bombininkams. 
. Valstijos prokuroras Robert 
E. Crowe vakar paskelbė, kad 
jau jis turįs pagaminęs šitokį 
bilių bombininkams: “By vie
na ypata, kurį panaudos arba 
bandis panaudoti, arba pas ku
rį bus rasta delei panaudoji
mo dinamitą, nitrochloratą 
arba by kokių sprogstančių 
medegą ar bombą, kad prie
šingai įstatymams sužeidus ką 
nors, 
vastį 
keno 
kaltu
baustas nuo dešimt metų iki 
visam amžiui kalėjimo.” Sa
ko. kad šitą bilių jis paduo- 
siąs --valstijos legislaturai se
kančių savaitę, per atstovų E. 
J. Sniejkal. Sulyg daabrtinių 
įstatymų bombininkai gali iš
sisukti gaudami tiktai nuo vie
nų iki penkių metų kalėjimo.

atėmus kam nors gy- 
arba išnešus į padanges 
nors turtų, bus skaitomas 
ir sulyg įstatymų nu-

Gaisras bankoje.
lietu-
Kada 

len- 
jiems

Franklin Trust & Savings 
Bank, 100 E. 35-th st., vakar

SKUBĖKIT PIRKTI 
“NAUJIENŲ” KON
CERTO TIKIETUS. 

iš anksto, kad prie salės 
nuėjus nereikėtų laukti 
eilėje ilgą laiką. Kas tu
rės tikietą iš anksto, 
tiesiai galės eiti salėn 
— bus jam patogiau ir 
rengėjams patogiau. Ti- 
k tetai p a r d u o d a i 
“Naujienų” ofise.

VILNIAUS ATIDAVIMO. L.

MELROSE PARK. — Nedėlioj, va
kario 27, rengiamas didelis apvaikš- 
čiojimas — trejų metų Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvių šventė. 
Rengia vietos Lietuvių Piliečių Sąjun
gos Skyrius. Apvtlikščiojimas įvyks 
Ig. Vaičiulio svet.,. prie 28cięs ir Lako 
gatvių. Pradžia kaip 3 vai. po pietų. 
Kalbėtojai bus iš Chicagos, Dr. Biežis 
ir Dr. Cherry. Bus dainų ir kitokių 
pamarginimų. Vietos lietuviai kvie
čiami visi dalyvauti toje iškilmėje. —

MOTERŲ
tREIKALINGA moteris apžiūrėjimui 

namų ir pridabojimui 2 Va metu mer
gaitės. Valgis, kambaris ir apmo
kėjimas. ,

Atsišaukite
3018 W. 39th St.
Ant pirmų lubų *

PARSIDUODA saldainių arba 
smulkmenų krautuvė su 6 kambarių _ _ V t "i • a •pagyvenimu užpakalyje, lietuvių ap-) 
gyventoj apielinkėj. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos.

919 W. 35th St.

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

SAMUEL KRČ 
2003 Jefferson Str.

tyj nežinia iš kokios’ priežas
ties kilo gaisras. Edward 
Dunn, klerkas, labai apdegė ir 
net apalpo bogindamas ban
ko popierinius pinigus ir kito
kius vertingus popierius nuo 
ugnies. Sako, kad nuostolių 
padaryta apie ant dešimts tuk-

Užsinuodino aktorė.
Mrs. C. H. Harvey, aktore, 

Grant Ilotel, praeitą naktį ne
tikėtai atsidūrė mirtinoj padė
tyj ir tapo išgabenta St. Lu- 
ke’s ligoninėn; per klaidą ji 
vietoje nuo galvos 
rno miltelių, paėmė 
of mereury.

skaudėj i-
bichloridc

Užtroško sena porelė.

DR. ALSEIKA CHICAGOJE.
Chicagon atsilankė Dr. Da

nielius Alseika, nesenai atvy
kęs Amerikon iš Lietuvos. 
Svarbiausias jo tikslas yra

Mrs. Mary Serling, 79 metų 
amžiaus, ir jos vyras, Pefcr 
Serling, 82 mefų*-. amžiaus, 
1200 N. Kedwale avė., vakar 
buvo rasti jų bute užtroškę 
gasu. Gasas buvo atsuktas pe- y • • •ciuje.

