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Lietuvių-Lenku tarybos 
nevyksta

Lietuvos delegacija grįžta Kaunan
Sukilimas Batume

Talkininkai siunčia karo laivus
Negali susitart 

su lenkais.
Lietuvos delegacija apleido 
Varža vą; karingas^Bocia- 

listų organas.

VARSA VA, sausio 5. — Lie
tuvių-Lenkų konferencija dėl 
ruošiamojo Vilniaus apskrity 
plebiscito sukliuvo. Lietuvos de
legacija šiandie apleido Varšavą. 
Vyksta Kaunan, , kad gavus 
daugiau įgaliojimų nuo savos 
valdžios.

Lenkija atsisakė išpildyti Lie
tuvos reikalavimą, kad Vilniaus 
miestas butų išskirtas iš plebis
cito sryties. Jos (Lenkijos) su
pratimu, plebiscito srytin turi 
įeiti visa toji teritorija, kurią 
laiko užėmęs generolas Želigov
skis, lenkų kariuomenės koman- 
duotojas, kuris Vilniaus apskri
tį Jlžėmė tuoj po to, kai buvo 
suktabc^yta mūšiai tarp Lenkijos 
ir (Rusijos.

Spėjama, kad tautų lyga, ku
riai Lenkija pavedė savo reika
lo sprendimą, neužilgio padarys 
atatinkamą patvarkymą, kuris 
padėtį galutinai nuspręs.

Tuogi tarpu Vilniaus seime, 
kuris nesenai sušaukta, eina 
ytin stiprių ginčų kai dėl šito 
seimo kompetencijos. Konserva
toriai sako, kad jo veikimas te
galįs ribotis tik plebiscitu. Ra
dikalai gi tvirtina, kad seimas 
galįs ir įstatymus leisti.

Socialistų organas Rabotnik 
sako, jogei Lietuviai tyčia truk
dą konferenciją (nugi!), tikę-' 
damiesi, kad sekamą pavasarį 
jie “gaus Vilnių kaipo dovaną 
nuo sovietų Rusijos”.

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

Sukilimas Batume.
Talkininkai siunčia savo kari

nius laivus, kad atsiėmus 
svetimšalius.

LONDONAS, sausio 5. — 
Pranešama, kad Juodosios juros 
prieplaukoj Batume kilo maiš
tas. Padėtis esanti labai rusti. 
Todėl talkininkai siunčia tenai 
savo karinius laivus; siunčiA 
juos iš Konstantinopolio tuo 
tikslu, kad užtikrinus saugų 
evakuavimą svetimųjų valsty
bių valdiniams.

[Nesenai buvo pranešta; kad 
Rusijos bolševikų kariuomenė j 
artinasi prie Batumo ir kad 
Gruzinuos kareiviai, esantys ta-1 
me mieste, sukilę prieš Tiflizo 
valdžią ir pareiškę noro prisidė
ti prie bolševikų.]

• i ... .... I
" 11 ■"—> ■ U I.. t

SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis iš' 
Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Num. ’ 
25, 26, 27, 28, 29 ir • 30. — Į 
Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise.

LONDONAS, sausio 5. — 
Šiandie čia gautieji iš įvairių 
šaltinių pranešimai visai aptem
do klausimą, būtent: ar šiais 

i 1921 metais sovietų Rusija pa- 
! sirinks taikią sulig kitų savo 
j kaimynių politiką ar militaristi- 
' nę.

Gauta iš Rygos telegrama, so
vietų kongrese Maskvoj Lenino 
politika tapusi užgirta ir tuo 
budu militaristinė partija su
mušta. Bet kitos, gautos iš Pa
baltos šaltinių žinios sako, kad 
bolševikai vis dar mobilizuoja 
savo kariuomenę Pabaltės sry- 
ty ir palei Lenkijos bei Ruma- 
nijos rubežius.

London Times išspausdino p. 
Paul Dukes straipsnį, kur sako
ma, kad kai kuriuose rateliuose 
bolševikų pavojus Lenkijai skai
tomas tikiu.

Turkijos valdžios pastan- . 
gos nepavyko.

KONSTANTINOPOLIS, s. 5. 
— Turkijos valdžia atšaukė sa
vo delegaciją, kuri, vadovaujant 
Izzet Pašai, buvo skirta vykti į 
Angorą, Anatolijoj, pasitarti su 
nacionalistų vadu Mustafa Kė
niai Paša, kad atsiekus reikia
mo tarp tų dviejų partijų susi
taikinto.

Visa tai padaryta todėl, kad 
nebuvo galima priimti tų sąly
gų, kurias siūlė nacionalistai.

Turkijos valdžia negalės duo
ti naujų pasiūlymų nacionalis
tams, kad turėjus progos atnau
jinti tarybas. Negalės, jeigu 
talkininkai, nesutiks duoti tam 
tikrų koncesijų.

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

Vengrija nori gra
žinti karalių.

Norėtų pasigrobti ir Austriją.

LONDONAS, sausio 5. — 
London Times gavo iŠ Italijos 
sostinės Romos pranešimą, kad 
du to miesto laikraščiai išspaus
dino gautų Berline žinių, jogei 
neužilgio Vengrijos sostas bu
siąs pasiūlytas buvusiam karar 
liui Karoliui.

Romos laikraštis Epoca, beto, 
gavęs iš Viennos pranešimą, ku
ris tikrina, kad Karolio proklia- 
macija jau rengiama ir kad tuoj 
po to, kaip jisai sugrįš Vengri- 
jon — bus paskelbta Austrijos 
ir Vengrijos susivienijimas.

Sužeidė šešis policistus.

CORK, sausio 5. — Kažinkas 
čia metė bombą, kuri sunkiai 
sužeidė šešis anglų policistus.

i True translation filed with the post- 
i master at Chicago, Iii., Jan. G, 1921 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Prieštariaujančios ži
nios iš Rusijos.

Vienos sako, kad Rusija neką- , 
riaus, kitos kad kariaus.

Nelauktas svetys.

Du milionai bedarbių.
Jungtinės Valstijos turinčios 
daugiau kaip du milionu 

bedarbių.

WASHINGTON, sausio 5. 
Šiandie čia tapo paskelbta, 
kad Jungtinėse Valstijose ran
dasi daugiau kaip du milionu 
bedarbių, būtent: 2,325,000. 
Skaitmenis surinko Plunib 
Plan lygos oficialiuis organas 
Labor.

Tokio didelio nedarbo Jung
tinėse Valstijose nebūta jau 
nuo 1907 metų. Nedarbas ypač 
stipriai jaučiamas sekamose 
industrijose: Namų statymo
industrijoj yra 300,000 bedar
bių, automobilių — 250,000, 
medvilnes — 225,000, siuvėjų 

150,000, geležinkelių 
200,000, plieno ir geležies 
150,000, laivų — 175,000, mais
to — 100,(MM), pasilinksminimo 
— 75.000, rudos 50,000, gil
ino — 50,000, odos — 50,000, 
spaustuvių — 50,000.

Traukia ti< .on Palmeri.
Reikalauja šimto tūkstantių 

dolerių atlyginimo.

NEW YORK, sausiu 5.
Šiandie čia pareikšta, kad italo 
Andrea Salsedo moteris pat
raukusi tieson Jungtinių Val
stijų prokurorą Palmerį ir ke
turis justicijos departamento 
valdininkus. Ji reikalauja šim
to tūkstančių dolerių atlygini
mo už savo vyro Salsedo mirtį.

Salsedo praeitą gegužės mė
nesį iššoko pro langą iš jus
ticijos departamento triobesio 
Ne\v Yorke, ir užsimušo. Skun
dėja sako, kad saužudybę jo
sios vyras papildęs dėlto, kad 
justicijos departamento agen
tai jį bjauriai kankinę. Primuš
tas jis, girdi, nebetekęs lysva- 
ros ir nusižudęs.

Palmerio ir kitų jo padėjėjų 
byla bus vyriausiame valstijos 
teisme.

Areštai New Yorke.
Policija areštavo daug siuvėjų.

NEW YGllTC sausio 5. — 
Policija vis dar darbuojasi, 
areštuoja siuvėjus, piketuojan
čius tas dirbtuves, kurių savi
ninkai paskelbė lokautą, šian
die ir vėl buvo visa eilė areš
tų. Areštuotųjų žmonių byla 
bus ketverge.

Kai kurie fabrikininkai taria
si perkelti savo dirbtuves į ki
tus miestus ir ten, streiklaužių 
pagalba, varyti savo darbą — 
triuškinti Amalgameitų uniją.

ParapijonŲ kova 
su kunigu.

Kunigas ir varomas nenori 
apleisti parapijos.

KENOSHA, sausio 5. — Vie
tos italų kunigas, Rev. Father 
Peter Ferardi, nieku budu neno
ri pasiduoti savo pavapi joninis,u 
reikalaujantiems, kad jis išsi
kraustytų. Keliatą kartų jie 
kreipėsi į vyskupą, kad jis ku
nigui palieptų apleisti jų para
piją. Bet ten jų prašymas neiš
klausyta. Del to kai kurie pa- 
rapijonįs esą taip įpykinti, kad 
grūmoja panaudoti prieš savo 
“dvasišką ganytoją”, fizinę spė
ką, taigi išmesti jį.

Kad parapijonįs tikrai pasi
ryžę “išmuvinti” savo “dvasišką 
ganytoją”, rodo kadir vietos ita
lų konsulo pareiškimas apskri
ties korto teisėjui C. B. Bel- 
den’ui. Konsulas pareiškė, kad 
ir jis jau nebegalįs nuraminti 
įpykusius parapijoms. Esą, kad 
kokios, jie gali panaudoti jėgą...

“Fateris” Peter Ferardi bet
gi visa to nei ^nepaisąs. Jeigu 
busią reikalo, jis gatavas eiti 
kadir į teismą ir tenai “faituo- 
tis” už savo vietą.

Juokdariai pasakoja, kad “fa
teris” Ferardi tokiuo elgimosi 
visus savo pavapi j onis padary
siąs — bedieviais!

Sekioja “slakerius.”

WASHINGTON, sausio 5.
Vyriausias Jungtinių Valstijų 
prokuroras šiandie atstovų bu
to teisių komisijai pareiškė, 
kad justicijos departamentas 
daręs ir darąs viską, kad pa
gavus ir tinkamai nuabudus 
visus tuos asmenis, kurie pa
bėgo nuo karinių pareigų pil
dymo —• nesi registravo ir 
nestojo kariuomenėn.

IR0NW00D, Mich. sausio 5.
— Steel & Tube kompanija nu
mažini savo darbininkams algas
— 15 nuoš.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, sausio 5 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ............... $3.59
Austrijos 100' kronų ........... $0.23
Belgijos 100 frankų už ....... $G.2O
Danijos 100 kronų -......... $1G.O5
Finų 100 markių ................... $2.95
Francijos 100 frankų ........... $5.95
Italijos 100 lirų ................... $3.45
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.40
I^enkų 100 markių ............... $0.17
Olandų 100 guldenų ........... $31.55
Norvegų 100 kronų ........... $16.05
Šveicarų 100 frankų ........... $15.28
Švedų 100 kronų ............... $20.45
Vokiečių 100 markių ........... $1.40

Airijos bėdos.
CHICAGO. — Vakar “Naujie
nų” redakcijoje atsilankė du 
atstovai iš Airijos šelpimo ko
miteto (127 N. Dearborn St.): 
pp. Wm. F. Cahill ir Edward 
J. Dcvlin. Juodu pasakė, kad 
nori pranešti lietuvių visuome
nei apie padėtį Airijoje, ka
dangi lietuviai parode airiams 
savo užuojautą, nusiųsdami 
jiems telegramą, kuomet Chi- 
cagoje buvo demonstracija dė
lei McSwiney.

Svečiai suteikė tokių faktų: 
nuo to laiko, kai anglų valdžia 
pradėjo karą Airijoje, tenai 
tapo išgriauta 102 miestai; 
78,000 gyventojų paliko be 
pastoges. Anglijos valdžia sus
tabdė visą komunikaciją Airi
joje. 1 Pietus Airijos trauki
niai visai negali eiti. Važiavi
mas automobiliais arba trekais 
yra galimas tiktai su policijos 
leidimu.

Visoje Amerikoje airiai dar
buojasi, kad suteikus pagalbos 
nukentėjusioms dėl anglų žiau
rumo savo viengenčiams.

Dar vienas pabėgėlis.
Davenporto majoras išstojo iš 

Socialistų Partijos.

DAVENPORT, Iową, sausio 
5*. — šio miestelio ’ majoras, 
I)r. C. L. Berewald, paskelbė, 
kad jis jau nebe socialistas. Iš 
partijos jisai, girdi, pasitrau
kęs. Vietos laikraščių korespon
dentams buvęs socialistas pa
reiškė, kad “mano pasitrauki
mas iš Socialistų Partijos yra 
geriausias dalykas, kokį aš ka
da nors esmi padaręs.”

Vietos socialistai tečiaus to 
pabėgėlio nelabai tepasigenda. 
Tuo labiau, kad miesto taryboj 
yra didžiuma socialistų ir jie 
pono majoro užmačias mokės 
tinkamai atremti.

Nesusitaria.
WASIIINGTON, sausio 5. — 

Senato komisija užsienio reika-j 
lams svarstyti šiandie tarėsi dėl i 
laivyno jėgų mažinimo — vi
sam pasauly. Tarėsi, bet nesu- I 
sitarė. Neužilgio bus sušaukta 
kitas toks jau susirinkimas.

Nulynčiavo negrą.

MEDRIDIAN, sausio 5. —
Pasvaigusi baltveidžių gauja 
šiandie čia nulynčiavo negrą, 
tūlą T. W. Greer, geležinkelio 
kompanijos sargą. Negras įtar
tas nužudyme tūlo baltveidžio. j

Vokietijai grūmoja 
didelis streikas.

Geležinkeliečiai nutarę mesti 
darbą.

LONDONAS, sausio 5. 
Exchange Telegraph agenlijos 
žinia, kuri čia šiandie gauta iš 
Beri i n o, sako, kad Vokietijoj 
gali kilti visatinis galcžinkelie- 
čių streikas. Geležinkeliečiai di
dele didžiuma balsų nutarę 
mesti darbą.

Labai galimas daiktas, kad 
geležinkeliečius paseks ir kitų 
industrijų darbininkai.

Smulkesnių žinių stokoja.

Samdytojai veikia.
Mažina darbininkams algas ir 

uždarinėja dirbtuves.

DETROIT, sausio 5. — Vie
tos gatvekarių kompanija nu
mažino visiems savo darbinin
kams algas — 20 nuoš. Motor- 
manų ir konduktorių unija šau
kia savo narių susirinkimą, kad 
pasitarus kas daryti. Galimas 
daiktas, kad darbininkai nutars 
mesti darbą, nors bedarbių skai
čius čia yra labai didelis.

NEW IIAVEN, sausio 5. — 
Winchester Repeating Arms 
kompanija nutarė numažinti 
savo darbininkams algas — 10 
nuoš. Tos kompanijos dirbtuvėj 
dirba apie šeši tūkstančiai dar
bininkų. Pastarieji nerimauja.

DENVER, sausio 5. — Den- 
ver Rock Drill kompanija pa
skelbė, kad ji nutarusi mažinti 
savo darbininkams algas, net 20 
nuoš. Esą, pragyvenimas jau 
nupigęs ir — ji neturinti užsa
kymų.

HUTCIIISON, sausio 5. — 
Larabee kompanija uždarė savo 
dirbtuvę. Neturinti užsakymų.

Apvogė d’Annunzio.
ROMA, sausio 5. — čia gau

tomis žiniomis, nežinomi pikta
dariai išvogę kelis milionus 
lirų iš Gabrieliaus d’Annunzio 
ofiso Fiunie mieste.

Tomis pačiomis žiniomis, 
praeitą ketvergą d’Annunzio 
apleidęs Fiume’ą. Kur jis nu
vyko — nieks nežinąs.

Nušovė šešiolika “maištininkų.”
LONDONAS, sausio 5. — 

Gautomis žiniomis, Meeline, 
Airijoj, anglų kareiviai nušo
vė šešiolika maištininkų, kurie 
bandė užpulti juos. Keli sugau
ta ir atiduota militarinei val
džiai.

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuvę

Lietuvos Prekybos ir Pramones Bankas, jo sky
riai, o taipgi Lietuvos paštas pradėjo geriaus 
veikti, o todėl pinigų pristatymas Lietuvoje pa
sidarė šiek tiek greitesnis. Dažnai pinigai esti 
išmokami po šešių ar septynių savaičių po to, 
kaip jie išsiunčiami iš Chicagos. Tas įvyko dau
giausia pastangomis Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyriaus, kurs niekad nesiliauja raginęs Lietu
vos įstaigas veikti greičiaus, idant greitesnę pa- 
gelbą suteikus suvargusiems Lietuvos žmonėms.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
Lietuvon Pinigus per Lietuvos Prekybos ir Pra
monės Banką, kurs yra didžiausiu Lietuvos ban
ku. Pinigai yra siunčiami trejopu budu: perlai
domis, čekiais ir kablegramomis.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St., * Chicago, III.

Sujudimas lietuvių 
parapijoj.

Parapijonįs reikalauja, kad 
kun. Balinskis paaiškintų.

KENOSHA. — Vietos lietu
vių parapijos nariai labai su
judę 'nederamu savo klebono 
kun. Balinskio, pasielgimu. 
Gruodžio 26 dieną jis bę jokios 
matomos priežasties uždaręs 
bažnytines svetainės duris ren
giamoms Dr. J. šliupo prakal
boms.

Buvę taip. Prakalbų rengėjai 
buvo pasisamdę Shlitz svetainę, 
bet pasirodė, kad svetainės sa
vininkas kiek pirmiau svetainę 
buvo pasamdęs kitiems. Atsip
rašęs rengėjų jisai pasiūlė 
jiems mažąją svetainėlę. Maty
dami, kad tokia svetaine jiems 
permaža, rengėjai kreipėsi į
parapijos komitetą, ir gavo
bažnytinę svetainę. Bet atėjus 
laikui pradėti prakalbas 
svetainę įbėgo pats kun. Balin- 
skis ir... susirinkusieji turėjo 
išsiskirstyti. Trumpai sakant 
tapo išvaryti.

Kodėl taij) padaryta?- šliupas 
juk atvyko kalbėtų apie Lietu
vos reikalus. Jisai neturėjęs 
tikslo aiškinti politinių partijų 
nusistatymą bei apie tikėjimą.

šitokiu savė klebono pasiel
gimu vietos lietuviai ir patys 
parapijonįs labai pasipiktino. 
Jie linkę manyti, kad klebonas 
pataikaująs lenkams. Parapi
jonįs labai subruzdo ir, sako, 
tariasi reikalauti, kad kunigas 
pasiaiškintų kodėl jis šitaip el
gėsi. Jeigu šitas reikalavimas 
nebusiąs išpildytas, jie tuomet 
reikalausią, kad kunigas išsi
kraustytų...

Vis dėlto, prakalbas išardytų 
klebonui nepavyko. Žmones 
susirinkę į Sblitz’o svetainę ir 
ramiai išklausę p. Šliupo pra
kalbos.

Vietos spauda šitą incidentą 
ytin plačiai aprašė. Ji sako, 
kad tai antras* “Ferardi skan
dalas.” Svetimtaučiai esą ypač 
nustebinti paties kun. Balinsko 
pareiškimais, kurių jis davė 
vietos laikraščiui, Kenosha He- 
rald. Ten jis pripasakojęs 'vi
sokių ndbutniekių apie p. Šliu
pą. Vėliau tuos kunigo nebut- 
niekius tinkamai atrėmė patys 
Kenoshos lietuviai.

De Valera esąs Dubline.

DUBLINAS, sausio 5.
Čia vaikšto garnių, kad žymu
sis Airijos darbuotojas," Ea- 
monn de Valera esąs šiame 
mieste ir neužilgio • paskelbs 
manifestą Airijos žmonėms.
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Kas Dedasi Lietuvoj į
NAUJOS MOKYKLOS. I vavęs užpuolime ant adv. ?rzcz 

----------- |dzeckio (apie Kuršėnus), kurio 
Gruzdžių žemės Ūkio mo- žmona buvo negyvai nušauta, 

kykla. Vieton projektuotosios jis pats gi sužeistas keliomis 
Ginkunų dvare žemesniosios kulkomis. (“Siet.”] 
ūkio mokvklos steigiama šias -------- -------
metais Gruzdžių dvare (Šiaulių Savivaldybė, 
apsk.) toki pat mokykla. Mo- ■ -----------
kyklon priimami asmenys ne Savivaldybės mokesniai nuo 
jaunesni kaip 14 metų, baigų- miško,
šieji pradžios mokyklų arba ' -----------
lygaus išsilavinimo. Prie mo- j fc, ni. gegužės 14 d. įstatymu 
kyk’os ruošiamas bendrabutis.! miško savininkas privalo mo-

No. 26, str. “Baltoji diktatu- laužymai, persekiojimai ir t.t.” 
ra” išbraukta gale: “Mums aiš- Toliau tame pačiame slraips- 
ku. Karas dar nepasibaigė. Jis ny išbraukta: “Taip, b»et tada 
tik ištikrųjų teprasideda ir i eikite komendantų, apskr. vir- 
“baigsis fabrikuose ir dirbtu
vėse”,. . Prasidėjo fabrikuose 
bei dirbtuvėse ir dvaruose Ru
sų ir baigsis fabrikuose ir dva-

stumdėlin, lenkų, karą pralai
mėjusių vokiečių, drebančiu 
prieš tą katastrofą franeuzų 
ir neva nieko apie tai nema
nančių anglų. Pasieks ir Ame 
rikes pinigų maišus. Įvairiuo
se kraštuose <

šininkų, ž .U. Minist. įgalioti
nių ir kitų “didelių ponų” tvar 
tuonna, ten rasite užtektinai sar 
taku, biriuku ir t.t. — juos 
imkite, jie niekam nereikalin
gi”. Ir redakcijos pastaba iš
braukta: “Mes jau daug kartų 
nurodinėjom, kad dabartinė 
valdžia ir jos partijos moka 
larbininkų pagalbos šauktis tik 
pavojaus metu. Pasirodo, kad

ir žemės Ūkio darbininkų są
jungų suvažiavimą; 22-23 rug- 
piučio buvo 
konferencija 
buvo leista 
susirinkimas,
Įvykti. Lietuviams iš Vilniaus 
atsitraukiant žvalgyba, mato
mai,'norėdama turėt realių pa
minklų iš savo buvimo laiko 
Vilniuj, pasiėmė darbininkų są
jungų archivus, narių ankie- 
tas, rašomąją medžiagą, nulu- 
pinėjo antspaudas, palikdama 
tik kotelius. Tai darė agentai

sušaukta jnaža 
ir tik 10 spalių 
padaryti didesnis 
bet jau negalėjo

Phone Boulevard 491
ASHLAND

MUSIC
Deimantai, 

Laikrodžiai.

JEWELRY
STORE I

Auksybd, Colum- 
bijos Grafonola* Ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

4537 S. Ashland 
Are., Chicago, Iii.

ORKESTRĄ—BENĄ
eis įvairiais kc- ir to jie nemoka. Darbininkai valdžios, kuri, anot laikraščio 

bet neaplenks ir musu ir valdžios nešaukiami privalo mėgsta skelbtis esanti “demo-
. a ■ A a * H • •

Ali MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO muzikos kon

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

Antanas S. Pocius, 
Vedėjas

3259 So. Halsted Str.
Tel.: Boulevard 9244

Prašymus priima iki š. m. gruo keti už parduodamąjį mišką po 
džio 25 d. Šiaulių apskr. Žo- valstybės ir 40% savivaldy- 
mės Ūkio ir V. T. Min-jos Įga- |><ų naudai, kurių pusė eina ap- 
liotinis arba mokyklos vedėjas skrities savivaldybei, kita gi — 
Gruzdžiuose. i to valsčiaus valdybei, kuriame

---------- - ' randasi parduotasai miškas.
1920 metais Šiaulių apskrity Tokių parduodamų miškų pas 

įsteigta naujų mokyklų šiose mus »yra daug, tačiau minėtųjų 
vietose: Laubenai (Vaiguvos mokesnių beveik niekas savi- 
n ai.) Spilgiai (Klovainių v.) ninku nemoka, visus pinigus jie 
Titonys (Linkuvos v.) Petrai- susikrauna sau į kišenę, daž
ei ii (Žagarės v.) Gavėnaičiai niausiai gi sudeda į užsienio 
(Meškučių v.) Girkančiai bankus. Tokių budu ne tik 
(Kruopių v.) Paliečiai (Pakruo musų krašto turtas, bet ir pa
jaus v.) Aleksandrija (Šiaulių tys pinigai išeina svetur, kar- 
v ) Dymaičiai (Stačiūnų v.) tais gi net sunaudojami musų 
Moniušai (Gruzdžiu v ) Verbų- krašto priešų naudai. Svarbu 
nai-I.oponys (Šiaulių v.) Pik-,dėl to, kad savivaldybės dabo- 
tužiai (Gruzdžių v.) Boki javo tų tą savo pajamų šaltini i \ 
(Šiaulių v.) Dvarininkai (šiau- seklų, kad paskirtasai miško 
lių v.) Vaskonvs (Šiaulių v.) mokesnis butų tuojau smno- 
Karčemai (Šiaulių v.) II Re ' ketas.

klasės 'i kratiškiausia visam pasauly.” 
•Straipsny “Kultūringi besarnia-

28 iš- čiai” išbraukta: “Tegul sau va- 
apie žinėja iš Lietuvos Lenkijon, iš 

komendantą kapilo- i Lenkijos Lietuvon su generali-
li tilpo No.1 nio štabo leidimais tokie Kos- 

Mokykla ir Gyvenimas”,
ir'Lietuvos Mokytojų Profesines

— ir kokie dar Sąjungos laikrašty, kurs išei- 
ten nebūtų, kaip seną skarma- na Šiauliuos.
lą numes nuo savo pečių jų su 
trūnijusią “diktatūrą”.

No. 27, str. “Pirmyn, 
žingsnio atgal!” išbraukta “Ple
chavičiaus,” “P.” tepalikta. 
Ketvirtojo puslapio pabaigoj iš 
braukta: “Rusijos Jarybų Val
džios portestns. —^Birželio 22 
d. franeuzų valdžiai leidus, mo
toriniu laivu 
buvo išvežta iš Varnos (Bul
garijoj) neva į Odesą 40 rusų 
karo belaisvių. Ištikrųjų gi tuos

“šventosios” ir “baltosios” Lie- mokėt kovot dėl savo 
tuvos. reikalų.”

“Tik per kovą su buržuazi- ■ Tame pačiame No. 1 
ja, su dvarininkais ir kapita- j braukta korespondencija 
listais darbininkai įgys savo tei- Rokiškio 1 
sės. Visų kraštų proletarai— ną Giedravičių. 
“raudonieji” susivieniję nugalės 13 “Mokykla ir 
susivienijusius “baltuosius 
“juoduosius

Sių 
dienų dokumentai”, [Jau iš
spausdinta “Naujienų” gruod. 3 puslapy, str.

ne 22 d. laidoj.

Kristo Boticv

Parūpina visokiem* . 
reikalam*

J. BALAKAS į

1414 So. 4«th Court | 
Cicero, Iii.

Tei. Cicero 2316 i!

cialkovskiai, Krasickienės ir k.’’
No. 31, str. “Del Latvių-Lie

tuvių santykių” išbraukta: “po
litiniu spekuliantu”,... “gina 
savo buržuazijos reikalus”.

Cenzūra”, iš- 
“S-to” Bcd.

“Kitur ir taip daro-

GALUTINIS’ KAINOMS NUMAŽIN
TOMS IŠPARDAVIMAS.

doj” išbraukta pabaiga, kur bu- i ma”. 
vo pasakyta, kad Lietuvos dar-I 
bo žmonės, grįžę iš karo kovos ros “ši 
tol, kol nepaliks tikrais kraš- nelių”. 
to šeimininkais. Išbraukta ko- cenzoriui-karininkui namie ne-
respondencija iš Kretingos apie šaut — “panelė”.—

Taip daroma Kaune. Genzu-

(o. 30 cenzūravo

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

Vaikaąds 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 v ak. Nedėl. 4 po piet.

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St.

Kretingos komendantą kap.

30, str. “Baltasis frontas Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas!

[~JOHN kuciiinskas ' 
L a w y c r

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 8684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų. 

VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstrakte* 
perkant 

arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legali Skus 
Dokumentus. Suteikiu patarimus • 
ir skolinu pinigus ant Pirmų Mort- ‘ 
gečių ant lengvų sąlygų.

Wc«t Side ofisas atdaras vak*- | 
rais nuo 7 iki 8 valandos.

Viršum Metropolitan State Ban- * 
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt > 

Tel. Canal 2552. .
\ MM. **«■«.

ih ■■■■—......... .....................................................................

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS į 

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų. 
Panedoliais iki 8 vakare. 

Nedėliomis ofisas uždarytas.

T. Pullman 5481

AKUSERU 
A SHUSHO

Turiu patyrimą 
ftoten* ligose; ru- 

0“*tingai prižiu
rtu ligonę ir kudi- 

laike ligos.
10929 S. State Str. 

Chieagv, III.
» x -i/ttr-acaanaaia**■■«■*

viliškio Žydų (visos 5- Radvi
liškio vai.) Baltoji (Kurtavėnų 
v.) Kuršėnų Gelzk. Stotis (Kur 
šėmi v.) Voveriškiai (Šiaulių 
v.). — [“Siet." ].

BUTŲ TRUKUMAS 
MIESTUOSE.

Musų sugriautieji pp karo 
miestai mažai dar atsĮstatine- 
ja, gyventojų gi skaičius vis di
dinas. Grįžtantieji tremtiniai 
parvvkę tėvynėn tiesiog nebe
gauna sau pastogės. Turtin- 
giesnieji sluoksniai .dar š aip 
taip greičiau įsitaiso, mokėda
mi didžiuosius pinigus , už bu- 

hiSun tlariiiiMhkaiiu.. gi tenka 
glaustis net rūsiuose, urvuose, 
palapinėse. Pav., Šiaulių mies
te daugybą šeimynų įsitaisė 
gyventi po žemėmis, griuvėsių 
rūsiuose, kur dienos šviesa ne- 
įena ir drėgnumas viešpatau
ja. 'kokiose landynėse kitur 
nei gyvuliai nelaikomi, ifr kyla 
dėlto visokių ligų, vijikai gi 
nyksta ir miršta. Reikia dėl 
to, kad savivaldybės rimtai im. 
tų galvoti, kaip tas butų tru
kumas pašalinti. Turi nuti su
žinoti ir surašyti visi liuosieji 
butą . namai, karkai, fabrikai; 
neužtenkant esamų butų, rei
kia ruošti naujų; ne t u rink-ga
lios naujų namų statyti, pri
taikinti gyvenimui nenaudoja
mus trobesius. Butų komisi
joms laikas išplėsti savo dar
buotę. [“Sįet.”.]

TEISMAS.

Kiek daug savivaldybės gali 
nustoti, nedabodamas sav 
šių, gali but: r.ad ir šis pavvz- 

; dvs. Papile vdlšČiaus Klaišių 
■ dvaro globėjas St. Laucevičius 
Į pardavė pirkliui Javšicui 29 
i deš. miško po 7870 auks. dešini 
. tinę, iš viso gi už 225.000 auks.; 
savivaldybėms prideramasis 
nuošimtis sudaro 00.000 auks. 
Dvarininkas tos sumos savival
dybėms nesumokėjo; nors pi
nigus iš pirklio yra gavęs — 
dali i rankas. kita gi sulig su
tartimi pirklys įneša Dancige 
lenku Lankau. Valsčiaus vai- c
<ly4>al pašaukus savin! i
valsšių pasiaiškinimui. šis ne
atvyksta. Dabar afiskrilics’val
dyba sukruto prievartos keliu 
ieškoti tų pinigu. Gerai jei sa
vininkas nespėjo su pinigais į 
užsienį pasprukti arba dar ne_ 
išpardavė savo turto. Daugelis 
ju tokiu budu likviduoja savo 
ukius iš tokių gi sunku kas 
begauti. Dėlto valsčiai turi 
biau pridaboti tokį svarbų pa
jamų šaltinį.

karo belaisvius perdavė Vran.. 
geliui, kursai su jais nežnioniš- 
' ai pasielgė: 32 žmogų sušaudė 
i * 8 pasodino i Sevastopo io ka 
Ujimą.

“Rusijos Tarybų Valdžia Ru
sijos darbininkų ir sodiečių 
* ardu protestuoja prieš tą nau 
ą barbarišką Francuzijos val

džios — to naujo tarptautinio 
\apitalo žandare/— pasielgimą 
r, ekelbdama apie tai visam 
pasauliui, kreipias į visų ša y 
larbinlnkus, šaukdama juos 
irisidėti prie to protesto.

' minkštėja” išbraukta pabaigą: 
“Taigi baltieji aiškiai minkštė
ja. Summkštės visai ir ištįs. Ir 
te Ženevos buržuazinė “liga”, 
bet pasaulinė proletarų-darbi- 
ninku revoliucija išspręs pa
saulinės reiLVuės Liausimus”. 
Straipsny “Vilniaus darbininkų 
’aikraštis” išbraukta: “Lietuviu 
vai iž'ai užėmus Vilnių, pirmie-

i vai žios žingsniai buvo irgi 
darbininkams labai neprielan
kus. Valdžia uždarė Darbinin
kų Namą Varnų g. 5 ir Profes. 
Sąjungų namą Katedros aikš
tėj 4. Valdžia trukdė sušaukt

Pain-Expelleris 
yra naudojamas, su- 
viršum per 50 metų, 
beveik visose pasau
lio valstybėse.

Nuo reumatiškų 
skausmų, neuralgi
jos, apšlubimo, nik- 
sterėjimo, raumenų 
nuvarginimo ir grei
tam pašalini m u i 
ankstyvo peršalimo, 
šitas senas, ištikimas 
šeimynos draugas 
suteikia neapkainuo- 
jamą pagalbu.

Kiekvienas aptic- 
korius parduoda 

JPain-Expcllerį. Ta
riaus, visviena persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrąjį su Inka
ro vaizbaženkliu.

Jokių kitų nepriim- 
l^te, kaipo netikrų ir 
neteisėtai sufabri
kuotų.

V

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

“Tautiškos” cenzūros 
žiedeliai.

Į ___
j

[Naujienų korespondencija]
Lietuvos valdžia mėgsta gir

tis esanti demdkrati ilgiausia 
visame pasauly. To demokra- 

1 tingumo aiškiu Įrodymu gali 
būti “tautiška” cenzūra.

Kada “Socialdemokrato” No. 
17 buvo aprašyta užmušėjo 
Kauno Komendanto Mikuckio

Lapkričio mėnesį šimuliuose 
buvo nagrinėjama daug bylų.

Armijos Teismas yra, nutei
sęs Domą Limontą iš Ilakių 
vai. dėl plėšinių 6 metams sun
kiųjų darbų, Alfredą Kųlainį iš 
Kriukų dėl plėšimų sykiu su 
bermontininkais— 15-kai metų, 
Zigm. Gricių iš Ridikų (Papi
lės vai.) dėl užmušimo sunkių 
jų darbų kalėjiman iki gyvos 
galvos, Bonifacą šatkų iš Židi
kų (Telšių ap.) dėl užmušimo 
12-kai metų, Igną Buividą iš 
Pabalių (Šiaulių v.) dėl plė
šimų — 15-kai metų, Stasį 
Rimkų, Pov. Nikontą ir k.

Kauno Apygardos Teismo 
nuteisti: Juozas Kliučvaitis dėl 
užmušimo 1 */•* metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo, Antanas Bal- 
čunas iš Targuočių (Kruopių 
v.) dėl arklių vagiino lįz» me
tų sunkiųjų darbų kalėjimo, 
Jurgis Masistaviėius iš Janapa- 
lės dėl to pat (Telšių up.) — 
11/2 metų, Mykolas Čepas —2 
metam, ir k. — Šiaulių kalėji
me randasi dabar suimta visa 
gauja įtariamų plėšikų, kurie 
darė užpuolimus ant kelių apie 
Šiaulius, jų tarpe BabuŠkinas, 
Druceika, Vaščenka, Gedminas, 
ir k. Pastarasis kaltinamas daly

ir trijų girtuoklių generolų dar
bai, redakcija gavo Įsakymą 
prieš spausdinant nešti laik
raštį į cenzūrą.

Paduodame, ką cenzūrą per 
tą laiką yra išbraukusi. No. 22, 
straipsny “Pavojaus valandoj”

“Francuzijos darbininkai, so
diečiui ir kareiv lai turi traukt 
budelius atsakomybėn,

“Pilnateisį R. S. F. T. V 
atstovybė Lietuvai, A. AxeL 
rodąs”.

No. 28, str. “Visų šalių dar
bininkam” išbraukta gale: “ša
lin dvarininkų ir kapitalistų 
valdžią! šn’in karą! Tegyvuo
ja taika .Lietuvos ir Lenkijos 
tb’.rbo žmonių! šalin intrigas 
Entenlos valdžių!” Str. “Kada 
gi bu*/ galas?” išbraukta: “Nie
ko. lįpmo jų spaudos, jų or
ganizacijų ^laisvė? Jos nėra. 
Delko jie laikomi ne tikrais 
Lietuvos piliečiais, jos sūnu
mis, bet kaž kokiais pastumdė
liais, posūniais, išdavikais? Tai 
buvo, bet delko ir šiandien taip 
tebėra? Delko ir šiandien mip 
su valstybės laivo vairininkai 
nesupranta, delko ip šiandien 
neištiesiama darbo žmonėms 
ranka, delko net noro tai -pa
daryti nesimato?. Delko ir 
šiandien tebesikartoja įvairus 
neleistini, kartais net stačiai be
gėdiški, darbo žmogaus teisių

KATRAS DORESNIS —
DIEVAS AR VELNIAS? ■

Kulbės

K u n. M. X. Mockus.
PCtnyčioje, S’ausio-Jan. 7, 1921. 1

Malinausko svet., 1843 S. Halsted St.
(18 gatvės apielinkėj) 

Pradžia 7:30 v. v.
Padengimui lėšų įžanga 25c.

Šitos prakalbos bus nepaprastai 
žingeidžios, nes kun. Mockus prirodi- 
nes, kad ponas Velnias yra daug do
resnis už ponų Dievų. Kurie norės 
apginti dorybes pono Dievo, turės ši
tose prakalbose progos. Kviečiami 
pribūti visi.

— 1 Kp. L. L. F. Komitetas.

"BANGA”
Akušerka M. Katauska I 

Patarnauju dienom ir naktimis pri* | 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. AntiaAas: 
3333 So. Halsted St., Chicago, 1IL 
Phone: Roulevard 4121.

Liai'jviy Sociallsty Sąjungos Leidžiamas Laikraštis.
savo CIIR0N1K0JE peržvelgs netik politinius 

“BANGA" nuotikiuo visame paftaulije, bet <la ypatingą durną at- 
‘ kreips į nuotikins, įvykstančius darbi u ink ų gyvenime.

savo POLEMIKOJE atmuš reakcijos užpuolimus 
"BANGA" socialistų ir sklaidys dm bininkij vienybės ardytojų 

klaidinimus.
savo REDAKCINIUOSE straipsniuose duos aiškią 

(iDAUniB aP^vnlg(l gyvenimo iš sociulistinio persitikrinimo 
dAuuA žvilgsnio ir tars, kur reikia, drąsi] žodį savo plates

niuose straipsniuose.
savo STRAIPSNIU skyriuje talpins straipsnius, 

nntuniH liečiančius dienos klausimus, ir straipsnins, plačiai 
CimUA aprašančius didesnės svarbos nuotikius darbininku 

gyvenime.
savo TEORETIN4AI-MOKSLINĖJE dalyje rtipiri- 

iipšUpA,i «is teikti savo skaitytojams stiaipsnius, populiariai 
URKJn gvildenančius socialistinę taktiką, socialumo ir kittj 

mokslą teorijas.
nniupifl savo BELETRISTIKOS Spaltose talpins apysakas, 

UnRUA oi|e8 iv paįvairįs pašaipa (satyra) ir juokais (humoru).
nDŠIIPlD snv0 KORESPONDENCIJOSE talpins aprašymus 

bANbA nuotikią/nustj kolonijose Amerikoje.
savo BENDRADARBIAIS turi netik įzyiniausian 

“RANGA’* ,nU8ll socialistą literatines spėkas Amerikoje, bet ir 
u v musą įžymiąs rašėjus Lietuvoje.

iš pradžios eis sykį į mėnesį, vėliaus — du sykiu į 
mėnesį, o paskiau, prie pirmos progos, — kas sąvai* 

"BANGA" tė. “Bangos” prenumerata yra: $1. — už 12 numeną;
$2. — už 24 numerius; $3. — už 36 numerius; $4.— 
už 48 numerius.

iiD||l|pAD užsiprenumeruokite san ir savo draugams. Pinigus 
Ufinuų siąskite adresu:

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

išbraukta: “persekiojo jų są
jungas, pilnus kalėjimus pri
kimšo jų darbuotojų.’’ (Kalba 
apie prof. darbininkų sąjun
gas). No. 23, str. “šmėklos” 
išbraukta Plechavičiaus pavar
dė.