KAIP PATAISYT TAVO 
SVEIKATĄ.

rinkti aukas Vilniaus atvada-1 Dentistų konvencijoj, kil
simo reikalams. Chicago(ie ; rf atsibuvo Chicagoj pabai- 
ir apielink?se svečiui rengia- j gOj sausio mėnesio, vienas iŠ 
ma didelis prakalbų inaršru- žymesnių kalbėtojų pasakė: 
tas. Jisai kalbės ne kaipo at-, “Jeigu tu nori pataisyt savo 
stovas kokios-nors partijos o !sveikat bandyk valgyt su
kaipo Lietuvos Misijos įgaho-1 in „ - - -
tinis. |

Per paskutinius trejus metus
Dr. D. Alseika gyveno Vilniu
je, užimdamas paskutiniu lai- j 
ku Vilniaus ir apskrities vy
riausiojo gydytojo vietą. Kuo
met atsibeldė^j Vilnių Želigov- į 
skio legionai, I

. Ir jis nurodė dau- 
' gelį nedagalėjimų iš prie
žasties greito valgymo. Grei
tas maisto valgymas, be at
sakančio sukramtymo, nega
li būt lengvai viduriuose per- 
virškintas, todėl reikalingajin t cx loiuviviv ^1 ▼ nu i u uuiiMVJ ▼ : • . • 2i • i • t i i i 

skio legionai, tai Dr. Alseika * ta.> atkreipti atydą, kad 
turėjo prasišalinti iš tenai, ka- apsisaugojus nuo . pavojaus, 
dangi Želigovskis išleido pa-1 Trineno. Kartusis Vynas 
liepimą išvažiuoti visiems Lie- geriausia gyduolė. . Jis
dangi Želigovskis

tuvos valdininkams.

Prapuolė farmerio
Harry Jesperson, 

amžiaus, iš Harlan, 
dais buvo atvažiavęs

gelbsti pervirškinimui ir iš
valo vidurius. Visi, kurie 
pabandė bent sykį, buvo už- 

Apie tai rašo
sūnūs. _ „
18 metų ganėdinti. J

Iowa an- nuims p. Farmino Lopęs iš 
Chicagon N. Bedford. Mass.: 2

pasportauti. Pasportavęs porą bandžiau Trinerio Kartąjį 
savaičių praleido visus pinigus Vyną ir turiu pasakyti kad 
ir neturėdamas nei pinigų nei | pagelbėjo man daug”. Jūsų 
darbo, jis paraše tėvui šitokį: aptiekorius arba vaistų par* 
lailką: “Brangus Tėve: AŠ pa-(davėjas pasakys jums, kad

“Aš IŠ

visos Trinerio gyduolės yra 
nepalyginamos. Trinerio Li- 
nimentas. Trinerio Sedati- 
vas nuo Kosulio ir kitos yra 
puikios gyduolės. — Joseph

likau tikrai bomas: šią naktį 
aš jau turėsiu miegoti poli
cijos stotyj; valgyti gaunu tik
tai vieną kartą į dieną iš lab
daringų namų. Jeigu tu manęs 
negelbėsi, tai aš turėsiu šokti Triner Company, 1333-45 S. 
upėn. — Harry.” Tėvas gavęs Ashland Avė., Chicago, III.

PRANEŠU knygynams ir knygų perkupčiams, kad jau 
išėjo iš spaudos naujas teatrališkas veikalas 3 aktų tragiš
ka drama “Pavogtas Kūdikis”, veikalas yra labai gražus ir 
nesunkus sulošti. Parašė Kalnų duktė. Rekalaukite šiuom 
adresu.