Nr. 21, feljetone “Smulkios 
Beitos žinios” išbraukta: “Vy
riausybė atbėgo į Seutią ir, kva 
po neber.tgaudama, klaupia:

— Pasakykit, gerbiamieji, ką 
turim daryt?

— Atsišaukimą, atsišaukimą 
turim išleist, — vienu balsu at
sakė Seimas.”

No. 25, str. “Lietuvos darbi- 
ifinkams” išbraukia: “Dabarti
nė valdžia ir jos partijos mo
ka darbininku pagalbos šauk
tis tik pavojaus metu”.

Victor Cigar Store 
Wholesaleriai ir Retaileriui 

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

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

TAMSIO GALYBEi

Tai puikus paskilbusio rusų rašytojo Levo Tolsto
jaus veikalas — penkių aktų drama.
Už gerumų veikalo tylba pats jo autoriaus vardas.
Už gerą vaidinimą — Dramatiško Ratelio vardas.

Vakarą rengia LSS. 4, 22, 81, 174 ir 234 kuopos.
Nedėlioj, sausio 9 d. C. S. P. S. svet., 1126 W. 18 St.
Pradžia lygiai 7 v. v. Po lošimui smagus balįus.

KOMITETAS.PUIKUS KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia

L. M. D. APŠVIETA
M

Ncdelioj, Sausio-Jan. 9 d., 1921
Meldažio svet., 2242 W. 23rd Place

Pradžia lygiai 7 vai. vakare. 
Durys atsidarys 6 vai. vakare

. koncerte dalyvauja visi geriausi Chicagos artistai, solis 
tai, dainininkai, Mariutė Rakauskaitė, p. Bružienė ir p. Stogis, sniui

LIETUVOS NAŠLAIČIŲ NAUDAI
kininkė p. Sabonienė ir p. Ališauskiutč. šokikes, mažylė ateities 
žvaigždute ■— Silvija Kiriutc ir S. Kazlauskiutė.

Pianistai: A. Ališauskas ir M. Juozavitas.
Gerbiamieji:-^

Visi ant šio koncerto! Nevien kad praleisite linksmai laiką, bet 
išgirsite puikų koncertų ir fuęm patim sušelpsite badaujančius Lie
tuvos našlaičius — nušluostysit jų ašaras.

Gerbiamieji! Jus žinote, kad musų brangi Tėvynė Lietuva, mu
sų gimtinė šalis,-daug ko tikisi iš savo jaunosios kartos, todėl dabar 
yra laikas rūpintis jų likimu. Stengkimės pagelbėt jiems, kad neiš
mirtų badu musų ateities galiūnai. Dabar yra laikas parodyt geras 
širdis! Kas tik gyvas, visi ant Šio koncerto!

Kviečia rengimo KOMITETAS.

Skausmas Silpnina, 
Sulaikyk ji!

Tūkstančiai moterų kenčia neap
sakomą agoniją visai tykiai. Esa
te viena iš jų Nakties valandos 
gamina nelaimes — dienų užbaigas 
kenčiate? Jei taip, nesikankykit— 
štai pagclba dėl jūsų, arba kitam 
jūsų šeimynos nariui.

Prašalina
Galvos skaudėjimą, muskulinius 

ir sanarinius skausmus, krutinės 
plėvės uždegimą, gripą, influenzą, 
šaltį, reumatizmą, nerviškumą, 
strėnų diegimą, neuralgiją, skaus
mą per pusę, kraujo sukepimą, 
migrainės, dysmenoreja, žarnų su
stojimą etc.

Turit turėt savo namuose visada 
Salicyline. Nežinai kada jo pri
reiks, nes vietoje poilsio, gali prisi
eiti skausmą kęsti. Visiškai sau
gus — nesvaiginas. Vaikams nuo 
6 iki 12 metų senumo pusę stali
nio šaukšto į pusę stiklo vandens. 
Kaina $1.00 tiesiai iŠ chemisto iš- 
dirbystės.

Jei kenęiate, siųskite šį kuponą

Salicyline Mfg. Co., 
440 So. Dearborn St.,

Chicago, III.
Įdėta rasite $1.00 už kurį malo 

nesite išsiųsti pilnos mieros Salicy- 
linc pakelį. Suprasdamas, kad Sn- 
licyline yra no svaiginantis ir visiš
kai nekenksmingas ir galėsiu gau
ti pinigus atgal, jei neužsiganėdin- 
siu.
Vardas ..............................................
Gatve ir num. arba R. F. D........

Miestas ............................. ................
Valstija ..............................................
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Amerikos Lietuviu Darbai Lie
tuvos GynimoReikalu.

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

lis, Juozas Kritikas, Staponas 
Arcišauskas, Antanas Petraitis, 
Baltrus Urza; po $4: Uršulė 
VVaičiulienė, Magdelena Bruso- 
kiene, Juozas Brusokęs, Ale- 
kas Butkus; po $3:1 Alzbieta 
Klioštoraitienė, Antanas Bag- 
džis, Alzbieta Lialiašiene, Ig
nas Klora; po $2: Marė Untu
lienė, Kazimieras Palubinskas, 
Petronė Maraziesnė, Jonas Ber
tulis, Juozas Bertulis; po $,1:

Chicago.
TOVVN OF LAKE. Gvardi

jos D. L. K. Vytauto Pirma Di
vizija laikė priešmetinį susirin
kimą gruodžio 26 d. šv. Kry
žiaus parap.\salėj. Narių susi
rinko skaitmeh ingai. Apsvars
čius draugijos reikalus, susirin
kimas nutarė paaukoti Lietuvos 
kovotojams, ginantiems savo 
gimtąjį kraštą nuo užpuolikų 
lenkų, $25.00 iš kasos, o nariai 
dar Jfuo savęs aukojo: po $10: 
JT*Klimas, P. Mackela, J. lietu
kas; po $2: M. Raudys, P. Gry
bas, J. Sličkus. Viso labo $61.- 
00. Pinigai nutarta pasiųsti 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui 
per L. G. Draugiją.

Musų draugija, be to, yra 
pirkus Liet. Laisvės Paskolos 
bonų už $500.00. — Narys.

BRIDGEPORTAS. — Leib.- 
Gvardija D. L. K. Vytauto, 1-ma 
Div. Raitelių, savo priešpietinia
me susirinkime gruodžio 19 d. 
paskyrė iš kasos $100.00, o na
riai suaukojo $81.00, taigi išvi
so $181.00 Lietuvai nuo grobi
kų lenkų atsiginti. Pinigai gruo
džio 20 d. pasiųsti Lietuvos Mi
sijai.

šita draugija jau pasižymėjus 
savo dosnumu. 1918 m. ji au
kojo Lietuvos nepriklausomybės 
reikalui $375.00, ir yra pirkus 
Lietuvos Laisvės Paskolos bonų 
už $500.00. Taigi ne veltui ji 
Lietuvos didvyrio vardą nešio
ja. — S. Kunevičius, rast.

BRIDGEPORTAS. — Vysku
po Valančausko Pašalpos Drau
gijos surengtose prakalbose 
gruodžio 26 d. Mildos svetainėj, 
kame kaliojo S. B. Mickevičius, 
surinkta aukų Geležiniam Vil
kui $24.86. Aukojo po $1: V. 
Margevičius, P. Stravinskas, A. 
G rudis, J. Jagminas, K. Urne- 
žis, J. Šidlauskas, J. Druktienis, 
M. Druktienis, J. Poška, J. Jag-

aciu visiems aukotojams rock- 
^dališkiams už $107.00 ir jo- 
1 lietiškiams už $76.00.

—P. šeštokas.
I __
’ VIRDEN, III. — L. D. K. 
Keistučio draugija sayo met:- 
niame susirinkime vienu balsu 

'nutarė paaukoti iš kasos $2.) 
Lietuvos šauliams, kurie gina 
Lietuvą nuo užpuolikų lenkų; 
ir nuskyrė komitetą pereiti per 
lietuvių namus aukų parinkti.

• Žmones aukojo šitaip: po $5: 
i A. Jurk\s, \V. Mikalauskas, J. 
iVielius, J. Eniulis, K. Gicevi- 
| čia, J. Marcinkus, K. Papievis, 
J. Totoraitis; po $3: St. Viclius; 
po $2: J. Valantai, K. Jurgaitis, 

: J. Straukas, J. Kisielius, J. Dig- 
jlhfc, Zuz. Vaikšnoras, Ad. Žilins 
i kis; po $1: A. Balsis, J. Sta- 
j ligas, J. Bindokas, J. Ambro- 
zaitis^ V. Kavaliauskas, P. Pet- 

' rikas, P. Naikelis, A. Stakne- 
j vičia. J. Slapkauskis, K. Moc
kus, J. Pilipavičia; smulkes
nėmis $1; viso labo $94.00. Pi
nigai pasiųsti Lietuvos Misijai 

j per Naujienas.
Komit.: K. Papievis,

į J. Totoraitis.

j VVII.SONVILLE, III. S.L.A. 
293 kuopa, susidedanti iš 
18 narių, gruodžio ^12 d. lai
kytame savo susirinkime nu
tarė pasidarbuoti Lietuvos gy
nimo reikalui. Tapo išrinktas 
komitetas kuriu įėjo V. Beiš
kils ir P. Pačesiunas, kad rink
tų pinigų tarp vietos lietuvių. 
Darbas pavyko neblogai, žmo
nes, išsk’riant keletą, mielai 

1 aukojo, už ką jiems tariaijje 
nuoširdų ačiū. /

, Aukojo: po $15: Adomas 
Navakus, Bronis Narakas; po 
$10: Vincas Belskus, Jonas Ka- 
tiaiva, Andrius Lomomis, Frau 
ciškps Bapšis, Antanas Būras; 
po $6: Kazimieras Brtisokas; 
po $5: Motiejus Batutis, Juo
zas Klioštoraitis, Juozas Wai- 
čiulis, Petras Pečesionis, Marė 
Pačesionienė, Slėnis Marazas

Juozapatas Kaupas, Kazimieras 
Alksnis, Franas Šimkus, Ka
zimieras Urbutis, G. 1 iekarta, 
Anne Tiekertienė, Jonas Bakai
tis. Viso labo surinkta $221.00.

Pinigus pasiunčiam tiesiai 
Lietuvos Misijai. - S.L.A. 293 
Kuopos Sekretorius Bronis 
Narakas.

RICIIMOND, Mich. — Krik
štynose pas Juozą Gudyną su
dėta Lietuvos gynimo reikalams 
aukų: J. Bajorinas $5; Ad. Vai- 
nulevičia $2; J. Jokubynas, A. 
Bajorinienė, J. Gudynas po $1; 
smulkesnių aukų $3; viso labo 
$13.00.

[Pinigai gauti ir bus pasiųsti 
Liet. Misijai. —• Naujienos].

Vilniaus Universitetui.
Dro J. šliupo prakalbose gruo

džio 21 d. Meldažio salėj, Chgo., 
Vilniaus Universitetui aukojo: 
J. Pocius, Dūda, J. Vilkas, J. 
Erbreders, J. Žebrauskas, M. Sa- 
luckas, A. K. Menas po $1; J. 
Raudis $3; smulkesnėmis $3.20. 
Viso $13.20.

Gruodžio 22 d., prakalbose 
Strumilos salėj, Roselande, tam 
pačiam tikslui aukojo: K. Drau
gelis, A. Puidokas, T. Vaizgiela, 
A. Liška, A. Nakrasis po $1; 
smulkiais $2.40; viso $7.40. Per 
abu vakaru kartu $20.60. Pini
gai įteikti Drui J. šliupui.
— K. Vilkas, 656 W. 47th St.

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Didžiausis Knygynas

— TIK —
DARBO ŽMONIŲ KNYGYNE

Galima gauti visos Knygos. Rei
kalaukite musų Knygų Kataliogą. 
Siųskite musų Knygyno Knygas Lie
tuvon savo draugams ir giminėms. Ku
rie pirksite musų Knygyne Knygas 
siuntimui Lietuvon -nuleisim e piginus 
duosime patarimą kaip siųsti kad 
siuntinys pasiektų Lietuvą, be to mos 
parduosime laikraščius ir knygas tik 
ką atėjusius iš Lietuvos “Socialde
mokratą”, “Lietuvos Ūkininką”, “Sie
tyną”, “Aušrinę”, “Mokykla ir Gy
venimas”, taipgi Knygą Kelias į So-

minas, A. Umežis, A. Valiulis, 
J. Markevičius, F. Jocius,' K. 
šeputienė; po $2: J. Nasvitis; 
smulkių aukų $4.86.

Kadangi dar nebuvo pasiųsti 
$28.55, kuriuos draugijos nariai 
buvo sudėję susirinkime gruo
džio 12 d., tai kartu susidarė 
$;>£r41, kurie ir tapo pasiųsti 
Lfetuvos Misijai.

— V. Margevičius.

Augustas Rauglis, Juozas Lia- 
liašius, Baltrus Grigaliavičia, 
Petras Zalapukas, Domininkas 
Petrulis, Karolis Pačėsa, Juo
zas Andriulis, Franas Jesulai-

cializmą, kaina 50c. Kreipkitės ad
resu :

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

Chicago, III.
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS ■
Physicain & Surgcon

Kitur,
ROCKDALE, III. - Gruo

džio 20 d. buvo antra kolekta 
Lietuvos gynimo reikalams. 
Nuo 28 d. lapkričio iki 20 
gruodžio kolcktuota aukų ei
nant iš namų j namus. Visi 
aukojo kiek kas išgalėjo, nors 
atsirado ir tokių, kurie nieko 
nedave; bet tokių buvo nedaug. 
Pabaigus kolektuot? pasirodo, 
kad surinkta x$109.(X>. Pinigai 
išsiųsti Lietuvos Misijai 23 d. 
gruodžio. Aukojo: Susivieni
jimo L. B. K. A. 204 kuopa 
$10, C. Puplauskas, J. Necas, 
I'. Bartkevičis ir gi po $10; po 
$•>: A. Kupiškis, J. Springis, 
P. Žeimis, A. šem boras; po $1: 
J. Sadaikis; po $3: K. Levic
kas, M. PuplauSkienė; po $2: 
H. Krištolas, A. Tilvikas, E. 
Kubilienė, A. Vaitkus, V. Ba- 
manskis, V. Pauliukas, po $1: 
P. Kungaitis, J. Aiženstain, P. 
Bamanauskis, A. Sodaikienė, 
A. Vitkus, F. Vasiliauskas, A. 
Terevičienė, K. Heroikas, K. 
Senzik, J. AidukevičJcne, K. 
Dargužienė, K. Didžiulis, J. čer 
nauskas, A. Akilaiticnė, J. Au- 
gustavitienė, J. Masidanskis. 
M. šermoniene; po $2: J. Deni. 
binsky, J. Kinibris; M. Moc
kienė, M. Tikulskis. Širdingai

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

35 So. Dearbom St., kampas Monroe St. 
Crilly Building—ruimas 506. Imkite elevatorių 

iki 5-tq lubų., Chicago, III.

DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI 
PRAKTIŠKO PATYRIMO.

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
ninkai ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vaan- 
dai po piet.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Kam be reikalo kentėti ? Mano spe

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

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

Kirmėlės ženklai
žmonės serganti taja biauria liga pa

prastai skundžiasi dideliu pil^o skaudė
jimu; jiems rodos, tartum kas į gerklę 
kįia, 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.

Fimgaš išmoksi i 
Lietuvoje

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo pranešimą
v ___

iš Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko, kad siųstieji 
iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti sekantims as
menims, ir prisiuntė kvitus su paėmėjų parašais.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

(gSyy Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuria 

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

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

Ofisas 1553 W. 47th St., kampas 
Ashland Avė. Tel. Drover 9GG0

DR R. WAGNER
Mano specialis gydymas yra chronii- 

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

1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Avė.

Phone Drover 9660

Pinigus gavo:
J. Balčiūnas
J. Burusaitė
J. Gelžinis
V. Jankienė
J. Paužas
J. Lukoševičius

1 J. Rudinskui
B. Stauk ienė
M. šumskis
J. šatkus
E. Užkuraitiene
O. Savickienė
M. Jankevičienė
P. žičkus
J. Skokovski
O. Banevitiene
T. JanionČ 
Lazdauskienė
P. Linkevičius
J. Mackevičius
A. Jankus
P. Vytertųi(S.Jakubaitienė)
J. Vaitkus
J. Kačinskui 
P.( Paulauskiui 
V. Bružienė 
P. Gruzdienė
J. Jankaitienė /
K. Jankaitienė
U. Vereikienė 
O. Palileikienė 
O. Pilipavičienė 
J. Mackevičius 
F. Kazlauskis 
M. Gumbinaitė 
R. Ručienė
R. čiurienė 
J. Jurgaičiui
A. Butvilui 
M. Bručas
B. Marcišauskienė 
M. Sungailienė
V. Palinauskas 
O. Ručinskienė
S. Bartkus 
Z. žvibas 
A. Aleknius
U. Abromavičienė 
E. Prasčienė' 
M. Pridokienė 
J .Maknickis
I. Sabas
O. Mačenienė
J. Jaugienė 
D. Mockienė 
J. Stelingis

L. Povilaitis
T. Švagždienė
A. M. Katelo
E. šlakaitienė
J. Stanionis
A. čkanauskui
O. Maskoliunienė
A. N. Laugminas
J. Galminas
A. Stočkienė
D. Puidokas
A. švanienė
M. čukurienė
E. Lonienė
A. Paklovackas
J. Šepkus
J. Šmit
M. Jasiunienė
K. Makauskis
A. Mackevičius
K. šilkauskienė
P. Norkaitienė
A. Lukošaitė
V. Deraškevičiutė
M. Žukauskienė
K. Sapkevičienė
M. Strokienė
B. Andrijaitė
J. Jurgaičiui
B. šidlauckaitė
S. Pečiukas
R. čuras
O. šlikienė
A. Bielskis
V. Laurinckiui
V. G ribas
B. Gintarienė
J. Bačiulis
A. šnarienė
A. Narbutas
F. Ruseckis
A. Skrickui
J. Bublius
E. Šukienė
H. Noškienė
F. Kazlauskis
J. Kazlauskis
M. Stanekienė
J. Rudzevičius
J. Navickienė
M, Sabaliąuskytė
R. Kesiunas
A. Lapinskiui
A. Urbonas
U. Mikšienė
J. Statkevičius

J. Krasnauskis
B. Vaitkevičia
M. Kvietkauskis
J. Liaudanskienė
J. Sturonas
II. Steponavičienė
J. Stangvila
S. Zaukevičius
J. Zaukeičius
R. Grinkienė
M. Bajarunui
K. Masiokas
F. Daučiunienė
U. Sablienė
M. Skučienė
A. šarkšnienė
F. Telenius
II. Bagnžyčiai
G. Abromavičia
S. Radvila
Z. Butkienė
V. Pocius
O. Pocienė :
P. Gvazdauskienė
A. Ileikienė
P. Juška
J. Glebauskiui
M. Vacekauskienė
L. Martišauskienė
A. Maslauskienė
O. Kaupienė
N. Rozgui
O. Jurgutienė
P. Akelaitienė
A. Jankaukienė
J. Majauskiene
M. Laugmenienė
V. Daukontienė
K. Lukovskis
E. Lužienė
A. Brazaičius
F. Mikšiui
J. Kasinskiui
J. Medis
D. Norkus
M. Remaitienė
A. Andrišiunui
J. Streleckis
F. Vitkus
T. Vaišvila
S. Žiniukė
J. Barisus
Ant. Lukauskas
K. Ragauskas
Telg. 16a D. Kunickienė
Telgr. 16 D. Kunickienė

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

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

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

. Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 labos 

Chicago, Illinoia.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Lifų.

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:30 
vai. vakaro. Nedėliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.

Telefonas Drexel 2880

IM ■ H Rl W M Sffl ■ N ■■

s DR. YUšKA :
5 W00 S. Halsted St. 5

Tel. CanaI 2118
g Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki m

8, vakare. p*
W Rezidencija: 2811 W. 63rd St. 

Tel. Prospect 3466

Rez. 1189 Indapendence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų.,
Vaiky ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 10—11 ly j; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlioins 10—12 dienų

f

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

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

KVITAI SU PAĖMĖJŲ PARAŠAIS RANDASI “NAUJIENŲ” 
OFISE.