M. DUNDULIENE,
1258 North Wood Street, Chicago, III.

P. S. Taipgi čia galima gauti melo-dramą “Graži Mageliona” 
ir tragediją “Kunigas Machokas”.

DEL
L. P. Apskričio Stotis atsišaukia į vi
sas lietuvių kolonijas, kviesdamas pri
sidėti Ą>rie darbo Vilniaus atvadavi
mo reikalu. Chicagon dabar atvyko 
Lietuvos Misijos įgaliotas D-ras Al
seika laikyti visą eilę prakalbų Vil
niaus atvadavimo reikalu. Dėlto ma
lonėkite urnai atsišaukti šios koloni
jos: Town of Lake, Bridgeport, Brigh- 
ton Park, 18ta Gatvė, West Side, Ci
cero, Melrose Pk., So. Englewood, 
Bumside, Kensington, West Puliman, 
Roseland, So. Chicago, E. Chicago, 
Ind. Harbor, Gary, Chicago Heights, 
Harvey, Steger, Waukegan, Kenosha, 
Racine, Mihvaukee, Sheboygan, De 
Kalb, Rockford, Peoria ir Aurora, St. 
Charles, Batavia ir Geneva, Joliet ir 
Rockdale, E. St. Ix>uis ir St. Ixiuis, 
Collinsviile, Westville, Springfield, ir 
kitos, kurių čia nėra suminėta. D-ras 
Alseika bus Chicagoj iki kovo 1 d. 
Visokiais reikalais dėl šio dalyko 
kreipkitės šiuo adrėsu: Elena Statkie
nė, Sekr., 4434 So. Fairlield Avė., 
Chicago. Telef. Lafayette 5948.

Pirmos D-ro Alseikos prakalbos bus 
North Sidėj panedėly, vasario 27, 
bažnytinėj salėj Wabansia ir North 
Avė.

Chicagos Lietuvių Tarybos mėnesi
nis posėdis bus Mildos svetainėj, ko
vo 1 d. (utaminke), 8 vai. vak. Kvie
čiame visus delegatus būtinai ateiti 
susirinkiman, yra daug labai svarbių 
reikalų apsvarstymui.

— Ch. Liet. Tarybos Valdyba.

Susivienijimo Am. Liet. Kareivių 7 
kuopa laikis mėnesinį susirinkimą 
utaroinke, kovo 1 d. bažnytinėj svet. 
2323 W. 23rd Plaee. Pradžia 7:30 
vai. vak. Malonėkite atsilankyti visi 
nariai, nes turėsim labai svarbių rei
kalų aptarti. — J. Paskačiinas, Rašt.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro dai
nų repeticija jvyks nedėlioję, vasario 
27 <1., kaip 11 vai. ryto, Mildos svet. 
3142 So. Halsted St. Visi dainoriai 
malonėkite susirinkt paskirtu laiku.

— Sekr. J. Gedraitis.

L. S. H. VIII Rajono Centratinio 
Komiteto susirinkimas įvyks panedė- 
lyj, vasario 28 d. “Naujienų” name. 
Pradžia 7:30 vai. vak. 'Visi nariai 
Centr. Kom. malonėkite susirinkti 
paskirtu laiku, nes turime daug svar
bių reikalų aptarti.

— J. J. Čeponis, Sekr.

Bridgeport. — Ryto vakare Ray- 
mond Chapel, 816 W. 31st St., bus di
delės prakalbos su gražiais pamar- 
ginimais. Kviečiame visus atsilankyti 
į šias prakalbas. InŽanga dykai.

— Komitetas.

Draugystė Adomo ir Jievos laikys 
savo mėnesinį susirinkimą, nedėlioj, 
vasario 27 d., 2 vai. po piet, McKin- 
ley Park svetainėj. Visi nariai pra
šomi atsilankyti. — Komitetas.

Naujienų apiclinkė. — Paveiksluo
tos prakalbos — Kunigų Darbai se
niau ir dabar. Subatoje, Vasario- 
February 26, 1921, Malinausko svet., 
1843 So. Halsted St. Pradžia 7:30 
v. v. Svarbios prakalbos — vertėtų 
pribūti visiems. Kviečia

1 Kp. L. L. F. Komitetas.

Bridgeporto Lietuviams pranešimas. 
— Mums pasisekė parūpinti vietos lie
tuviams labai gerą namą, kuriame yra 
net kelios salės, labai švarios ir jo
kios pakraipos nekontroliuojamos, tik 
patarnauja lygiai lietuviams. Tie na
mai tai Raymondo čapelė, 816 W. 31- 
ma gatvė. Dabartiniu laiku- čia, be 
prakalbų, paskaitų, krutamųjų paveik
slų tapo dar atidaryta Lietuvių Mo
kykla: kasdiena nuo 9 iki*ll:30 ryto 
Vaikų Darželis (Kindergarten), suba- 
tomis nuo 2 iki 4 po pietų Amatų Mo
kykla, kur mergaites moko siūti, kirp
ti ir kitokių darbų. Jau 65 mergai
tės lankosi, po priežiūra 7 gerų mo
kytojų. Nedėldieniais nuo 2 iki 4 po 
po pietų esti dainos ir šokiai, p-lei V. 
Bigeliutei vedant. — J. Vaitulis.

L. S. S. 4 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, vasario 27 d., 1 
vai. po piet, Fellowship House, 831 
W. 33 PI. Visi draugai ir draugės 
kviečiami būtinai susirinkti laiku, nes 
yra daug svarbių reikalų.

— Org. A. F. Kazlauskas.

Ltet. Taut. Liuosybės Draugystės 
susirinkimas įvyks’ nedėlioj, vasario 
27 d. 1 vai, po pietų A. Valenčiaus 
svetainėj, 1732 So. Union gatvė. Visi 
nariai atsilankykite, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarimui.K Taipgi 
pastebiu nariams, kad draugystes su
sirinkimai bus visados laikomi kas pa
skutinį šventadienį. — Valdyba.

L. S. S. VIII Rajono Konferencija 
jvvks nedėlioj, balandžio 3 d., Stan
čiko svet., 205 E. 115 St., Kensington, 

III. Pradžia 10 vai. ryto. Visos 
kuopos malonėkite išrinkti delegatus 
ir prirengti naujų sumanymų orga- 
nizaęijos labui. J. J. Čeponis, Sekr.

ROCKFORD, Iii. — Vietos Bendro 
Liet. Gynimo Komiteto sušauktame 
vasario 16 d. lietuvių draugijų atsto* 
vų susirinkime nutarta surengti dide
les prakalbas supažindinimui žmonių 
su dabartiniu Lietuvos padėjimu. Pra
kalbos įvyks nedėlioj, vakario 27 d., 2 
vai. po pietų Mendelssohno salėją 216 
N. Main gvė. Kalbėti pakviesta iš 
Chicagos adv. F. P. Bradčulis, nesenai 
sugrįžęs iš Lietuvos. Kviečiamo vi
sus vietos lietuvius atvykti į tas pra
kalbas. —r B. Lief. Gyn. K-tas, S. B.

1 -H—*——1----- J.1L................. !-----

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEšKOJlMAl

PAJIEŠKAU savo pažįstamų Juo
zapo ir Kostantino Daugelių, paeina 
šaulių pav., Gruzdžių valsč., Nariški- 
no dvaro. Jie gyveno' Chicagoj. Mel
džiu jų pačių, arba kas apie juos žino 
pranešti, nes turiu labai svarbų rei
kalą.

JOSEPH MALINAUSKIS, 
1436 So. 48th Ct., Cicero, III.

PAJIEŠKAU bi-olio Leono Juciaus, 
pirmiau gyvenusio Springfield, III., iš 
:en išvažiavo nežinia kur. Turiu 
svarbų reikalą — įaiškas nuo motinos 
yra iš Uetuvos. Malonės patsai at
sišaukti arba žinanti jį malonės pra
nešti.

K. JUCIUS
3221 So. lame St., Chicago, III

PAJIEŠKAU savo brolio Viktoro. 
Daujoto, paeina iš Viekšnių miesto,, 

Mažeikių apsk. Iš Racine, Wis. iš
važiavo į Minneapolis, Minn., o iš ten 
nežinau kur dingo, turiu svarbų rei-. 
kalą, jo paties arpa kas apie jį žino, 
meldžiu pranešti ant sekančio ant-, 
rašo: ' •

JOSEPH DAUJOTAS, 
3343 So. Union Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo dėdės Ignaco 
Račkausko. 1913 metais dirbo Pitts- 
ton, Pa., kasyklose (mainosc). Jaigu 
kas apie jį žinote, praneškite, arba 
malonėkit pats atsišaukti. Važiuoju 
į Lietuvą, noriu pasimatyti.