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke dabar jau esanti už
vesta goresnė tvarka, ir jis galis greičiaus išsiųsti gaunamuosius 
per Naujienas pinigus j vietas. Lietuvos paštas taipgi geriaus be
sitvarkąs. TODĖL PINIGAI DABAR JAU GREIČIAUS NU- 
E!NA.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon ir ,

KABLEGfcAMAIS.
Kablegramai paprastai nueina į Kauną į porą dienų, o iš Kau

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

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

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

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

Phona CanaI 257
DR. P. Z. ZALATORIS 

4 Lietavia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 p« 
piet. 6 iki 9 vakare

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted SU, 

Kampas 18 ir Halsted St

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvys Dentistas
10801 S. Michigan Av., Roseland 

Valandos: 9 iki vakaro
I

S............ ' -. I ■/

*Sr. JOHN N. THORPe) 
Gydytojas ir Chirnrgas I 

1637 W. 51 st. kamp. Marshfield av. | 
(Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki !

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

Te). Ganai 6222
DR. C. K. CHERRYS

LIETUVIS DENTISTAS
? 2201 W. 22nd & So. Leavitt.Sts. 

CHICAGO.
■ Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

I «. ‘ J,
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Kditer P. Srigaitie

1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGLO, ILLINOIS, 

Talaphona Canal 1606 
Canal 576

kada jiems tai yra naudin
ga.

Lietuvių diplomatija, ma
tyt, yra labai neapsukri, jei
gu ji taip toli nusileidžia 
lenkams. Bet kur ta diplo
matija, pagalios, nuves Lie
tuvą?

Subecription Katėsi
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chicago.
|8.00 per year in Chicago.

Deres Lietuvos 
kailį?

Entered aa Second Claaa Mattar 
March 17th, 1914! at the Post Offioe 
of Chicago, UI. undar tha act oi

Naujienos tina kasdien, išskiriant 
nedildieniua. Leidiia Naujieną Ben
droji, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
I1L — Du Telefonai: Canal 1606 ir 
(Janai 676.

Chlcagoja — paltai 
Katama u

Putai meti —
$8.00 

, 4.W 
. 2J5 

, ., L?* 
Vienam minėsiu! , , —, 1.00

Chicagoje — per neHotojuaj
Viena kopija - 08
Savaitei - r 18
Minėsiu! , 76

paltui
Metama............... ............... ..
Puse! metą ■ -
Trims mtneeiams T , ——
Dviem mlneaiams_______—
Vienam minėsiu! -

Lietuvon ir kitur uislenlueaei
(Atpiginta)

Metams ..... - __ - - $8.00
Pusei meti_____ __ —-----------4.60
Trims mėnesiams ---------------  2.25

Pinigus reikia siąst palto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

$7.00
- 4.00
_ 2.00
- 1.60
- .76

VSl atsidaro 
dirbtuves.

Po Naujų Metų ėmė atsi- 
daryt dirbtuvės, kurios bu
vo sustojusios. Darbininkai 
po truputį priimami atgal į 
darbą; bet priimdami juos, 
J^apįtalistai dabar jau pasi
renka. Ima tuos, kurie su
tinka dirbti už numažintas 
ąjgąč ir kurie nepriklauso 
organizacijoms.

Tai vadinasi “pokarinė 
rekonstrukcija”.

So. Bostono “Darbinin
kas” gavo kablegramą iš 
Paryžiaus nuo kunigo Vili
mo, kad sausio mėnesyje 
Kaune įvyksiąs “katalikų 
kongresas”. Jame dalyvau
sią ir įžymus klerikalizmo 
stulpai iš užsienio: Franci- 
jos, katalikų parlamento va
das Sangnier; klerikalų jau
nuomenės vadas, marijonas 
kun. Quenet; Pragos čekų 
parlamento vadas, pralotas 
Šramek, ir katalikų profeso
rius Hanuš.

Nėra abejonės, kad tame 
kongrese bus svarstoma ir 
Lietuvos politikos reikalai. 
Ko gera tečiaus Lietuva ga
li tikėtis iš tų užsienio sve
čių, kurie dalyvaus Kauno 
kongrese? Klerikalai visose 
šalyse stoja ne už Lietuvą, o 
už Lenkiją; ypatingai tuo 
pasižymi Francijos klerika
lai. Savo įtaką į Lietuvos 
klerikalus jie stengsis pa
naudoti tam, kad pakreipus 
juos lenkų pusėn.

Kada nesenai Lietuvos 
Seimo delegacija važinėjo po 
Europos šalis, jieškodama 
tenai pritarimo Lietuvai, tai 
visur kur buvo patirta, kad 
atžagareiviai simpatizuoja 
Lenkijai, o socialistai ir 
pirmeiviai simpatizuoja Lie
tuvai. Tatai buvo patirta An-

palinkus 
negu prie

agitaciją,

. Kuo tatai 
pasibaigs?

Lietuva padarė musių pa
liaubą su Želigowskiu, tar
pininkaujant Tautų Sąjun
gai. Bet Lietuvai iš to nėra 
jokios naudos. Nežiūrint 
sutarties paliauti mušius, 
Želigowskis puola lietuvius 
ir jau atėmė iš jų Joniškį. Iš 
Vilniaus jisai nesikrausto; 
priešingai, jisai traukia vis 
daugiaus ir daugiaus karei
vių ir amunicijos iš Varša- 
vos.

ir kitur. Dabar-gi Lietuvos 
klerikalai kviečiasi į svečius 
mačius atžagareiviškiausius 
gaivalus iš svetimų šalių.

Kad tame Kauno kongre
se nebūtų kartais padaryta 
panaši sutartis delei Lietu
vos, kaip ta, kurių buvo pa
daręs karės laiku vyskupas 
Karevičius Su Vokietijos 
monarchininkais!

r y.’ĮągteiOi jM^MEĮSnES1

Apžvalga
. ,.------------- ■---------—.za,

Jeigu paduotoji skaitlinė yra 
teisinga, tai tas tvirtinimas, kad 
kairieji neprigulmiečiai “turi 
nepalyginamai daugiau narių, 
negu dešinieji”, prieštarauja 
tiesai. Neprigulmingųjų social
demokratų partija skilimo lai
ku turėjo ne mažiau, kaip 900,- 
000 narių, o gal net visą mi- 
lioną; todėl 4:18,000 “kairiųjų“ 
yra mažuma.

Bet ar “kairieji” turi 438,000 
narių, tai dar yra klausimas. 
Delegatai Ilalle’s kongrese, kur 
įvyko nepriklausomųjų social
demokratų skilimas, buvo iš
rinkti partijos mitinguose, ku
riuose dalyvavo tiktai apie du 
šimtu tuksiančių narių, reiškia, 
apie penkta dalis partijos. Už 
“kairiųjų“ delegatus balsavo 
110,000 narių, o už “dešiniųjų“

90,000. Apie 800,000 narių, 
t. y. keturi penktadaliai partijos 
narių, balsavime nedalyvavo. 
Koks buvo jų nusistatymas?

To niekas negali tikrai pa
sakyti, bet galima spėti, kad di
džiuma susilaikiusiųjų nuo bal 
savimo yra labiaus 
prie “dešiniojo“, 
“kairiojo“ sparno, 
varė daug didesnę
rengdamiesi prie suvažiavimo, 
negu “dešinieji“; jie buvo su
tverę savo atskirą centrą, siun
tinėjo kalbėtojus ir literatūrą 
į visas dalis šalies, kad patrau
kus savo pusėn partijos narius.

Nėra abejonės, kad “kairie
ji“, ačiū tam, buvo labiaus iš
judinti ir skaitlingiau dalyva
vo mitinguose, kur buvo ren
kami delegatai. Milžiniškai 
didžiumai narių ta kova par
tijos viduje, matoma, labai ne
patiko, ir jie susilaikė nuo iš
reiškimo savo nuomones. Su
silaikė, žinoma, daugiausia ne 
“kairiųjų“ pritarėjai.

Taigi galima manyti, kad 
partijos narių miniose didžiu
ma buvo ne “kairieji“.

“Ka iri e ji ? nepri g u 11 niečia i
balsuodami už Maskvos sąly
gas, tuo pačiu pasitraukė iš 
partijos, nes to sąlygos reika
lauja, kad butų atmestas parti
jos programas ir vardas. O pa
sitraukdami iš partijos, “kai
rieji”, žinoma, neteko ir teisių 
iric partijos laikraščių ir ki
tokio turto. Be to, senojoje 
socialdemokratų partijoje pasi
liko didelė didžiuma atstovų 
šalies parlamente (reichstage) 
ir provincijų parlamentuose 
(landtaguose). Iš 82 reichsta
go narių, išrinktų nuo nepri
klausomosios socialdemokratų 
partijos, tik 22 prisidėjo prie 
toinunistų, o 60 pasiliko seno- 

, oje parti joje. Joje pasiliko 
taip pat ir visi įžymesnieji par
tijos veikėjai ir rašytojai: 
Kautsky, Hilfcrding, Dittman,

KOMUNISTAI VOKIETIJOJE. dienų dokumentai.

Iš Lietuvos Atstovybės 
mums praneša smulkesnių 
žinių apie tas derybas tarpe 
lietuvių ir lenkų, kurios pa
sibaigė musių paliaubos pa
darymu. Pasirodo, kad Lie
tuvos valdžia pradžioje sta
tė tokias sąlygas, kad Želi- 
gowskis pasitrauktų iš Vil
niaus ir kad Lenkijos vald
žia paimtų ant savęs atsa
komybę, jogei želigowskis 
šitą reikalavimą išpildys. 
Bet lenkai tas sąlygas at
metė.

Tuo budu sutartyje delei 
mūšių paliaubos Lietuvai 
nebuvo duota nieko. Tuo-gi 
tarpu Lietuva padarė savo 
priešui gana stambią konce
siją: ji pripažino, kad Len
kija gali kalbėti želigowskio 
vardu, neimdama ant savęs 
jokios atsakomybės už jo 
darbus. Lenkams, žinoma, 
to tiktai ir reikia. Jie varto
ja Želigowskį, kaipo savo 
įrankį, ir kartu užsigina jo,

.. Didelis džiaugsmas buvo vi
sų šalių komunistams, kuomet 
Vokietijos nepriklausomųjų so- 
sicldemokratų partijos suvažia
vime didžiuma delegatų balsa
vo už tai, kad prisidėjus prie 
komunistų Internacionalo. Par
tija po šito balsavimo skilo. 
Komunistai, žinoma, paskelbė 
kad visa neprigulmingųjų so
cialdemokratų jiega nuėjusi 
su komunistais, o “dešiiniam- 
jam” tos partijos sparne pali
kę tik “generolai be armijos“ 
(taip buvo skelbiama ir apie 
Amerikos Socialistų Partiją, 
kuomet ji skilo.) Bet ištiesų 
tai yra visai ne taip.

Štai, brooklyniškė “Laisvė” 
paduoda, pagal Londono “Dai
ly Hcrald’,, šitokių žinių apie 
“kairįjį“ Vokietijos neprigul
mingųjų socialdemokratų spar
ną

neprigulmieČių, jie turi 438,- 
000 ‘gerai stovinčių’ narių. 
Tuo budu kairieji neprigul
miečiai turi nepalyginamai 
daugiau narių, negu dešinieji 
(kautskininkaj). Tečiaus dc- 
šiniemdiems pasisekė paimti 
savo kontrolėn senos parti 
jos mašineriją ir spaudą.”

Sutartis dėl ginklų sustab
dymo tarp Lietuvos ir Že

ligovskio kariuomenės.

Lapkričio 25 dienų Lietuvos 
užsienio reikalų ministeris Dr. 
Purickis įteikė tautų sųjungos 
<ontrolės komisijos pirminin
kui pulk. Chardigny tokį raštą:

Eidamas tautų sąjungos ta
rybos Bruksely 1920 m. .spalių 
27 d. nutarimu, Lietuvos vy
riausybė sutinka pasirašyti ka
ro paliaubų sutartį tarp Lietu-

kairiųjų

<io vedamos kariuomenės, kad 
jalcngvinus lenkų valdžiai tos 
tariuomenės iš jos okupuotos 
teritorijos išvedimų tuojau, 
taip tik Lenkų valdžia duos 
ormalinių garantijų, kad pa

minėtoji kariuomenė 
Lenkų valdžios duotus 
dėjimus.

Lietuvos vyriausybė

pildys 
pasiža-

Konstantiną Kleščinskį karo 
paliaubos pasirašyti.

Paliaubų sutarčiai pasirašius, 
Lietuvos vyriausybė apsiima 
pasikeisti karo belaisviais.

Lietuvos Vyriausybės 
ne, ir iš Lenkų pusės 
kumentas turėtų būti 
šytas vieno užsienių

n nemo
tas do- 
pasira-

ministerijos ir vieno vyriausios 
karo vadovybės atstovo.

Lapkričio 29 dieną atvyko 
Kaunan kontrolės komisijos na
riai S. Lasitch, major Keenan, 
col. Bergera ir col. Chardigny 
ir Lenkų valdžios prie tos ko
misijos atstovas Michal Kor- 
sakowski. Buvo pateikti sutar 
ties projektai iš Lietuvių pusės 
ir iš Lenkų vyriausybes puses. 
Nei vienas tų projektų nebuvo 
priimtinas kitai pusei. Tuomet 
kontrolės komisija pasiūlė 
abiejom pusėsm savo projektą.

Po ilgų svarstymų tapo su
rašytas tiksai karo paliaubų 
protokolas

“Ponas' Michal Korsakovvski, 
Lenkų valdžios prie tautų są
jungos militarinės kontrolės 
komisijos atstovas, turėdama^ 
Lenkų vyriausybės įgaliojimą 
jos vardu pasirašyti kiekvieną 
militarinės ir politinės rųšies 
aktą sąryšy su tautų sąjungos 
nutarimų pildymu, gavęs iš ge
nerolo Želigovskio pasižadėji
mą pildyti šiame protokole su
rašytas sąlygas ir iš Lenkų vai 
džios garantiją, kad tos sąly
gos generolo Želigovskio bus 
pildomos,

Iš vienos pusės,
Ir Ignas Jonynas, Lietuvos 

valdžios prie tautų sąjungos 
militarinės komisjos atstovas 
ir ponas pulkininkas Konstanti 
nas Kleščinskis, generalinio Lie 
tuvos štabo viršininkas, įgalio
ti Lietuvos valdžios jos vardu 
pasirašyti šį dokumentą.

Iš antros pusės
Priima sekantį tekstą, daran

tį galą karo veikimam tarp 
Lietuvos’ kariuomenės ir gene
rolo Želigovskio:

“Patariant tautų sąjungai 
iontrolės komisijai

1) Karo veksmai tarp Lietu
vos kariuomenės ir kariuome
nės generolo Želigovskio pasi
baigs 1920 metų lapkričio 30 
d. 24 vai.

2) Tuojau, karo veiksmam 
jasibaigus, karo belaisviai bus 
lavesti militarinei kontrolės 
coinisijai.

3) Tarp dviejų kariuomenių 
jus nustatyta neutralinė zona.

Belaukiant, kol kontrolės 
komisja išves tos zonos ribas, 
bryšakinės abiejų pusių kariuo

menės dalys liks dabar jų lai- 
comose vietose.

Šito protokolo buvo surašy
ti trys ckzemplioriai: vienas 
autų sąjungos militarinei kon
troles komisjai; vienas Lenkų 
vyriausybei; vienas Uctuvos 
vyriausybei.

Visi trys buvo kontrasignuo- 
ti tautų sąjungos militarinės 
kontrolės komisijos.

šis protokolas surašytas Kau 
no stoty tautų sąjungos mili
tarinės kontrolės komisijos 
traukiny, 1920 m. lapkričio 
29 d. 11 vai., esant aukščiau 
paminėtiem delegatam ir mi
litarinės kontrolės komisijai“.

Prie pasirašymo šios sutar- 1 
ties, Lietuvos valdžios atstovas • 
prie kontrolės komisijos, Ignas 
Jonynas, įteikė tautų sąjungos 
kontrolės komisjos pirminin-

ir grasoma, ji nenori išlieti nei 
vieno kraujo lašo daugiau, kuo 
met mato, kad jai siūlomi tai
kos budai apsisaugoti.

“Duodama savo parašų ak
tui, kuriuo baigiami karo vei
kimai tarp Lietuvos kariuo
menės ir kariuomenės veda
mos generolo Želigovskio, ji 
visai neprisileidžia nei min
ties, kad generolo Želigovskio 
kariuomenę galėtų likti jos da
bar laikomoje teritorijoje. Ji 
pasirašė ta aktų tikslu paleng
vinti tos kariuomenė išvedimų 
(evakuavimų) iš jos užimtos 
teritorijos. Taigi Lietuvos vy
riausybė turi garbės prašyti 
kontrolės komisiją priimti do
mėn tą pareiškimą ir pasirū
pinti, kad tautų sąjunga įsa
kytų generolo Želigovskio ka
riuomenei jo užimtos terito
rijos ^evakuavimų greičiausiu 
laiku.

“Turiu garbės prašyti Tams
tą pranešinėti man tautų są
jungos tarybos tuo klausimu 
nutarimus ir prašau Tamstą, 
ponai Pirmininke, priimti ma
no aukštos pagarbos pareiš
kimą. (Pasirašo) Ig. Jonynas”.

Kaip jau žinoma iš B. Balu
čio paskelesnės kablegramos iš 
XII-14, gen. Želigovskis ne tik 
neišsikraustė, bet jo karioume- 
nė per visų laiką užsiėmė už
puldinėjimais nustatytoj neut- 
ralėj zonoj, daugino iš Varša- 

G 

vos savo pajiegas, rinko karo 
medžiagą. Lenkų valdžia, kad 
išsisukus nuo padarytosios su
tarties, jau esanti pasirengu
si surasti naujį generolą Bo- 
sickį, kursai žadąs apsišauk t i 
Vilniuje nauju sukilėliu. Lietu
vos valdžia padarė keletą pro
testų prieš tokį sutarties lau
žymą. Tarp kitko prof. Vol
demaras, Lietuvos atstovas prie 
tautų sąjungos, gruodžio 8 die 
ną įteikę tautų sąjungai pro
testo raštą, kame buvo nuro
doma, jog Vilniuje gabenami iš 
Varšuvos nauji kariuomenės 

būriai ir karo medžiaga.
Be to nuo B. ,Balučio gruo

džio 23 dienų buvo gautas Lie
tuvos Misijos toksai kablegra- 
mas:

“Želigovskis paskelbė mobili
zaciją savo teritorijoj ir mo- 
biliziuoja priverstinai. Musų 
atstovas prie tautų sąjungos 
prašomas užprotestuoti prieš 
tai tautų sąjungai. Musų at
stovai Paryžiuje ir Londone 
prašomi padayrti tuos pačius 
žingsnius prie valdžių, prie ku
rių jie yra atstovais”.—

Išsklaidęs vištų būrį, Proše
panas įsakė savo legionams su
rinkti trofėjus. Rasta žiups- 
nys vištų apatinių plunksnų ir 
didelė plunksna iš gaidžio vuo 
degos. Didis Prošepanas tele- 
fonavo Pašto agentūrai pa
skelbt lenkų ir prancūzų laik
raščiuose tokį pranešimą: “Be
žygiuodami jx*r Kresni yisur 
randame lenkų kultūros žymių. 
Viename sulietuvėjtįsiame kai
me, išsklaidžius vištų pulką, 
pastebėtas lenkų rasės gaidys. 
Tos rųšies gaidžių plunksnomis 
senovės šlėktos dabindavo savo 
konfederatkas. Sumuštas gai
dys kovos lauke paliko vieną 
uodegos plunksną, kurią, kai
po laimikį, siunčiu Pilsudskio 
kepurei papuošt. Prošepanas, 
peštukų revizijos vadas“.

Prošepaną kontūzijo.

Ketvergas, Sausio 6 d., 1921

25 nuoš. bedarbių;
[Federuotoii Presą].

Boston, Mass. — Darbo de
partamentas paskelbė, kad 
Massachusetts valst. 25 nuoš. 
darbininkų yra bedarbiai. Le- 
gislaturon paduota prašymas 
paskirti $2,000,000 šelpimui be
darbių.

Tūkstančiai bedarbių kenčia 
vargą Lawrence, kur vietos au- 
dinyčios paskelbė lokautą.

Redakcijos Atsakymai.
V. Grebliunui. — Ačiū. Per

žiūrėsime.
Kenosha Kapitalistui. — /Talpi
name pirmiau gautą žinutę, 
tad jūsų žinutės nebesuvarto- 
sime.

Musų Moterims.