ANTANAS FABIJONAS, 
2332 W. 24th Place, Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSIRANDAVOJA 4 kambariai dy

kai, bevaikiai šeimynai. Garu apšil
doma, elektra, gasas, maudykla, šil
tas vanduo, telefonas. Visas tai už 
pridabojimą 3 metų vaiko.

JOHN A. GLUOKAS, 
4502 West End Avė., Chicago, III.

Tel.: Columbus 5466

PARENDAVOJIMUI namas, dvie
jų pagyvenimų, ir barnė, galima lai
kyti gyvulių. Tyrame ore, netoli 
miesto. Kreipkitės tuojau.

D. KAMINSKI
5448 Archer Avė., prie Vinona St.

IŠSIREDAVOJA 4 kambarių 
flatas ir garadžius1 Kam reika
lingas tokis flatas, atsišaukite.

3440 So. Morgan St

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo subatoms ir ne- 

dėlioms. Turiu patyrimą bučerio. 
Kalbu šešias kalbas. Moku automo
biliu Važiuot ir turiu valdžios laisnus 
važiuot automobiliu. Reikale kreip
kitės po šiuo antrašu.

J. ŽMOGIN,
3231 So. Halsted St, 

Tel.: Yards 6624
... IT"*' 1 i« . ' i

JIEŠKO PARTNERIŲ

Bridgeport. — T. M. D. 22 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
vasario 27 d., 3 vai. po piet, Fellow- venimo* draugę, 
ship svetainėj, 881 W. 33 PI. Malo
nėkite visi nariai pribūti, nes yra la
bai svarbus reikalas. Meldžiu atsi-

I veskte ir naujtj narių — bus duoda
ma labai naudingos knygos visiems.

— Pirmininkėj

PAJIEŠKAU moteries^ į namų bu- 
davojimo biznį partnerkos, nejaunes- 
nės 40 iki 50 metų amžiaus. Mergi
na, našlė ar gyvanašlė; Kauniškė lie
tuvė ar latvė, laisva ąpo visokių prie
tarų, ir kad mokėtų rašyti.

Esu pavienis, ir noriu gauti sau gy- 
Arčiau susipažinus, 

gal galėsime sueiti ir į šeimynišką 
gyvenimą. Nėra skirtumo, kur gy
venat. Atsišaukite į N&uJienU ofisą 
laišku po No. 203. Ne Chicagos gy
ventojas. • >

IKI A DARBININKŲ----——--------...........................

moterų^

REIKALINGA moteris ar mergina 
prie namų darbo; šeimyna nedidelė, 
skalbti nereikia, užmokestis geras; 
prašau atsišaukti ypatiškai ar per 
Ini&kA

JOHN GEDWELL,
730 N. St. Louis Ave.r Chicago, III. 

arti Chicago Avė., antros lubos

PARSIDUODA express biznis, du 
arkliai, vežimas ir pakinktai, parsi
duoda pigiai, priežastį pardavimo pa
tirsit ant vietos.

ST. SLAZAS, 
1836 So. Halsted St.

REIKIA moteries arba merginos 
prie namų darbo. Alga mėnesiui 
$40.00 prie to kambarys ir valgis. 
Atsišaukit po 5 vai. vakare.

* J. KINIS,, 
1301 So. Morgan St.

1lubos front #

DIDELIS BARGENAS parsiduoda 
bučernė ir grosemė visokių tautų 
apgyventoj apielinkėj, daugiausia lie
tuvių; biznis yra kėš, parsiduoda la
bai pįgiai. Pardavimo priežastis pa
tirsit ant vietos. Atsišaukit >

3247 So. Morgan St.

PARSIDUODA 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, nuo elos ant 
2 lubų.

149 W. 46th St. 
Prie Wenthworth Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS siuvėjas abelnam ko- 
stumierskui darbui. Pastovui darbas; 
gera mokestis.

Atsišaukite
S. ALEKNA,

911 W. 33rd St., Chieago, 111. 
Tel. Boule -aid 683G

PARSIDUODA pigiai didelė gro
semė ir delikatesen su 4 kambarių 
pagyvenimu. Priežastis pardavimo 
— savininkas išvažiuoja į Lietuvą.^

Atsišaukit
2525 Southport Avė.,

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.

North Side. — Kviečiame visus lie
tuvius ir lietuvaites, ypač iš Vilniaus, 
Suvalkų ir Gardino rėdybų, atsilanky- , 
ii į prakalbas nedėlioj, vasario 27 d., REIKIA virėjų, indų plovėjų, dirb- 
šv. Mikolo par. svet., 1644 Wabansta tuvės darbininkų ir veitarkų. ‘ Gera 
Avo.. išnešimui protesto prieš nedoL'»v»nknst.{«. t-.mrhnnH vnlnnJna 
rus lenkų darbus.
Kalbėtojai bus visokių pažiūrų. ,

— Komitetas.

A ve., išnešimui protesto prieš nedoijmokestis, trumpos valandos.
’ ’ . Pradžia 3 v. v. ZIELISKA EMPLOYMENT OFFICE 

1064 Milvvaukee Avė.
Tel. Haymarket 3756

k REIKIA.
Agentų ir kolektorių 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 ofisų. Agentūros superinten
dentas paaiškins, taipgi nuro
dys, kaip padaryti pinigų.

CHICAGO MUTUAL 
CASUALTY CO.,

431 So. Dearborn St., 
Rooms 911

PARSIDUODA poolnoomis su 7 sta
lais, biznis išdirbtas per 7 metus. Ne
šas gerą pelną. Turi būt greitai par
duotas, galima matyt visuomet.

901 W, 14 St.,
* Chicago, 111.

PARSIDUODA 2 augštų medinis 
namas gražioj vietoj ir lotas. Kaina 
$3,000. Savininkas apleidžia miestą.

M R. CHAS WILT, 
2314 W. 50th PI., 

Chicago, III.

912:

RAKANDAI

DIDELIS BARGENAS
' VICTROLA
Stebuklinga proga porai užvedan

čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visus 
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi
deda iš trijų šmotų seklyčios seto 
buvo užmokėta $200, parduosiu už 
$75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide
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.
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 deimantine adata. 
Rašomasis stalelis $25. Taipgi gražus 
pianas. Vėliausios mados parlor 
(fruntinės) setas. Valgomojo kam
bario setas, miegamojo (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.,

ANT PADAVIMO
. Stebėtinai Puiki Proga 
Parsiduoda 10 kambarių 

Rakandai visi ant sykio arba po šmotą 
LOVOS, PEČIAI, STALAI, KRĖS
LAI, NAUJOS PADUŠKOS, KALD- 
ROS, BLANKETAI, IR T.T. TAIPGI 
IR KRAUTUVĖS SIENINĖS ŠĖPOS 

parsiduoda Labai Pigiai.
Kl g. VALASKAS,

373 Kensington Av. Tel. Puliman 1758

GREITU LAIKU PARSIDUO 
DA 4 kambarių rakandai, be 
veik visai veltui.

820 W. 34 PI.
2 fl. rear.

RAKANDAI 4 kambarių ant par
davimo. Atiduosiu pigiai visus sy
kių arba atskirai. Galima matyti kas
diena iki 12 vai. ir vakarais nuo 6 iki 
9 vai.

Kreipkitės
4383 So. Califomia Avė.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA saliunas. Labai 

geroj vietoj — lietuvių ir lenkų ap
gyventoj. Biznis nuo seniai išdirbtas. 
Pardavimo priežastį patirsite ant vie
tos.

4343 S. Wood st.

PARSIDUODA bučernė ir grosemė. 
Turi parsiduot į trumpą ląiką už pir
mą pasiulijimą. Priežastis — savi
ninkas išvažiuoja j Lietuvą.