“ Ponas Pirmininke: — Lie
tuvos vyriausybės vardu tu
riu garbės pranešti Tamstai

ii

yra pareiškusi savo karščiau
siu noro gyventi taikoje su vi
sais savo kaimynais. Taip pat 
ji yra pareiškusi savo tvirtų 
pasiryžimų būti laisva ir ne
priklausoma. Užpulta kaimy
nų, kurie norėjo duoti jos ne
priklausomybei ir jos tėvų že
mių nedalingumui mirtingų 
smūgį, ji parodė, kad ji moka 
lieti savo kraują už branginusį 
jai daiktų, šiandien, kaip ir 
seniau, norėdama išlaikyti savo 
laisvę ir savo žemių nodalingu- 
mą, Lietuvos vyriausybė suli
ko, kontrolės komisijai pata
riant, sustabdyti karo veiks
mus, nors priešininkai tebelai
ko dar jos senųjų sostinę Vil
nių, dvasinio ir ekonominio gy 
veninio centrų. Tai daryda
ma, vyriausybė Lietuvių tau
tos vardu dar kartų rodo, kad

Lietuvos Šaipokas.
PROŠEPANO PRIEPUOLIAI.

f’ [Iš Trimito]

Prošepanas kariauja.
Eina Prošepanas vedinas 1c- 

gioninkų buriu, ir komanduo
ja:

— Legiony, marsz do lasu! 
Iš miško prazvem'bė keliolika 
šaulių kulkų.

Prošepanas persigandęs šau
kia: — atgal, do rovu!

Iš griovio pasigirdo kitas zal- 
pas. Prošepanas, nenustoda
mas dvasios, rėkia savo legio- 
ninkams:— Pan chowaisia za 

- pana! — Legion inkai, besislėp
dami už viens kito, susikibo į 
vieną eilę. Prošepanas atsis
tojo už peties paskutiniojo.

— Mušk, mušk prošepaną! 
pasigirdo šaulių komanda.

Prošepanas, manydamas, kad 
jį ir krūmuose pažino, leidos 
švitini.— do Polski.

Prošepanas atakuoja.
Viename lietuviškam kaime 

Prošepanas užklupo vištų pul
kų, kurį vedė labai šlakeckos 
išvaizdos gaidys. Būdamas nar 
sumo pavyzdys savo burini, 
Prošepanas, kaip bomba, įpuo
lė į vištų pulkų ir pasivijęs jų 
vadų, kirto savo šoblele gai
džiui per vuodegą. Gaidys, ne 
si tikėjęs tokio staigaus puoli
mo, dvasios ' netekęs, leidos 
bėgt, savo pulkų pametęs, šauk 
damas sulenkėjusiu akcentu: 
“choe by kuda, choč by kuda”!

Prošepanas su savo legionais 
iškilmingai žygiavo į vieną pa
imtą miestelį. Skersai kelio 
demonstratingai išėjo ožka ir 
sukdama vuodegą, subliovė: 
“baaačnošč!” Prošepanas tame 
demonstratingame ožkos^ žy
gy supratęs priešingą nusista
tymą ir būdamas pavyzdingas 
vadas, pirmasis šoko prie ož
kos ir įsdkibo į jos vuodegą. 
Ožka, bliaudama “Gevaaalt!“ 
leidosi bėgt, o Prošepanas su 
nutrukusia vuodegą atvirto 
aukštelninkas ir susižeidė. Le- 
gioninkai nunešė savo vadą į i 
lauko ligoninę. Atsipeikėjęs ir 
pastebėjęs savo rankoj vuode
gą, Prošepanas, nenuvokdamas, 
klausia dežuruojančio sanitaro: 
“Co to znači?“

— To jest, prošepana, vuo- 
dega”, — aiškina sanitaras.

— Jak to? — stebis Pro
šepanas.

—Nieviem, prošepana, su 
tokia prošepana pas mus at
nešta”.

KEPURAITES, AUGESNĖMS IR 
MAŽOMS. — No. 9522.

“Prosperity” šalyj.
[Ii Federuotosioa Pretos]

OKLAHOMA cnV, la. — 
Mavoras J. C. Walton šia žie
mą įkurs municipalį “utėlyną“ 
— prieglaudą bedarbiams ir 
“sriubos stotį”. Bus nuomotas 
butas, o sriubą parūpins poli
cijos virtuvė. i

Mrtyoras mano atsišaukti į 
gyventojus aukoti to namo už- 
laikymui. Jis apskaito, kad 
bus reikalinga $85.000.

Daug klajūnų ir bedarbių 
tankiai maldauja, kad juos arės 
tuntų ir nugabentų kalėjimam 
kad tuo gavus pastogę ir mais
to. -

Ilgas streikas.
[Iš Fcderuotosios Presos]

PEORIA, III. — Peoria vieš
bučių ir valgyklų vyrėjai ir pa
tarnautojai vis dar tebestrei- 
kuoja už 6 dienų darbo savai
tę. Streikas tęsiasi nuo gegu
žės 1 d.

....................... ............................ \
Telephone Drovor 5052 t

Dr. A. Juozaitis 1
DENTISTAS ,

Valandos: nuo 10 iki § vai. vaka- . 
re. Nedėliomis pagal sutarimo. į 
3261 S'o. Halsted St., Chicago, III. I
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Mėgiamiausios Mabar mergaitėms 
kepuraitės tai taip vadinamos “tam”, 
kurių trys skirtingi pavidalai paro
domi No. 9522. Vyresnėms mergai
tėms labiau tinka su truputį drapi
ruotais kraštais, mažesnėms gi labiau 
dera gludi, apvali kepuraitė su kutu 
3A, arba 1A.

Kepuraitei No. 1, arba 1A, reikia 
% jardo materijos 24 colių pločio. Ki
toms — nurodymai paduoti ant pa
vyzdžių valktelio.

Norint gauti tokiems kepuraitėms su 
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paddotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę 4r aiškų adresą ir, įdėjus į 
konvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, UI. 

čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 9522.

Mieros •.......... ............................ ......

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir Valst.)

DR. A. MONTVID 
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East Washington Su 

Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 8362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

A. Petratis S. Fabijonai

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL ESTATE-INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus. Parduoda 
Laivakortes.

NOTARIJUfiAS.
809 West 35th StM Chicago, Iii.

Kampas Halsted St.
Telephone Boulevard 611

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

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

(

' ' y ■ •



Ketvergas, Sausio 6 d., 1921

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

JUNGTINES VALSTIJOS.
Socialistų mokykla kuria pui

kius vasarnamius darbinin
kams.

[Iš Federuotosioa Presos]
NEW YOBK. — Kuriamame 

People's Educational Society 
susirinkime pranešta, kad tapo 
nupirkta 2,106 akrai labai pui
kios žemės BIuc Bitlge kalnuo
se Pennsylvanijoj, kur bus į- 
kurti puikiausi pasaulyj vasar
namiai darbininkams. Tą drau
giją organizuoja American So
cialistų Society, kuri užlaiko ži
nomų socialistų mokyklų Band 
School.

Nupirktoji žeme yra už dvie
jų valandų keliones iš New 
Yorko ir yra puikiausioj apie- 
linkėj. Šalę jos yra $M5.(XK> 
vasarnamis moterų rūbų siuvę 
jų — Unity House., Abi tos 
organizacijos veiks išvien, kad 
padarius tų vietų puikiausia pa 
ilsių vieta tūkstantinis darbi
ninkų.

Kad prirengus vasarnamius 
ateinančiai vasarai, kaip ap
skaitoma, bus reikalinga $30,- 
(X>0 ir kad surinkus tuos pini
gus, bus išleisti bonai po $5, 
$20 ir $100.

Kaip kūrėjai pienuoja, kada 
bus užbaigti vasarnamiai, tai 
busią puikiausias darbininkų 
rezortas pasaulyj. Kartu bus į- 
kurta darbininkams ir mokyk
la, taip kad atvykę darbininkai 
netik pasilsės, bet dar ir pasi
ni ok i n s laike savo atostogų. 
Unity Center buvo pabudavotas 
trįs metai atgal ir jį aplankė 
jai tūkstančiai rubsiuvių ir ga
vo ten taip reikiamo jiems pa
ilsto gražiuose kalnuose. •

Nauja našta darbininkams.
[Iš Federuotosioa Presos]

WASHINGTON. — Tarp da
bar ir sekamo liepos, - vienas 
bilionas mokesčių bus nuimtas 
nuo turčių ir uždėtas ant bied- 
nuomenės nugarų.

Perviršio pelno mokesčiai, 
kuriuos mokėjo turtingosios 
korporacijos ir pavieni asme
nis, bus kongreso panaikinti. 
.Jų vieton bus įvesti mokesčiai 
ant pardavimų, kuriuos visuo
met užmoka pirkėjai.

Kapitalistų reikalų ginėjai 
sako, kad mokesčiai nuo pel
no yra pavoju bizniui, nes rei
kia daug pinigų išmokėjimui 
mokesčių.

Bet valdžia reikalinga ma
žiausia $ 1.000,000,000 į metus. 
Kadangi biznis yra perdaug 
“neturtingas”, kad mokėjus 
mokesčius, tad juos norima už
krauti ant darbininkų, kurie 
‘turį” daug pinigų.

Apskaitoma, kad imant po 
trečdalį n uos. nuo visų parda
vinių, valdžia surinktų apie 
$000,01)0,000. Bet kaip jau pa
rodė pa tyrimas, kad kada rei
kia mokėti mokesčius, juos vi- 
sumet užkraunama ant pirkėjų 
ir išlupama tris ar keturis syk 
daugiau, negu reikalinga, tad 
žmones kapitalistams tų mo
kesčių sumokėtų mažiausia $2,- 
000,000,600* į metus. Kapita
listai tad įsigytų naujų pelnų 
šaltinį.

Jei tavom i dabar ir nupig
ini, tai vistick mokesčiai pa
darytų juos augštais.

šita vagystė yra tiek atvira, 
kad jau ir toliau matantįs biz
nieriai pradeda jai priešinties, 
bijodamies naujais mokesčiais 
sukelti žmonių nerimavimų.

Bedarbė didėja.
[Iš Foderuotosios Presos]

Milwaukec, Wis. — Unijų 
viršininkai apskaito, kad iki 
naujų metų Milwaukec bus 
50,000 bedarbių. Dabar visoje 
\Visconsino valstijoje, neskai
tant Mihvaukee , yra 5,000 be
darbių.

RUSIJA.
Sociairevolincionieriai už IV 

Internacionalą.

BEBN. — Rusijos kairiųjų
Socialrevoliucionierių atstovai 

čia išleido atsišaukimų į viso 
pasaulio darbininkus prisidėtų 
prie bandymo suorganizuoti 
ketvirtąjį Socialistų Interna
cionalų, kurio organizavimų 
pradėjo Austrijos socialdemo
kratija ir Vokietijos neprik
lausomieji socialistai.

Sočiai revoliucionieriai prane
ša apie nesėkmingas tarybas 
kovo mėn., 1919 m. su bolševi
kais apie komunistų susivieni
jimą su socialrcvoliucionieriais 
tuo pamalu, kad butų paskelb
ti nauji rinkimai į lokalinius 
sovietus ir į visos Rusijos kon
gresų, kuris išdirbtų pienus pil
nai socializacijai Rusijos indus
trijos ir agrikultūros.

AUSTRALIJA.

Susikūrė komunistų partija.

SYDNEY. — šiomis dieno
mis Australijoj susikūrė nauja 
partija — komunistų partija. 
Partijos centras randasi Syd
ney mieste. Tiesa, visas tos 
naujosios partijos veikimas tuo 
tarpu jaučiamas tik Sydney 
mieste. Kitur savo skyrių ji 
dar neturi. Manoma, kad par
tijai susikūrus, ji prisidės prie 
“trečiojo” (Maskvos) Interna
cionalo.

Naujosios partijos valdyba 
šiomis dienomis paskelbė ma
nifestų, kuriame be kita sako:

Partijos nariai turi daryti vi
sa, kad pasiėmus į savo ran
kas vadovavimų unijose ir pa
tekus j tų unijų valdybas.

Daryti visa, kati dabartinės 
unijos butų pakeistos “geresnė
mis”, taigi sukurti iš jų ‘‘tik
rai revoliucines unijųs”.
Kiekvienas partijos narys pri

valo elgtis taip, kaip partijos 
valdyba padiktuos.

i
Kiekvienoj dirbtuvėj būtinai 

reikalinga sukurti tam tikras 
darbininkų grupes, kurias kon
troliuotų komunistų partijos 
nariai. Tos grupės privalo 
pasiimti j savo rankas visokių 
nesusipratimų su samdytojais 
sprendimų, visuomet turint 
minty vienų dalykų — socialę 
revoliucijų, žodžiu, panaudoti 
kiekvienų darbininkų streiką 
bei sumišimų atsiekimui to 
‘vieno dalyko” — socialūs re
voliucijos.

Australijos Socialistų Darbi- 
lininkų Paėji ja paskelbė mani
festų, kur ji persergsti organi
zuotuosius darbininkus laikytis 
iš tolo nuo komunistų parti
jos. Pareiškiama, kad tokia 
partija nieko gera neatsieks, 
tik duos geros progos valdžios 
agentams ir šiaip įvairiems pro 
vokatoriams — darbininkų ju
dėjimų trempti. Tokį jau pa
reiškimų davė ir Australijos 
Darbo Partija.

Naujoji Meksika.
Vidurnaktį, iš 31 d. lapkri

čio į 1 d. gruodžio, generolas 
Obregon užėmė Meksikos pre
zidento vietų. Buvęs laikinasai 
prezidentas De la Iįnerta suti
ko užimti Obregono valdžioj 
iždo ministerio vietų. Gene
rolas Calles (tark—Cayes), bu
vęs karo ministeris Dc la Hu- 
erta kabinete, dabar tapo vi
daus reikalų ministeriu. Žem
dirbystės ministeriu bus gen. 
Villereal. šitie vardai rodo, 
kad Meksikos valdžia ir prie 
Obregono pasiliks tokia pat, 
kaip kad prie De la Huerta, ir 
laikysis tos pačios politikos, 
kurios laikėsi pastarasis.

Pats prezi dentas Obregon, 
generolas Calles, De la Huerta 
ir eilė kitų asmenų, kurie šian
dien vadovauja Meksikos žino 
nėms ir atstovauja jų reikalus, 
yra seni revoliucionieriai. Jie 
kariavo dešimts metų atgal, 
idant nuvertus Porfirio Diazo 
diktatūrų; jie. kariavo taipgi, 
kad nuvertus panašų į Diazų 
diktatorių Vietoriano Huerta; 
jie nuvertė ir Carranzą, kuriam 
patys gelbėjo tapti Meksikos 
preziden tu.

Kokie baisus žmones! Tik 
griauja, tik verčia, tik ardo! 
Ar ne?. " v < -

Kai kam jie išlikrųjų yra 
baisus, bet ne visiem.

„ . i

Prezidentas Obregon.
Obregon, pavyzdžiui, buvo 

labai baisus Franciškui Viliai 
(ištart Vijai). Tai Obregon su 
20,000 kareivių išblaškė 40.000, 
vyrų armijų, vadovaujamų pa-j 
ties Vilios, kuris net generolu 
lapo paskelbtas, kuomet įsigi- 

nok po smūgio, aplaižyto iš 
Obregono rankų, jis jau nebe- 
iškilo iš roles bandito, vadova
vusio nedideles bandas vyrų

Šimuose. O reikia žinoti, kad 
Vilią, praleidęs visų savo gyve
nimų tarpusavio karuose ir 
šiaip visokiuose užpuolimuose 
yra taipgi labai kietas riešu
tas, o karl-kartėmis naikinda
vo dvigubai ir trigubai dides
nes . (’arranzos spėkas. Ir ne 
veltui todėl prezidentą Obre- 
goną skaitoma esant vienu ga
biausių Meksikos karininkų.

Obregon jau išseno pasižy
mėjo savo radikalumu. Kuo
met Meksikos konstilucionalis- 
lai įveikė Porfirio Diazų, o pas
kui ir Huertų, Obregonas tapo 
karo ministeriu Carranzos ka
binete. Pamatęs lėčiau s, kad 
(airranza užmiršo, ko troško 
ir už ką kariavo Meksikos liau
dis revoliucijose, Obregon ap
leido augštų vietų. Jisai pa
sitrankė į mažiukę, kokių 1,500 
gyventojų miestelį, ir čia 
io galva, gaudamas algos 
$1.500 į metus.

Sekamas atsitikimas 
\aizdingai nušviečia Obregonų 
kaipo žmogų. 1014 m., kuo
met revoliucines meksikiečių 
rrmijos nuvertė parsidavėlį 
svetimų šalių capitahii Victo- 

tapo 
apie

riano Huertų, Obregonas tapo
Meksikos sostinės ir jos aps- \ieiisikos 

kariškuoju viršininku, i 
ilgo tarpusavinio karo, 
gamyba buvo baisiai su- 

Gyvenimo reikmenų 
augščiau kalnų 

Kad sustabdžius pcl-

kričio 
Delei

irus.
kainos pakilo 
viršūnių.
nagrobių plėsimą, Oberegonas 
sušaukė stambiųjų sostinės ver
telgų susirinkimų ir griežtai 
pareikalavo liautis plėštis žmo
nes. Pelnagrobiai -n įsake Ob
regon ui irgi griežtai: jie užda
rė savo krautuvių duris. Tuo
met Obregon pareiškė karei- 
viems ir badavusiom darbinin
kų miniom štai ką: girdi, krau- 
tuvnininkų, kurie jums patar- 
nautų, nebėra, taigi eikite ir 
asitarnaukit sau.
Išalkusiai miniai nereikėjo 

pakartojimų.
Beikia pasakyti, kad, rasi, 

galima buvo rasti tinkamesnių 
būdų kovai su pelnagrobiais. 
Bet reikia taipgi žinoti, jog 
tuolaikinė Meksikos pddčMtis 
buvo irgi desperalinga. Badas 
: iautč baisus; žmonės gatvėse 
mirė, badu; iiolicija kas rytas 
sažinėjo gatvėmis, rinko miru
sių lavonus ir, išvežus vežimu 
už miesto, degino juos. In- 
domu taipgi pastebėti, kad prie 
tikis su krautuvių plėšimu ne
praėjo veltui. Maisto spekulian
tai Meksikoj nuo to laiko la
ba atsargiai apsižvalgydavo, 
idant neiškėlus maisto kainų 
“perą ugštai”.

Tasai atsilikimas 
Obregonų daugiau 
Žmogų. V1V1RAK JIS įV>'KU, 

met Obregonas buvo da gana m 
jaunas žmogus. Šiandie jis

IJ 
□ 
H

!11 tl
nušviečia. . u kaipo ūpo u 

Vienok jis įvyko, kuo-f®

Tel. Monre^e 2804

DR. W. F. KALISZ 
Speeialemas: Motej j ligos ir Chirargija

1145 MILVVAUKEE AVĖ. CHICAGO.
........ ...  .................  —------u----------—

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ
JŪSŲ LIBERTY BONDSUS.

11 ■ ■ J ‘ •

Jeigu jus turite Liberty Bondsus ir norite 
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite mums 
kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime tiek 
kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu: 

\ ' ! Į . '

KALTIC STATES DEVEEOI’MENT 

COKFOKATiON,
35 So. Dcarborn Str., Chicago, 111.

a................. ■1 " ' —■ ■ ........... .. ...... ........ I ""■■■■ ■!■■■■ II    

veikiausia nebeiškirstų pana
šaus šposo. Šeši metai margo 
ir patyrusių pilno gyvenimo 
nepraeina veltui ir menkesnių

1 gabumų žmogui, negu Obre-

Generolas Calles.
Pastarasis bus Meksikos vi

daus reikalų ministeris ir mi- 
nisterių pirmininkas. Jį laiko 
kaipo vienų radikaliausių nau
josios Meksikos vadų. Jį ma
noma turint taipgi plačiausių 
erudicija ir gyvenimo patyri
mų. Jis taipgi yra pasižymėjęs 
kaipo darbo žmonių šalininkas. 
Būdamas Sonora valstijos gu
bernatorių jisai susikirto su tur 
linga ir intekminga amerikie
čių kompanija — Phclpes Dod- 
ge Co., — kuri turi Vario ka
syklas miestelyj Gananea, Mek
sikoj. Šitose kasyklose papras
tai dirba apie 10—12 t tiksian
čių darbininkų. Calles būtinai 
norėjo prispirti kompanijų, 
idant ji prisilaikytų 123 para
grafo Meksikos konstitucijos. 
O tuo paragrafu stengiamasi 
apsaugoti darbininkų nuo per- 
didelio išnaudojimo. Kompani
jai tatai baisiai nepatiko ir ji 
nusitarė mapokyti Cadlesų. 
Kompanijos bosai samprotavo: 

bininkai, netekę uždarbio, su- 

atsirūgs ir pačiam gubernato
riui Callcsai ir visai Meksikos 
valdžiai. Kaip sumanė, taip pa
dare. Sustabdė darbus. Bet 
Calles neišsigando. Jis patarė 
darbininkams patiems varyti 
darbus. Ir darbininkai pradė
jo. Kaip bematant, sugrįžo 
kompanijos viršininkai atgal į 

Jie reikalavo, idant 
valdžia apmokėtų 

nuostolius, kuriuos darbinin- 

varydami darbus. Calles atsa
ku jiems šitaip: “Gerai, val
džia apmokės jųsų kompanijai 
nuostolius, bet ve kas yra pa
sakyta musų konstitucijoj: 
“Kasyklų, dirbtuvių ir visokių 
prekybinių įstaigų savinirtkai, 
kurie sustabdo darbus be svar 
bios priežasties, neperspčdami 
darbininkų bent dviem savai
tėm ankščiau prieš uždarant, 
privalo apmokėti darbininkams 
trijų mėnesių algas iš anksto. 
'Taigi, gerbiamieji, parodykit, 
kiek nuostolių jums pridaryta, 
o aš parodysiu, kiek jus esate 
kalti darbininkams; tuomet pa
darysime sąskaitų, kiek kas tu 
ri primokėti’’. . Kompanijos at
stovai nutilo. O po to pradėjo 
vėl varyti darbus kasyklose, 
Įtaisu knygyną, įrengė darbi
ninkams kliubo kambarius ir 
net maudyklą maudytis!

Ir lokių atsilikimų, kur Cal-

J. P. WAITCHES 
LAWYER 

Lietuvis Advokatas 
Vakarais: 4509 S. Ashland A v.

Phono Yards 1053 
Dienomis: Room 518 —• 155 

N. Clark St., 
Tel. Randolph 3507.

Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

Dr. J. Sarpalius
1424 So. Halstcd St.

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

Gyvenimo Tel. Yards 5093.

kaipo darboles pasižymėjo 
žmonių reikalų gynėjas, yra 
daugybė. Bet aršiausį, rasi, 
šposų iškirto Calles Sinaloa 
valstijoj kasyklų savininkams. 
Mat pastarieji kreipėsi į jį pra
šydami atsiųsti jiem patyrusių 
mašinistų, dailydžių, ele., etc. 
Calles nusiuntė — nusiuntė 
smarkiausius unijistus, kokius 
tik surado Sonora valstijoj. Tie 
nuvažiavo, pradėjo dirbti. Bet 
nepraslinko nė trys savaitės, 
kaip visi darbininkai sustrei
kavo 
darbo 
unijos

reikalaudami geresnių ■ 
sąlygų, algų pakėlimo, J 
pripažinihio, ir 1.1. Už- 
taip netikėtai, samdyto- Į 

jai turėjo išpildyti darbininkų 
reikalavimus. Tat ir spiaudės, 
ir keikė ir koliojo jie Callcsų, j 
tik jau buvo pervėlu.

Čia padaviau vos keletu įvy
kių iš dabartino Meksikos pre-, 
zidento Obregono ir jo pirmo-| 
jo ministerio, gen. Calleso, gy-! 
veninio. Bet ir tie keli pavyz
džiai, manau, nušviečia juos 
gana aiškiai esant liaudies, dar
bininkų šalininkais. Panašiais 
darbais, tokiomis pat idėjomis 
yra pasižymėję ir kiti naujosios 
Meksikos ministeriai ir šiaipjau 
vadai, kurie šiandie laiko savo 
rankose Meksikos respublikos 
vairų.

Ir nenuostabu lodei, kad žmo 
nes, kurie arčiau pažįsta Mek
sikos reikalus, jos praeitį, šian
dieninės Meksikos vargus ir 
iroblemas, sako: “Jeigu ir prie 

šios valdžios Meksikos liaudies 
Kūlelis nepagerės, Meksikos rci 
eolai nesusitvarkys, tai Meksi
kos likimas yra beviltis — yra 
“hopeless case”. — J. P.

REIKALAUKITE SAVO GROSERNINKO
ČYSTŲ SUSPAUSTŲ MIELIŲ.

ŠVIEŽIOS KASDIENĄ IŠDIRBAMA PER
A. P. CALLAHAN & COMPANY

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

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

dirbtuves. Cash arba a*nt išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

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

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

EXTRA! Palikta musu sankrovoj. EXTRA!
- Štai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rų- j

if"1 * š!es GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00
____jsfiftj tik už $35.00, priedų veltui 12 rekordų, 300 adatų ir 

DEIMANTO ADATĄ, šios NAUJOS PUIKIOS SiBKpir YICTJi9L°S palikta musų SANKROVOJE didžiu- 
'i liu muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek- 
g® viena MAŠINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES 

GVARANCIJOS. Kam tai pirkti iš antrų rankų 
mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAUJĄ GVA- 
RANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00, tik už 
$35.00 su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų 
SANKROVOS.

Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krau
tuves nei sankrovos lygios musų sankrovai palygi
nant nu piginimu.

Mes žinome, kad apsimokės tamistai atvažiuo
ti, nepaisant kur gvvenat. Taipgi mes turime kele
tą augštos rųšies TIKROS ODOS IR VELOURO 
SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
mą pasiūlymą. Mums reikia vietos.

Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir 
priemiesčiuose. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBER
TY BONDSAI PRIIMAMI.

Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 4 p. p.

NATIONAL STORAGE CO.*
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris 

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

Sankrovos 
kaina tik

*35.00

AMERICAN LINE
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS.

NEW YORK — HAMBURG
Pagabiausia kelionė rusams ir lietuviams.
Didelis moderniškas dubeltavais šriubais garlaivis.

Manchuria
Išplaukia Sausio 13, 1921.I

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

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

Atsišaukite į kompanijos ofisą 14 N. Dėarborn St., arba pas vie
tinį agentą.

Naujienų ofise galima 
gauti į Lietuvą, ir iš Lie
tuvos “American” linijos 
laivakortes. Norinti važiuo
ti patįs arba parsitraukti gi- 
minęs iš Lietuvos ateikit 
ypatiškai arba rašykit

r Severo^ Gyduoles užlaiko

Sąvarta nauja* Kalendorius 1921 metu 
yra itduotaa. Gaukite vieno sava aptle- 
koi. Yra duodamaa dykai. Jeigu negau- 
tumite aptlekoi, rašykite pas mue ir 
Įdekite 2c pastos kenkig.

Apsaugokite Vaikus
nuo tuo varsingo žlemoa kosulį, per užlai
kymo narnose visada

SEVERA’S
Cough Balsam

(pirmiau žinomo kaipo Severos Bahamas 
Plaučiams). Jis atncA groita paseipa, pa- 
daria lengvų Ir naturalJAka Kvepavlma ir 
ansergea nuo plėtimo Ilgu. Dvle mleras, 
2d ir 60 centai.

Paprastas Šaltis
sutelkti svarbos llgag, bet ant

SEVERA’S
COLD AND GR1P TABLETS 
(Severos riyskelol nuo Šalčio ir Grlpoz) 
galima paaltlkVll jog palengvins Balda i 
trumpo laiko ir per tai upaaugot nuo svar
biu ligų, praSaiioant Gripą arba Influon- 
zą. Pardavinėti kožnol aptiekei. Haluos 
80 centu.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR HAPIDS, IOWA

Telephone Boulevard 2160
Dr. W. Kaplan

DENTISTAS 
Specialistas DANTŲ ir burnos ligų 

3303 So. Morgan St.
Valandos: 9—12 p. p. 2—9 vak. 

Chicago, III.

Tai.: Yards 6666 
Drovor 8448

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

Akuieraa
8203 So., Halited St., Chicago. 
Valandoš: 10-12 v. r. 1-2, 8-8 
v. v. Nedaliomis 10-12 ryta.

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

DENTISTAS
Mes savo darbij gTnrantuojamu ‘ 

Kalbamą visas Europiškas kalbas. 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III. i

/ Arti 38-th Street

NAUJIENŲ PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Ofisas atdaras nuo 9 ryto 

iki 8 vak. kasdien, subatoj 
iki 9 vai. vak. ir nedelioj nuo 
10 vai. ryto iki 2 vai. po pieL

Dr. A. R. Blumenthal

Akis EgzanisBoju
Gyvenimas yri 

- tuščias, kada pra- 
nyksta regijimas.

Mes vartojam 
P&garintą Oph-

- thalmometer. Y-
patinga doma at- 
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN 
Iš RUSIJOS

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

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

Ofisas i ir Labaratorija; 1D2S W 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Ganai 
8110 arba 887

Naktimis: Drexel 
950 - Drover 4186

GYVENIMAS: 3412 S'. Halsted St. 
VAL.: 9—10 ryto, ir 8—9 vai. vak.

Telephonai:

Telephone Yards 5032

Dr. Si. Stip nieki
3107 S. Morgan St. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir ąuo 5 iki 8 vakare.

*
E 
tl

n m

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
/ LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.H 

M si 3259 So. Halsted St., Chicago.

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. Strikol’is

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgai
Perkelia ofisą į People Teatrą

1616 W. 47 St., Tel. BouI.16fl
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 

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

Nuo ryto iki piet. 
Telephone McKinley 263

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

D0WIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No. 
5208 W. Harriion St.

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedėldienius. /

! Tel. Boulevard 2160

J Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

9 VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street, 
Chicago, III.

Dr.C.Z. Veželis
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drover 7042

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. 
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 
9 vai? vakare. Gyvenimo vieta: 
W. 42nd St. Phone Lafayotte, 
Valandos ąuo 10 iki 12 dieną.

Va- 
7 iki 
3114 
4988.

Tol. Pullman 342 (
DR. I. E. MAKARAS 

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgą* 
10900 Michigan Avė., Roselande. 

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80 
iki 8:30 vak.

DENTISTAS
1821 So. Halstcd SU Chicago, Tll.

*■ kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.

Phone Canal 257

Telefonus-—Boulevard 9199

DR. C. KASPUTIS 
—- Dentistas—

3331 S. Halsted St., Chicago, III.
Valandos:—

9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.
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Lietuviu Rateliuose Senute pametė namus

NORTH SIDE

Klerikalų prakalbos ir klerika- 
liškas rėksnys.

Sausio 1 d. šv. Mykolo po- 
bažnytiniaine skiepe buvo pra
kalbos, kuriose kalbėjo kun. 
J. J. Jakaitis. Kalbėjo jisai apie 
Lietuvos valstybės besi k u rimą 
ir daabrtinę jos padėtį. Savo 
kalboje jis neepikė perdaug nė 
vienos sriovės ir abelnai ban
dė padarai savo kalbą kiek 
galinta “bepartyviską.” Buvo 
renkamos ir aukos dėl Lietu-
Vos kareivių. Aukų surinkta
virš $300.

Po aukų rinkimui prieš pub
liką atsitoja .mekeno nepersta- 
tytas Antanai Baceviče ir už- 
reiškia, kad Įeiti surinktas au
kas siunčia per Lietuvos Misi
ją, bet mes, girdi, siusime per 
Tautos fondą ir jeigu kas tu
rįs kokį klausimą, tai jis at
sakysiąs. Tuojaus iš publikos 
keli pareikalauja, kad pinigai 
butų siunčiami per Lietuvos 
Misiją. o vienas pareiškia, 
kad jis davė $10, bet jeigu per 
Misiją butų siunčiami, tai jis 
duotų dar $500. Kiti irgi norė
jo ką pasiklausti, bet Bacevi
če neduodamas niekam kalbėti 
šaukia prieš Lietuvos Misiją ir 
ypač prieš Vileišį. Šaukia, kad 
Tautos fondas gyvuojąs jau 7 
metus ir daug nuveikęs Lietu
vos labui, o Misija sugriovusi 
visus fondus, tad norinti sug
riauti ir jų fondą, bet jis, girdi, 
neįeisiąs jai tai padaryti (irgi 
didvyris!). Jis parašęs Misijai 
laišką, kad važiuojantis į Lie
tuvą, o neturintįs bonų. nebūtų 
Įleidžiami į Lietuvą, arba butų 
baudžiamas, bet Misija jam at
sakiusi, kad ji to negali pada
ryti, kadangi daugelis yra ne- 
pirkę bonų. Paskui dar pako- 
liojo Grigaitį ir kitus socialis-1 
tus ir prikalbėjęs visokių nie
kų, ar tai nebeatgaudamas 

dau-kvapo, ar nežinodamas ką 
giau kalbėti, nutilo.

Tokių Bacevičių naudai 
kia štai kas pasakyti. Tie 
sniai, kurie niekina 
valstybės atsiųstus
tuo kartu niekina ir pačią Lie

rei- 
rėk- 

Lietuvos 
atstovus

sidengdami patriotizmo skrais
te gina vien savo klerikališko- 
sios partijos reikalus ir jos 
Tautos fondą, kuris nenori iš
duoti aiškių atskaitų ir bumo- 
ja ant tų žmonių, kurie tų at
skaitų reikalauja.

1920 m. pabaigoje “Drauge” 
tilpo neva atskaita Tautos fon
do. Toj atskaitoj pasakyta, kac 
fondas kas mėnesį skiria Euro
pos moksleiviams po $1,000. 
Kas tie moksleiviai? Juk Eu
ropa yra plati. Tad kokios Eu
ropos šalies moksleivius kleri
kalai šelpia iš žmonių surink
tų aukų? Be to iš fondo yra 
paskirta $1,000 Am. Liet. Ry
mo Katalikų Federacijai, taip
jau mokama raštininkui algos 
po $150 į mėnesį, o ir šiaip pri
daroma visokių kelionės lėšų.

gu visos surinktos aukos bu
tų siunčiamos per Lietuvos Mi
siją. Taipjau sumažėtų ir ki
tos išlaidos. O jei moksleiviams 
reikalinga pašelpa, tai jiems ga
lima parinkti jų vardu, bet 
mes turime žinoti kas jie yra 
ir kur jie yra. Be to dar pa
sakyta, kad Tautos fonde lieka 
pinigų $37,476.26. Kam reika
linga yra laikyti tiek daug pi
nigų fonde, kada Lietuva deda 
paskutines spėkas, kad apsigy
nus nuo užpuolikų ir išlaikius 
savo nepriklausomybę Tas jau 
vienas parodo, kad visi suren
kamieji Lietuvos gynimui pini
gai turi būti siunčiami tiesiai 
Lietuvos Misijai, per kur jie 
greičiausiai pasieks Lietuvą, o 
ne per kokius tai fondus, ku
rie laikosi pinigus saviems rei
kalams, bet nesiunčia jų Lie
tuvon didžiausio jai pavojaus 
laiku. Ne klerikalus reikia šel
pti, bet gelbėti Lietuvą.

—Amal-katalikė.

Ketvergas, Sausio 6 d., 1921
BES?

Nevykęs žygis, Cuayahoga. Sako, kad šimtai 
žmonių dėl žingeidumo ėjo jos 
teisman, kad pamačius kaip 
moteris teis vyrus. P-lė Allen 
teisių mokinosi Chicagos Uni
versitete.

PRANEŠIMAI. REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
Aštuoniasdešimtą metų senu

tė, Mari ha Reeder, vakar 
rasta beklaidžiojant

buvo 
apie 

kampą Van Buren ir Wells 
sts. Ji pametus namus. Pas ją 
policija rado dvi bankos kny
gutes, kurios parodo, kad ji tu
ri virš dviejų tūkstančių dole
rių batikoje. Visa ką ji pame
na, tai kad ji gyveno “kur nors

Gavo penkis metus kalėjimo.

Tūlas Milton Dodge, 1739 
rinport place, andai buvo

areštuotas už pardavinėjimą 
lotų — kur-nors ant Marso. 
Vakar gi federaliniam teisme 
jis liko nuteistas penkiems

Sako, kati

apie šimtų tūkstančių dolerių.

. Nusinuodino — bedirbdamas 
munšainą.

Petcr Pichyk, 26 metų am
žiaus, 1060 W. 13-th st., vakar 
buvo atrastas sėdintis kedėje 
pr e inunšaino katilo — jau 
sustingęs. Manoma, kad jis 
Išsaugodamas katilą užsnūdo 
ir kaitinys užviręs užliejo ug
nį gasinio pečiaus.

Nekels miesto darbininkams 
algų.

Finansines Tarybos komiteto 
I pirmininkas John A. Richert 
vakar pareiškė, kad komitetas 
nesvarstys miesto darbininkų 
algų klausinio iki tol, kol 
miesto finansai galutinai nesu
sitvarkys. Tas užims dar apie 
tris savaites laiko. Mat, poli- 
cistai ir gaisrininkai būtinai 
reikalauja, kad jiems butų pa
kelta algos.

$4,800,000 L- už Kalėdų 
štampas.

National Tuberculosis Soc- 
iety vakar laikė konferenciją 
Congress hotelyj, kurioje na- 
cionalis komitetas pareiškė, 
kad prieš praeitas Kalėdas 
draugija pardavinėdama Kalė
dines štampas (Christmas 
seals) surinko $4,800,000. 
1919 metais buvo surinkta 
apie $4,00,000.

tik

Tik 4 “Tag Days” f metus.

Miesto taryba vakar popieti
niam posėdyj išleido patvarky
mą, sulyg kurio bus leista tik 
keturis kartus į metus rinkti 
aukas gatvėse. Aldennanas 
Walter P. Steffen padavė su
manymą, kad miestas pertik
rintų visų labdaringų organi
zacijų knygas.

Automobilius užmušo merginų.

A u to niobi 1 i u m belėkdamas 
tūlas Thomas McDonald, 19 E. 
Chestnut st., ant Drexell Bou- 
levard parbloškė keturiasde- 
šimts metų amžiaus p-Ię Fan
nie Cross, 4320 Drexell blvd. 
McDonald paėmęs jų nuvežė li
goninėn, kur ji tuojaus ir pasi
mirė. Pats McDonald liko už
rakintas Hyde Parko policijos 
stotin.

15,000 užmušta į metus.

of 
ta-

Chamber of Commercc 
the United States saugumo 
ryba vakar laikydama konfe
renciją National Safety Coun- 
cil kambariuose, 168 
gan avė., paskelbė, 
riuose Jungtinėse 
kilusiuose gaisruose 
metais liko užmušta
ciolika tūkstančių žmonių.

N. Michi- 
kad įvai- 
Valstijose 
praeitais 

apie pen-

Bedarbiai taisys kelius.

American Good Roadfc Coun- 
cil vakar paskelbė, kad Chica
go j e ir apie Chicagų pataisy
mui kelių šiais 1921 metais bus 
išleista vienas bilionas dolerių. 
Tokiu būdu manoma išrišti da
lį nedarbo klausimo.

Praeitą nedėldienį viename

vo areštuota viena nepažįsta
ma moteris, už pavogimą 
skrandų koto. Suareštavus ją, 
ji nepasisakė kas ji yra ir iš 
kur. Vakar gi ji South Clark

kaipo Mrs. Maude Zeigler, 1269 
Ardmose avė. Ji tapo paleista, 
kada jos sesuo, Mrs. Anna Rap- 
man, 3616 Neva avė., užstatė 
už jų 1,200 dolerių kaucijos.

700 nesuaugusių kūdikių.

Visiting Nurses* asociacijos 
pirmininkė, p-lė Mary Minick, 
vakar paskelbė, kad Wauke- 
gan’o mokyklose ji suradus

kurie mokyklose alpsta nuo 
nedavalgymo. Nei valgyklos, 
kurias nesenai įtaisė mokyklo
se, nieko kūdikiams negelbsti, 
nes jie neturi penų, kad galėtų 
pirktis sau maisto.

Atidarė biznio mokyklų.

Chicagos apšvietos komisija 
vakar paskelbė, kad ateinantį 
panedėlį bus atidaryta komer
cijos vakarinė mokykla, 218 S. 
VVabash avenue, kurioje bus 
už dyką mokinama reidrašys- 
tės, knygvedystės, trumparank- 
rašystės ir komptonietrijos. 
Norintieji mokintis, turėtų pa
sinaudoti šita pro^a.

Neduos daugiau kyšių.

Hamilton Club of Chicago, 
20 S. Dearbon st., prezidentas 
Robert W. Dumi paskelbė, kad 
kliubo nariai ir lankytojai ne
duotų kyšių pritarnautojams. 
Tai dėlto, kad buk jie gaunu 
geras algas ir be kyšių.

Policija siūlo $500.