1949 Canalport Avė.

PARSIDUODA saliunas su barais 
r biliardiniais stalais, labai geroj vie

toj, lietuvių ir lenkų ir kitų tautų ap
gyventoj. Biznis gerai išdirbtas, 
’ardavimo priežastį patirsitė ant vie

tos.
1372 Grant St. 
Gary, Indiana.

PARSIDUODA grosemė ir 
bučėrnė. Kreipkitės

1640 go. Jefferson St.

PARSIDUODA vaistinė, puiki pro
ga lietuviui arba lenkui vaistininkui. 
Geras pelnas ir gera priežastis par
davimo, ilgas lysas. Del smulkme
nų pašaukit.

Tel. Cicero 49

PARSIDUODA saliunas visokių 
tautų apgyventoj ir geroj vietoj; par
siduoda pigiai: Barai, Stalai, Krės
lai viskas kas tiktai priklauso savi
ninkui. Pardavimo priežastį patirsit 
ant vietos. Atsišaukit.

29th Street ir Canal St.

PARSIDUODA namas. Duokit ge
rą pasiulijimą už 14 kambarių, mū
rinių frontų 2-jų lubų namą, arti 
Link Beit ir Deisel Can Shopų, 2 ga* 
tvekarių linijos ir eleveiterio.

MISS BURNO
/ 441 W. 28th St.

PARSIDUODA 
liūnas — pigiai, 
leidžia miestą.

Atsišaukite 
2900 So.

pirmos klesos sa-
Priežastis — ap-

Lowe Avė.

PAJIEŠKAU kriaučiŠkos Singer 
mašinos, kas turite ant pardavimo. 
Pašaukite Lafayette 3273.

MR. MICHAEL.

PARSIDUODA 3 geros farmos 1 — 
40 akerių, 1 — 80 akerių, 1 228 ake
rių su gerais budinkais, lietuvių ko
lonijoje, labai pigiai. Illinojaus val
stijoje. Kreipkitės šią subatą arba 
nedėlios rytą su manim galėsit nuva
žiuoti ir pamatyti.

D. ANDREWS, 
4017 So. Artesian Avė. Chicago.

NORIU PIRKTI Cash Registerį, 
kuris muša nuo vieno cento, 
tokj turite parduoti, atsišaukite į 
čeroę.

1919 So. Halsted St.
Tel.: Canal 360fr

Kas 
bu-

$5250, $25.00 mėnesiniais išmokėji
mais nupirks naują 6 kambarių mu
ro bungalow, arti 69tos ir Westem 
Avė. Modeęniška, garo šiluma, elek
tra, maudyne ir tt. Atsišaukite.

3226 Indiana Avė.

PARSIDUODA saliunas už labai 
pigią kainą iš priežasties reikalo va, 
žiuot į Rusiją.

Atsišaukit,
948 W. 31 st Place.

PARSIDUODA 3 veidrodžiai 5’/2 
pėdų keturkampis, o du 2%x3 pėdas. 
Taipgi radiatorius gasu šildomas, ko
moda ir stalas.*

Atsišaukite*
732 W. 18th St.,

Barbemė. .
y.-1 . 'J'..1.... "e....... .

NAMAI-ŽEME
PARSIDUODA 6 kambarių moder

niška plytų bungalovv su kičin’u, val
gomuoju kambariu ir užbaigtu skie
pu; elektros šviesa, didelis bookease 
f irę placė, maudynė; plytų ir stiklo 
miegojimui prieduris Vieta puikiau
sioj padėtyj, arti 3 gatvekarių linijų, 
pietvakarinėje dalyje miesto. Kaina 
$8,100 pusę įmokant, o likusią sumą 
po $80 kas mėnuo, talpinant ir nuo
šimtį. Tuoj gali gyvent. Savininkas, 
ne agentas.