Vakar policijos departamen
to viršininkas Fitzmorris pa
siūlė penkis šimtus dolerių 
tam, kuris sugaus arba nuro
dys kur yra policisto John Mul- 
len žudeika, Ethvard Morris 
ir Edic McBride. “Jeigu Tary
bos finansų komisija
kirs šios sumos, tai aš jų 
mokėsiu iš savo kišeniaus,” 
sakė Fitzmorris.

nepas- 
už-

Padarė kratų kavinėje.

Prohibicijos agentai sužinoję,

nėjo, 331 S. Clark st., galima 
gauti munšaino, vietoje kavos, 
padarę kratą ir rado šešis bak- 
sus alaus ir kelioliką galionų 
spirito. Areštavo du darbinin
ku, Charles Gerinau ir Billie 
Quaile; paties boso tuo tarpu 
nebuvo namie.

Nusinuodino alum.

Tūlas Thomas F. Krumma, 
1135 N. Spaulding avė., Praei
tą panedėlį per pietus išėjęs iš 
United States Rubber kompa
nijos dirbtuvės, nuėjo į 
Price saliuną, 1101 S. 
st., ir nusipirkęs bonką

jis išgėrę porųsgurkšnių

Paul
State 
alaus 
Kada 
alaus,

ti—- ri už kelių minučių mirė. 
Jo banką su alum polieja nu
sinešė — chemiškai! ištyrimui.

Apilėšė gražnos krautuvę.

Du ginkluoti plėšikai atva
žiavę vakar užklupo Roling

Jau lūžta eilės.

New York. — Įlūžimas dra-

tiko, kada 8 firmos, viena ku
rių priklauso fabrikantų aso
ciacijai, pasirašė sutartį su 
unija. Tose dirbtuvėse dirba

i “Priežastini lų susitaikymų 
yra, kad fabrikantai supranta, 
jog Amalgameitai yra geriau 
prisirengę kovai, negu kad jie 
buvo 1918 m.,” pasakė gene
ralinis rubsiuvių unijos sekre
torius Schlossberg. “Mąstantys 
fabrikantas turi tik atsižvelgti 
į 1918 m. lokautą, kad pama
čius, jog prie dabartinių ap
linkybių geriausia yra susitai
kymas.”

Drabužių fabrikantai Chica- 
goj, Rochester ir kituose mies
tuose palaiko draugiškus ryę

dar nepavyko 
atidaryti,

šius su unija.
Paskelbę lokautą Ncw Yorko 

drabužių fabrikantai dabar 
bando išnaujo atsidaryti savo 
dirbtuves, bet tas jiems nesi
sekė ir jiems
nę vienos dirbtuvės 
nes darbininkai atsisako grįžti 
į darbą kol fabrikantai nesusi
taikins su unija.

Fabrikantai vėl nepaskelbė 
žadėtosios naujos algų skalės.

Pranešimai

I
I Draugijų pranešimus apie mi- 
| tingus etc. dedame dykai. Nuo 

šio laiko betgi pranešimai (lai- 
i šku, arba telefonu: Canal 1506) 

turi būt priduoti Redakcijai iš- 
i vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
H l’.M. Vėliau priduoti praneši- 

li mat nebegalės tilpti rytojaus 
II numeryj.

Tiems, kur paduoda pranešimus.
Siunčiant Naujibnoms pranešimus 

organizacijų reikalais — apie susirin
kimus, mitingus etc. — nepakanka 
padėt parašą “Valdyba” arba “Komi
tetas”. Redakcija turi dar 
kas pranešimą paduoda, 
muo paduodantis pranešimą, turi pa
duoti taipjau savo vardą pavardę ir 
adresą Redakcijos žiniai. Kitaip, at
siųstas pranešimas nebus įdėtas.

Naujienų Redakcija.

žinoti, 
o todėl as-

Kooperacijų reikalu. — 5-tojo War- 
do Socialistų Partija šaukia vieša su
sirinkimą subatoj, sausio 8, kaip 8 
vai. vak., Gauger Hali salėj, 3714 So. 
Halsted gvė. Kalbėtoju bus Koopera
tinių sankrovų atstovas kooperativų 
organizavimo klausimu. Visi, kurie 
interesuojasi kooperativų judėjimu, 
kviečiami' susirinkti. —

Didelis Koncertas, rengiamas Liet. 
Moterų “Apšvietos” Draugijos, įvyks 
nedėlioj, sausio 9 d., Mcldažio salėj, 
2242 W. 23rd Place. Pradžia lygiai 7 
vai. vak.

Visas to koncerto pelnas eis Lietu
vos našlaičių naudai, todėl tikimės, 
kad visuomenė jį parems gausiu at
silankymu. — Komitetas.

Harvey,' III. — Bendras Lietuvos 
Gynimo Komitetas ir vietos draugi
jos rengia didelį balii> subatoj, sau
sio 8 d., Gonciarzo salėj, 15709 Hal
sted St., Phoenix, III. Pradžia lygiai 
7 v. v. Visas to vakaro pelnas skiria
mas parėmimui savo brolių Lietuvoj, 
kovojančių su Žulikovskiu ir jo ve
damais lenkų plėšikais; todėl visi vie
tos ir apielinkės lietuviai dalyvaukite.

— Komitetas.

Brighton Park. — Ketvergę, 7:30 
v. v., parapijos svet. įvyks L. L. P. 
bonų komitetų susirinkimas, kuriame 
bus išduoti raportai iš visų metų vei
kimo, taipgi bus dalinami pirkusiems 
bonai ir priimami pinigai už bonus. 
Tad visi, kurie dar neatsiėmė! bonų, 
turite atsiimti, nes likusieji bus grą
žinami Lietuvos Misijon, kartu su 
visuomis knygomis ir pinigais. Visi 
turintįs bonų knygutes, privalote su
grąžinti šiame susirinkime.

— J. K. Encheris, Rašt.

LS'S. 81 kp. metinis susirinkimas 
įvyks Subatoj, sausio 8, Liuosybės 

Bros, gražnos krautuvę, 2310 įv®£> 1822 „Wab“!la AYc- . P™®“ x , i 7:30 v. v. Kuopos nariai visi turite 
Milwaukee avė. Surišę ir UŽ- būti susirinkime, nes yra daug svar- 
kimšę burnas Andrew Roling bi4 <lalykų svarstymui. — Komitetas.
ir Philiph Grubcr, susikrovė 
apie už dešimts tūkstančių do
lerių gražnos nuvažiavo sau.

Pirma moteris teisėja.

įPirmu kartu Jungtinių Val
stijų istorijoj praeitais rinki-

Rubsiuvių Unijos 269 Skyriaus mė
nesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
Sausio 7 d., Unijos svetainėj, 1564 N. 
Robey Str. Pradžia 7:30 vak. Bus 
daug svarbių reikalų, malonėsit visi 
nariai atvykti.

— Fr. Juozapavičia, Sekr.

Brighton Park. — Bendro Lietuvos 
Gynimo Komiteto susirinkimas bus 
ketverge, sausio 6 d., 7:30 v. v., A. 
Pociaus svet., kertė Kcdzie ir 38 PI. 
Visi aukų rinkėjai ir norintįs rinkti 
aukas — atsilankykite. — Valdyba. „

Cicero. — Kas pirkote arba užsira
šėte Lietuvos Laisvės Paskolos Bo
nus, o dar nesate jų gavę, tad atei
kite ketvergo vakare, sausio 6 d., kaip 
8 vai. vak. į bažnytinę svet. 49 Ct. 
ir 15th St. Visi jau žinote, kad Lie
tuvos paskola jau pasibaigė, tad tu
rite visi užbaigti darbą ir atsiimti 
kas kam priguli.

— Vienas iš pardavėjų, K. P. I).

Susivienijimo Amerikos Lietuvių 
Ex-kareivių centro susirinkimas bus 
ketverge, sausio 6, 7 vai. vak., karei
vių raštinėje, 3402 So. Halsted St.

Visi prigulintieji prie naujos ir se
nos valdybos atsilankykite, nes nauja 
valdyba turi užimti vietą.

— J. J. Elvikis, rašt.

Liet. Rymo-Katalikiškų Pašalpinių 
Draugijų Illinois valstijos svarbus 
susirinkimas įvyks ketverge, sausio 
6 <1. 1921 m., 7:30 vai. vakare, Mildos 
salėj, 3140 S. Halsted gvė, Chicago. 
Draugijų valdybos, kurios prigulite 
ar neprigulito, teiksitės pribūti, nes 
susirinkimas saukiamas labai svarbiu 
reikalu. Kiekvienos draugijos valdy
ba kviečiama būtinai dalyvauti.

— Valdyba.

Pittsburgh, Pa. — L. G. D. (Lietu
vos Raud. Kryžiaus) 36-to Skyriaus 
narių susirinkimas bus pėtnyčioj, 
sausio 7 d., kaip 7:30 v. v., Lietuvių 
Piliečių name, 2741 Liberty Avė. Visi 
nariai malonėkite būtinai susirinkti, 
nes yra labai svarbių reikalų aptar
ti. Ypačiai visi kolektoriai turi pa
sirūpinti atvykti. Kviečiame taipjau 
atsilankyti ir tuos, kurie suprasdami 
šios organizacijos svarbumą norėtų 
jos nariais patapti ir bendrai veikti.

— Komitetas.

LSS. 4, 22, 81, 174 ir 234 kuopų 
komisijos vakarui rengti (sausio 9) 
susirinkimas įvyks seredoj, sausio 5, 
kaip 8 v. v. Naujienų name. Komisi
jos nariai prašomi susirinkt laiku.

— Pirm.

MOTERŲ
REIKIA patyrusių moterų prie 

skirstymo popierinių atmatų. Nuola
tinis darbas, gera užmokestis ir ge
ros, sanitarės padėtįs.

GUMBINSKY BROS CO., 
2261 S. Union Avė.

REIKIA moteries prie namų dar
bo. Esu vienas ir noriu, kad mano 
namas butų švarus. Jei nori gali ir 
gyventi pas mane. Duosiu kambarį 
ir $40 į mėnesį.

T. JONIKIS,
3143 S. Halsted St.

REIKIA patyrusių ir ne
patyrusių moterų į popieros 
atmatų dirbtuvę.

Atsišaukite:
1451 S. Peoria St.

REIKALINGA MERGI
NA LENGVAM NAMŲ 
DARBUI.

SUNNY SIDE 7446.
REIKIA švarios ir apsukrios mer

ginos arba moteries abelnam namų 
darbui. $12 savaitėje. Geistina, kad 
mokėtų angliškai.

Atsišaukite:
1049 N. Sacramento Blvd. 
Priešais Humboldt Park.

REIKALINGA mergina prie 
namų darbo. Maža šeimyna. $12 
į savaitę. Kreipkitės tuojaus po 
antrašu:
3540 S. Halsted St., Chicago, 111. 

Ant antrų lubų.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA patyrusio janito- 
riaus pagelbininko — neve- 
dusio- Kambaris, valgis ir 
gera mokestis.

6402 So. Maryland Avė., 
Tel.: Dorchester 5742.

REIKALINGI 4 darbininkai 
ant farmos. Didelė lietuviška 
farma, geras lietuviškas mais
tas, arti miesto Benton Harbor 
ir St. Joseph, netoli nuo Chica-

Melrose Park. — Darbininkų Var-I__ . V;iA „„„.
totojų Bendrovės (Valgomų Daiktų AiSlsaUKllt pas. 
Krautuvės) šėrininkų visuotinas me- A. OLSZEWSKI,
tinis susirinkimas bus subatoje, 8 d. ooki q TTnlcPorl
sausio, Ignaco Wasčiulio svet. prie o. rldlSteu ou,
23-čios ir Lake St. Pradžia 7:30 vai. Į Chicago, 111.
vak. Visi šėrininkai kviečiami būtinai 
atsilankyti. Bus duotas metinis ra
portas bendrovės ir kiti svarbus da
lykai. — Direkcija.

RAKANDAI
Rakandų Bargenas.

I Priversti greitai parduoti $200 du- 
I j-a-a S beltava sprendzina phonographą, gro-

M <1 | Ia^SKOį 1 8 ■ aCT.n jantį visokius rekordus už $65 su re- 
_.......................................  kordais ir deimanto adata. Taipgi pui- 

ASMENŲ JIĖŠKOJIMAI 
. ESU vaikinas' 47 n;etą apšviestas 
ir tunu darbą. Pajieškau apsiveui- f 
amžiZKinn«aSS ?munžS Visi kaip nauji. Parduosime ant 
be skirtumo tautos ir tikėjimo. Tur- syk ar atskira, uz b.le pasiūlytą kai- 
tingesnės ypatos prašome geriau ne- .. «««
rašinėti, nes- aš esu beturtis. Meldžiu Residencija 1926 S. Kedzie avė. 
atsišaukti.^ M0NTV]HA PARSIDUODA 5 kambarių rakan-
1105 W. Adams St., ' ‘Chicago, Iii. 'lai- Gerame padėjime. Važiuoju Lie- 

tuvon. Kam reikalingi—tai bargenas. 
Galima pirkti atskirai arba sykiu. 

PAJIEŠKAU brolio Povylo Macin- 1955 Canalport Avė.
sko, Kauno rėd., Ukmergės apskr., 2nd floor front
Deltuvos valsč., Atkočių sodžiaus. Gy- ______ Galima matyti visada.
veno Kenosha, Wisc. Paskutinį laišką -----------------
aplaikiau birž. 26, 1917 iš Ann Arbor, | PARDAVIMUI 
Michigan. Nuo to laiko negaliu susi
rašyti, o turiu labai svarbų reikalą 
iš Lietuvos. Meldžiu atsišaukti paties 
arba žinanti jį pranešti ant antrašo: 
KONSTANCIJA MACINSKAITĖ —

JUSUNIENfi, 
15 Pond St., Waterbury, Conn.

PAJIEŠKAU savo brolio Juozapo 
Murauskio, apie devyni . metai kaip 
jis yra Pietinėj Amerikoj. Jis paeina 
iš Vainuto miestelio, Tauragės apsk. 
Malonėkite atsišaukti pats arba kas 
žino pranešti. Atlyginimas yra $50.00. 

BARBORA GERULIENĖ 
MURAUSKAITE,

4346 So. Wood St., Chicago, IR.

PAJIEŠKAU merginos apsivedimui 
nuo 20 iki 26 metų senumo. Kad bu
tų blaiva, linksmo budo, ir kad my
lėtų šeimynišką gyvenimą. Aš esu 28 
metų senumo, turiu gerą amatą daili
de. Meldžiam laišku ar ypatiškai at
sišaukti ir kad butij netoli nuo Chi
cagos ir Chicagos mieste. .....

J. MECHAL, 
2216 S. Leavitt St., Chicago, III.

PARSIDUODA bučernė ir 
groserne lietuvių ir lenkų apgy
ventoje vietoje. Bargenas. Mo
derniški įtaisymai. Pardavimo 
priežastį dažinosit ant vietos.

4605 So. Paulina St.

PARDAVIMUI groserne ir 
bučernė. Lietuvių apgyventa 
vieta. Biznis išdirbtas nuo se
niai. Parduosiu greitai.

4104 So. Campbell Avė.

PARSIDUODA saliunas 
labai geroj vietoj ir labai 
pigiai. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

3601 W. North Avė.
"“PARDAVIMUI teatras,

pajieškau sesers dukters, Ele-1 pietinėje miesto dalyj, South 
nos Dzikunskiutes, Pievagalių kaimo, gide 3QQ sėdynių. AtsiŠaU- 
rėd. Palikau ją mažą Lietuvoj, o <ia- kit į Naujienas po numerių 
bar girdėjau ji esanti Amerikoj. Mel- J95.
džiu jos pačios atsišaukti, arba ži- *____________________________
nanWrTMASi™ PARDAVIMUI saliunas,
1228 Victory St., Waukegan, III. visokių tautų apgyventoj

PARSIDUODA bučernė ir groserne 
visokių tautų apgyventoj vietoj. Se
nas biznis. Iš priežasties išvažiavimo 
į tėvynę parsiduoda už labai prieina
mą kainą.

Atsišaukit į “Naujienas” po No. 
193.

PARSIDUODA anglių kiemas (coal 
yard) arba išsimaino ant namo ar 
žemės. Priežastis — savininkas va
žiuoja į Lietuvą ant tūlo laiko. Gera 
proga pasipelnyti ir atsišaukite trum
pame laike. “Naujienos” No. 194.

PARDAVIMUI groserne 
ir bučernė. Parduodu iš 
priežasties išvažiavimo iš 
Chicagos.

4602 S. Rockwėll St.

PARSIDUODA bučernė 
ir groserne labai pigiai. Par
davimo priežastis liga šei
mynoj. Bus atiduota už tei
singą pasiūlymą.

1834 Canalport Avė.
PARSIDUODA 
KARČIAMA.

ATSIŠAUKITE:
4539 So. Marshfield Avė.

NAMAI-ŽEMĖ
$500 cash nupirks 8 kambarių ply

tinį gyvenimui namelį. Pirmos klesos 
stovyj. 
gasas, 
grąžus

J.

Fire place Fumace šiluma; 
elektra ir vanos. Pilta gatvė, 
skiepas. 
MCDONNELL SYSTEM, 

3017 Archer Avė.

Bargenas. 6 kambarių namukas su 
gasu, vanoms ir elektro šviesa. Pilta 
gatve, gera kaimynystė. $400 cash, 
liku šią dalį kaip kad rendoms. Kai
na $3,100.

J. MCDt»TNELL SYSTEM, 
351r Archer Avė.

BARGENAS. į
Puikus 40 akerų plotas, 

netoli Palos Park, tik 28 my
lios nuo vidurmiesčio. Par
duosiu arba mainysiu ant 
kitos savasties. Kreipkitės 
ypatiškai ar laišku platesnių 
informacijų.

PAUL BAUBLY, • 
1404 W. 18th St. 
Tel.: Canal 6296.

KAINA $4,500.

$650 cash, likusi suma mė
nesiais, nupirks puikų 20 
akerų plotą žemės netoli 
Tinley Park, prie Rock Is- 
land geležinkelio. Nepra
leiskite šios geros progos.

PAUL BAUBLY, 
1404 W. 18th St.

' Tel.: Canal 6296.

PARSIDUODA arba išsi
maino namas su groserio ir 
bučernės bizniu arba be biz
nio, geroj apielinkėj.

AtsišauKite;
4533 S. Laflin St.

PARSIDUODA 5 kambarių namas, 
cemento skiepas, maudynes ir visi 
parankumai. Didelė barnė, 1 karvė,
40 vištų ir 5 kambarių rakandai. Na
mas geroj vietoj, netoli dirbtuvių ir 
gatvekarių. Pardavimo priežastis, va
žiuoju Lietuvon.

D. MARKUVĖNAS,
41 E. lOOth PI., Chicago, III.,

- —_______M-----------—/ * ■ . - 1

Nori pirkt ūkę.
Du vaikinu nori pirkti vištų arba 

karvių ūkę; arba kokia nebūt nori 
ūkę parduot, malonėsite pranešti ant 
antrašo:

- J. BICUSAS,
2041 So. Ruble St.

Chicago, III.

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

LSS. 4, 22, 81, 174 ir 234 kuopų ko
misijų (vakarui rengti) susirinkimas 
įvyks^pėtnyčioj, sausio 7, kaip 8 v. v. 
Naujienų name. Visi komisijų nariai 
prašomi susirinkt laiku ir būtinai at
nešt paimtus pardavinėjimui tikietus.

— Pirm.

JIEŠKO PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU partnerio, patyrusio 

photographisto amatą; turiu gerą pro
gą eiti į tą biznį. Mylintieji tokį ama
tą, galit kreiptis be patyrimo. Infor
macijas gausit kiekvienas.

. J. RŪKAS,
P. O. Box 686

Melrdse Park, III.

vietoj. Priežastis pardavi
mo — apleidžiu Chicagą.

2535 S. Halsted St

A. M. C. & B. W. of N. A; lokalas 
į 257 laikys metinį susirinkimą ketver- 

mais moteris tapo išrinkta tei- se» sausio 6 d., 8 vai. vak. J. J. Ežer- 
sėia Tai vra n-lė Florpnrn F Iski? .sXet” 4600 S‘ Paulina st- visi soja, lai yia p le riorence L. f nariai-(res) esat© kviečiami atsilan- 
Allen, Clleveland, Ohio. Praci- kyti, nes bus rinkimas naujos admi- 
ta nanedeli ii užėmė vieta Ele- nistracijos ir taipgi svarstymas apie * ”, T dviejų dolemj nepaprastą mokesnį,
venth JudlCal Distnct Court Kiekvienas narys būtinai dalyvaukite 
of Common Please, County of Siame svarbia™ susirinkime.* J — J. P. Parkauskas, rašt.