5728 Tumer Avė.
Tel.: Prospect 9821

PARSIDUODA
Vienas iš didžiausių bargenų, kokis 

kada buvo pasiūlytas. Bizniavas 
kampus, užimtas vaistine, gydytojų 
ofisais, krautuvėms ir pagyvenimui 
flatais. Dubeltavas plytų namas. Iš- 
sirenduoja už $250.00 į mėnesį. Kai
na tik $17,000.00. Pusę įmokąnt, li
kusią dalį išmokėjimais. Savastis 
randasi prie Wallace St. netoli 31-os; 
vertės $25,000.00.

IGNATIUS CHAP & CO., 
31 st & Wallace Sts.

PARSIDUODA bučernė ir biznio 
namas, lietuvių ir lenkų apgyventoj 
apielinkėj, biznis gerą pelną neša. 
Parduodama viskas kartu arba vien 
bučernė. Priežastis pardavimo pa
tirsit ant vietos. Atsišaukite į Nau
jienų ofisą po No. 219.

PARSIDUODA 8 lotai prie daikto, 
bet galima pirkti ir pavieniui. Sarai 
ir šalygatvei pravesti. Tuii būti par
duoti j trumpą laiką. Vieta randa
si Bolman Parke. Savininką galima 
matyti bile kada.

J. PETRAITIS, 
3233 Aubum Avė. 
Tel. Yards 5056

PARSIDUODA y- Bargenas 2jų 
pagyvenimų po 4 ir 5 kambarius mūri
nis namas. Turi būti nupirktas kuo- 
greičiausiai. Veikite tuojaus. Kaina 
tiktai $4,800.

PAVELCHIK, 
1948 W. 35th St.

PARDAVIMUI medinis namas 4 
kambarių, ant dviejų lotų. Ąrba mai
nysiu ant biznio: groserio arba sa- 
liuno.

L. PERMAN, 
4056 Keystone Avė., ir Ben Plane

JAU PAVASARIS ATEINA
PARSIDUODA Michigano valstijoj 

ūkė, 37 akeriai dirbamos žemės, 6 ake- 
riai ganyklos. Yra namai, sodas ir 
upiukas. Tik viena mylia nuo mies
telio. Priežastį pardavimo vyro mirtis.

M. GRINIENĖ,. \
718 W. 31st St. X

Ant pirmų lubų iš užpakalio.

PARDAVIMUI kampinis plytų biz- 
niavas namas. Augštas cemento 
skiepas, 5 dideli kambariai: elektra, 
gasas, garo šiluma, vana, telefonas, 
barnė, 4 dideliems automobiliams. 
Gražiai pripildytą groseriu. Parsi
duoda už prieinamą kainą. Atsišau
kite į krautuvę.

3601 So. Lowe Avė.

MOKYKLOS

AMASTERf

Vyn} ir Motenj Rūbų Kirpi
mo ir Designing .Mokykla.

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

Mes turime didžiausius Ir 
slus kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna gema 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose matine* 
varomos elektros jlega.

Kviečiame kiekviena ateiti by-ku- 
riuo laku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Paterns daromos sulig mferoe, vi
sokio stiliaus ir didžio ii bet kurio* ' 
madų knygos.

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

Kampas Laka St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

62DS S. Halsted* 2407 W. Madiaoa, 
1850 N. Well* St.

137 Mokyklos Jengt Valatlįoee.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namam*. 
Vietos duodamo* dykai, Diplomai. 
Mokslą* lengvai* atmokijimaia* 
Klesos dienom!* ir vakarais, p*, 
reikalaukit knygilia,

Tel. feeley 1648.
SARA PATEK* piminlaka.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angį likos ir lietu vilkos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklvbos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, pollti-

raiyatia ir tt
Mokinimo valandos t nuo 9 ryto iki 

4 valandai po pietą, Vakarais nuo (J 
iki 10 valandai.
tina so. halsted st., chtcaho.

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

REIKIA MOKINIŲ
Prie fotografijų ėmimo. Kas nori 

išmokti gero ir pelningo fotografijų 
amato, lai kreipiasi tuojau į Nau
jienų ofisą po num. 218.

PASIMATYSIM E didžiajame 
Naujienų Koncerte šį ne- 
dėldienį,.. Ashland Audito
rium, kampas Ashland ir 
Van Buren gatvių.