JIEfiKO KAMBARIŲ
REIKALAUJA kambario vie

nas vyras apie 18th ir S. Halsted 
Sts. Geistina kad butų elektro 
šviesa. Malonėkite pranešti.

P. SENKUS,
716 W. 22nd St.

PARSIDUODA karčiama prie 
5324 S. Halsted St. ir 53 pleiso. 
Biznis išdirbtas per suvirs dvi
dešimts metų. Priežastį parda
vimo, patirsite ant vietos.

Tel.: Yards 836.

Vyry ir Motery Ruby Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

Patems Įdaromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio ii bet kurios 
madų knygos.

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

Kampas Lake St., ant 4-tą lubų.

■M

PARSIDUODA saliunas ant 
Bridgeporto. Pardavimo priežas
tis, savininkas važiuoja Europon. 
Biznis išdirbtas per ilgus laikus.

Kreipkitės:
943 W. 83rd St. Chicago, 111.

1 VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jangt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimals. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa
reikalauki! knygėUs.

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininki.



NAUJIENOS, Chicago, UI

Lietuviu Rateliuose Senute pametė namus. Nevykęs žygis.

NORTH SIDE

Klerikalų prakalbos ir klerika* 
liškas rėksnys.

Sausio 1 d. šv. Mykolo po- 
bažnytiniame skiepe buvo pra
kalbos, kuriose kalbėjo kini. 
J. J. Jakaitis. Kalbėjo jisai apie 
Lietuvos valstybės besikurimą 
ir daabrtinę jos padėtį. Savo 
kalboje jis neepikė perdaug nė 
vienos sriovės ir abelnai ban
dė padaryti savo kalbų kiek 
galinta “bepartyvišką.“ Buvo 
renkamos ir aukos dėl Lietu-
vos kareivių. Aukų surinkta

Aštuoniaadešimts metų senu
tė, Martha Reeder, vakar 
rasta beklaidžiojant 
kampą Van Buren ir VVells 
sts. Ji pametus namus. Pas ją 
policija rado dvi bankos kny
gutes, kurios parodo, kad ji tu
ri virš dviejų tūkstančių dole
rių bankoje. Visa ką ji pame
na, tai kad ji gyveno “kur nors 
West sidėj.”

buvo 
apie

Gavo penkis metus kalėjimo.

Praeita nedėldienį viename 
didžiųjų “loop“ krautuvių bu
vo areštuota viena nepažįsta
ma moteris, už pavogimą 
skrandų koto. Suareštavus ją, 
ji nepasisakė kas ji yra ir iš 
kur. Vakar gi ji South Clark

kaipo Mrs. Maude Zeigler, 1269 
Ardlnose avė. .Ji tapo paleista, 
kada jos sesuo, Mrs. Auna Rap- 
man, 3616 Neva avė., užstatė 
už jų 1,200 dolerių kaucijos.

Cuayahoga. Sako, kad šimtai 
žmonių dėl žingeidumo ėjo jos 
teisman, kad pamačius kaip 
moteris teis vyrus. P-lė Allcn 
teisių mokinosi Chicagos Uni
versitete.

Jau lūžta eilės.

PRANEŠIMAI
Rubsiuvią Unijos 269 Skyriaus mė

nesinis susirinkimas bus pėįnyČioj, 
Sausio 7 d., Unijos svetainėj, 1564 N. 
Robey Str. Pradžia 7:30 vak. Bus 
daug svarbių reikalų, malonėsit visi 
nariai atvykti.

— Fr. Juozapavičia, Sekr.

9!

REIKIA DARBININKŲ^ 
MOTERŲ ’

SS"
Ketvergas, Sausio 6 d., 1921

PARDAVIMUI

REIKIA patyrusių moterų prie 
skirstymo popierinių atmatų. Nuola
tinis darbas, gera užmokestis ir ge
ros, sanitarės padėtįs.

GUMBINSKY BROS CO., 
2261 S. Union Avė.

PARSIDUODA bučemė ir grosernė 
visokių tautų apgyventoj vietoj. Se
nas biznis. Iš priežasties išvažiavimo 
j tėvynę parsiduoda už labai prieina
mą kainą.

Atsišaukit į “Naujienas” po No. 
193.

virš $300. j
Po aukų rinkimui prieš pub

liką atsitoja niekeno nepersta- 
tytas Antanas Baceviče ir už- 
reiškia, kad kiti surinktas au
kas siunčia per Lietuvos Misi
ją, bet mes, girdi, siusime per 
Tautos fondą ir jeigu kas tu
rįs kokį klausimą, tai jis at
sakysiąs. Tuojaus iš publikos 
keli pareikalauja, kad pinigai 
butų siunčiami per Lietuvos 
Misiją, o vienas pareiškia, 
kad jis davė $10, bet jeigu peri 
Misiją butų siunčiami, tai jis 
duotų dar $500. Kiti irgi norė
jo ką pasiklausti, bet Bacevi
če neduodamas niekam kalbėti 
šaukia prieš Lietuvos Misiją ir 
ypač prieš Vileišį, šaukia, kad 
Tautos fondas gyvuojąs jau 7 
metus ir daug nuveikęs Lietu
vos labui, o Misija sugriovusi 
visus fondus, tad norinti sug-

Tūlas Milton Dodge, 1739 
Birmport place, andai buvo 
areštuotas už pardavinėjimą 
lotų — kur-nors ant Marso. 
Vakar gi federuliniam teisme 
4įs liko nuteistas 
metams kalėjimo, 
jis buvo išviliojęs
apie šimtą tūkstančių dolerių.

700 nesuaugusių kūdikių.

penkiems
Sako, kad

.Nusinubdino — bedirbdamas 
munšainų.

Visitirig Nurscs* asociacijos 
pirmininkė, p-lė Mary Minick, 
vakar paskelbė, kad Wauke- 
gaii’o mokyklose ji suradus 
virš septynių šimtų kūdikių, 
kurie mokyklose alpsta nuo 
nedavalgymo. Nei valgyklos, 
kurias nesenai įtaisė mokyklo
se, nieko kūdikiams negelbsti, 
nes jie neturi penų, kad galėtų 
pirktis sau maisto.

Peter Pichyk, 26 metų am
žiaus, 1060 W. 13-th st., vakar 
buvo atrastas sėdintis kedėje 
pr e munšaino katilo — jau 
sustingęs. Manoma, kad jis 
Išsaugodamas katilą užsnūdo 
ir kaitinys užviręs užliejo ug
nį gasinio pečiaus.

Nekels miesto darbininkams 
algų.

Atidarė biznio mokyklų.

New York. — Įlūžimas dra
bužių fabrikantų eilėse jau iš
tiko, kada 8 firmos, viena ku
rių priklauso fabrikantų aso
ciacijai, pasirašė sutartį su 
unija. Tose dirbtuvėse dirba 
apie 1,000 darbininkų.

“Priežastini tų susitaikymų 
yra, kad fabrikantai supranta, 
jog Amalgameitai yra geriau 
prisirengę kovai, negu kad jie 
buvo 1918 m.,“ pasakė gene
ralinis rubsiuvių unijos sekre
torius Schlossberg. “Mąstantys 
fabrikantas turi tik atsižvelgti 
j 1918 m. lokautą, kad pama
čius, jog prie dabartinių ap
linkybių geriausia yra susitai
kymas.“

Drabužių fabrikantai Cliica- 
goj, Rochester ir kituose mies-

Brighton Park. — Bendro Lietuvos 
Gynimo Komiteto susirinkimas bus 
ketverge, sausio 6 d., 7:30 v. v., A. 
Pociaus svet., kertė Kedzie ir 38 PI. 
Visi aukų rinkėjai ir norintis rinkti 
aukas — atsilankykite. — Valdyba.

Cicero. — Kas pirkote arba užsira
šėte Lietuvos Laisvės Paskolos Bo
nus, o dar nesate jų gavę, tad atei
kite ketvergo vakare, sausio 6 d., kaip 
8 vai. vak. į bažnytinę svet. 49 Ct. 
ir 15th St. Visi jau žinote, kad Lie
tuvos paskola jau pasibaigė, tad tu
rite visi užbaigti darbą ir atsiimti 
kas kam priguli.

— Vienas iš pardavėjų* K. P. I).

REIKIA moteries prie namų dar
bo. Esu vienas ir noriu, kad mano 
namas butų švarus. Jei nori gali ir 
gyventi pas mane. Duosiu kambarį 
ir $40 į menesį.

T. JONIKIS,
3143 S. Halsted St.

REIKIA patyrusių ir ne
patyrusių moterų į popieros 
atmatų dirbtuvę.

Atsišaukite:
1451 S. Peoria St.

PARSIDUODA anglių kiemas (coal 
yard) arba išsimaino ant namo ar 
žemės. Priežastis — savininkas va
žiuoja į Lietuvą ant tūlo laiko. Gera 
proga pasipelnyti ir atsišaukite trum
pame laike. “Naujienos” No. 194.

PARDAVIMUI grosernė 
ir bučernė. Parduodu iš 
priežasties išvažiavimo iš 
Chicagos.

4602 S. Rockwėll St.

Susivienijimo Amerikos Lietuvių 
Ex-kareivių centro susirinkimas bus 
ketverge, sausio 6, 7 vai. vak., karei
vių rastinėje, 3402 So. Halsted St.

Visi prigulintieji prie naujos ir se
nos valdybos atsilankykite, nes nauja 
valdyba turi užimti vietą.

— J. .1. Elvikis, rašt.

REIKALINGA MERGI
NA LENGVAM NAMŲ 
DARBUI.

SUNNY SIDE 7446.

neįeisiąs jai tai padaryti (irgi 
didvyris!). Jis parašęs Misijai 
laišką, kad važiuojantis į Lie
tuvą, o neturintįs bonų, nebūtų 
įleidžiami į Lietuvą, arba butu 
baudžiamas, bet Misija jam at
sakiusi, kad ji to negali pada
ryti, kadangi daugelis yra ne- 
pirkę bonų. Paskui dar pako- 
liojo Grigaitį ir kitus socialis
tus ir prikalbėjęs visokių nie
kų, ar tai nebeatgaudamas 
kvapo, ar nežinodamas ką dau
giau kalbėti, nutilo.

Tokių Bacevičių naudai rei
kia štai kas pasakyti. Tie rėk
sniai, kurie niekina Lietuvos 
valstybės atsiųstus atstovus 
tuo kartu niekina ir pačią Lie
tuvos valstybę. Kurtu jie pri
sidengdami patriotizmo skrais
te gina vien savo klerikališko- 
sios partijos reikalus ir jos 
Tautos fandą, kuris nenori iš
duoti aiškių atskaitų ir bumo- 
ja ant tų žmonių, kurie tų at
skaitų reikalauja.

1920 m. pabaigoje “Drauge“ 
tilpo neva atskaita Tautos fon
do. Toj atskaitoj pasakyta, kad 
fondas kas mėnesį skiria Euro
pos moksleiviams po $1,000. 
Kas tie moksleiviai? Juk Eu
ropa yra plati. Tad kokios Eu
ropos šalies moksleivius kleri
kalai šelpia iš žmonių surink
tų aukų? Be to iš fondo yra 
paskirta $1,000 Am. Liet. Ry
mo Katalikų Federacijai, taip
jau mokama raštininkui algos 
po $150 į mėnesį, o ir šiaip pri
daroma visokių kelionės lėšų, 
kurių galima butų išvengti, jei
gu visos surinktos aukos bu
tų siunčiamos per Lietuvos Mi
siją. Taipjau sumažėtų ir ki
tos išlaidos. O jei moksleiviams 
reikalinga pašelpa, tai jiems ga
lima parinkti jų vardu, bet 
mes turime žinoti kas jie yra 
ir kur jie yra. Be to dar pa
sakyta, kad Tautos fonde lieka 
pinigų $37^476.26. Kam reika
linga yra laikyti tiek daug pi
nigų fonde, kada Lietuva deda 
paskutines spėkas, kad apsigy
nus nuo užpuolikų ir išlaikius 
savo nepriklausomybę Tas jau 
vienas parodo, kad visi suren
kamieji Lietuvos gynimui pini
gai turi būti siunčiami tiesiai 
Lietuvos Misijai, per kujr jie 
greičiausiai pasieks Lietuvą, o 
ne per kokius tai fondus, ku
rie laikosi pinigus saviems rei
kalams, bet nesiunčia jų Lie
tuvon didžiausio jai pavojaus 
laiku. Ne klerikalus reikia šel
pti, bet gelbėti Lietuvą.

—Amal-katalikė.

Finansinės Tarybos komiteto 
pirmininkas John A. Richert 
vakar pareiškė, kad komitetas 
nesvarstys miesto darbininkų 
algų klausimo iki tol, kol 
miesto finansai galutinai nesu
sitvarkys. Tas užims dar apie 
tris ‘savaites laiko. Mat, poli
ciniai ir gaisrininkai būtinai 
reikalauja, kad jiems butų pa
kelta algos.

Chicagos apšvietos komisija 
vakar paskelbė, kad ateinantį 
panedelį bus atidaryta komer
cijos vakarinė mokykla, 218 S. 
VVa’bash avenue, kurioje bus 
už dyką mokinama reidrašys- 
tės, knygvedystės, trumparank- 
rašystčs ir komptometrijos. 
Norintieji mokintis, turėtų pa
sinaudoti šita proga.

Neduos daugiau kyšių.

Hamilton Club of Chicago, 
20 S. Dearbon st., prezidentas 
Robert W. Dumi paskelbė, kad 
kliubo nariai ir lankytojai ne
duotų kyšių pri tarnai! tojams. 
Tai dėlto, kad buk jie gaunu

m. u .. . r”.

$4,800,000 už Kalėdų 
štampas.

Policija siūlo $500.

National Tuberculosis Soc- 
iety vakar laikė konferenciją 
Congress hotelyj, kurioje na- 
cionalis komitetas pareiškė, 
kad prieš praeitas Kalėdas 
draugija pardavinėdama Kalė
dines štampas (Christmas 
seals) surinko $4,800,000. 
1919 metais buvo surinkta 
apie $4,00,000.

tik

Tik 4 “Tag Days“ į metus.

Miesto taryba vakar popieti
niam posėdyj išleido patvarky
mų, sulyg kurio bus leista tik 
keturis kartus į metus rinkti 
aukas gatvėse. Aldermanas 
VValter P. Steffen padavė su
manymų, kad miestas pertik
rintų visų labdaringų organi
zacijų knygas.

Automobilius užmušo merginų.

A u tomobi 1 i ii m belėkdamas 
tūlas Thomas McDonald, 19 E. 
Chestnut st., ant Drexell Bou- 
levard parbloškė keturiasde- 
šinits metų amžiaus p-Ię Fan
nie Cross, 4320 Drexell blvd. 
McDonald paėmęs ją nuvežė li
goninėn, kur ji tuojaus ir pasi
mirė. Pats McDonald liko už
rakintas Hyde Parko policijos 
stotin.

15,000 užmušta į metus.

Chamber of Commerce 
the United States saugumo 
ryba vakar laikydama konfe
renciją National Safety Coun- 
cil kambariuose, 168 
gan avė., paskelbė, 
riuose Jungtinėse 
kilusiuose gaisruose 
metais liko užmušta
kiolika tūkstančių žmonių.

of 
ta-

N. Michi- 
kad įvai- 
Valstijose 
praeitais 

apie pen-

Bedarbiai taisys kelius.

American Good Roadš Coun- 
cil vakar paskelbė, kad Chica- 
goje ir apie Chicagą pataisy
mui kelių šiais 1921 metais bus 
išleista vienas bilionas dolerių. 
Tokiu būdu manoma išrišti da
lį nedarbo klausimo.

to viršininkas Fitzmorris pa
siūlė penkis šimtus dolerių 
tani, kuris sugaus arba nuro
dys kur yra policisto John Mul- 
len žudeika, Edward Morris 
ir Edic McBride. “Jeigu Tary
bos finansų komisija nepas- 
kirs šios sumos, tai aš ją už
mokėsiu iš savo kišeniaus,“ pa
sako Fitzmorris.

Padarė kratų kavinėje.

Prohibicijos agentai sužinoję, 
kad Thomas F. Kocugh kavi
nėje, 331 S. Clark st., galima 
gauti munšaino, vietoje kavos, 
padarg k nitą ir rado šešis bak- 
sus alaus ir kelioliką galionų 
spirito. Areštavo du darbinin- 
<u, Charles Gerinau ir Billie 
Quaile; paties boso tuo tarpu 
nebuvo namie.

Nusinuodino alum.

Tūlas Thomas F. Kruinma, 
1135 N. Spaulding avė., Praei
tą panedelį per pietus išėjęs iš 
United States Rubber kompa
nijos dirbtuvės, nuėjo į 
?rice saliuną, 1101 S. 

st., ir nusipirkęs bonką 
iradėjo valgyti pietus, 
jis išgėrė porąsgurkšnių
tuojaus pradėjo svaigti ir alp
ti— ri už kelių minučių mirė. 
Jo banką su alum polieja nu
sinešė — chemiškai! ištyrimui.

Paul 
State 
alaus 
Kada 
alaus,

Apilėšė graznos krautuvę.

ginkluoti plėšikai atva- 
vakar užklupo Roling 
graznos krautuvę, 2310

Du 
žiavę 
Bros.
Milwaukee avė. Surišę ir už-
kimšę burnas Andrew Roling 
ir Philiph Grubcr, susikrovė 
apie už dešimts tūkstančių do
lerių grąžuos nuvažiavo sau.

Pirma moteris teisėja.

Pirmu kartu Jungtinių Val
stijų istorijoj praeitais rinki-

sius sp unija.
Paskelbę lokautų New Yorko 

drabužių fabrikantai dabar 
bando išnaujo atsidaryti savo 
dirbtuves, bet tas jiems nesi
seku ir jiems dar nepavyko 
ng vienos dirbtuvės atidaryti, 
nes darbininkai atsisako grįžti 
į darbų kol fabrikantai nesusi
taikins su unija.

Fabrikantai vėl nepaskelbė 
žadėtosios naujos algų skalės.

Liet. Rymo-Katalikiškų Pašalpinių 
Draugijų Illinois valstijos svarbus 
susirinkimas įvyks ketverge, sausio 
6 d. 1921 m., 7:30 vai. vakare, Mildos 
salėj, 3140 S. Halsted gvė, Chicago. 
Draugijų valdybos, kurios prigulite 
ar neprigulite, teiksitės pribūti, nes 
susirinkimas šaukiamas labai svarbiu 
reikalu. Kiekvienos draugijos valdy
ba kviečiama būtinai dalyvauti.

— Valdyba.

REIKIA švarios ir apsukrios mer
ginos arba moteries abelnam namų 
darbui. $12 savaitėje. Geistina, 
mokėtų angliškai.

Atsišaukite:
1049 N. Sacramento Blvd. 
Priešais Humboldt Park.

kad

PARSIDUODA bučernė 
ir grosernė labai pigiai: Par
davimo priežastis liga šei
mynoj. Bus atiduota už tei
singų pasiūlymų.

1834 Canalport Avė.
PARSIDUODA 
KARČIAMA.

ATSIŠAUKITE:
4539 So. Marshfield Avė.

Pranešimai

I
 Draugijų pranešimus apie mi- 

j tingus etc. dedame dykai. Nuo 
j šio laiko betgi pranešimai (lai- 
i šku, arba telefonu: Canal 1506) 
j turi būt priduoti Redakcijai iš- 
I vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
j l’.M. Vėliau priduoti praneši- 
Į| mal nebegalės tilpti rytojaus 
II numery j.

Tiems, kur paduoda pranešimus.
Siunčiant Naujienoms pranešimus 

organizacijų reikalais — apie susirin
kimus, mitingus etc. — nepakanka 
padėt parašą “Valdyba” arba “Komi
tetas”. Redakcija turi dar žinoti, 
kas pranešimą paduoda, o todėl as
muo paduodantis pranešimą, turi pa
duoti taipjau savo vardą pavardę ir 
adresą Redakcijos žiniai. Kitaip, at
siųstas pranešimas nebus įdėtas.

Naujienų Redakcija.

Kooperacijų reikalu. — 5-tojo War- 
do Socialistų Partija šaukia viešą su
sirinkimą subatoj, sausio 8, kaip 8 
vai. vak., Gauger Hali salėj, 3714 So. 
Halsted gvė. Kalbėtoju bus Koopera- 
tinių sankrovų atstovas kooperativų 
organizavimo klausimu. Visi, kurie 
interesuojasi kooperativų judėjimu, 
kviečiami susirinkti. —

Didelis Koncertas, rengiamas Liet. 
Moterų “Apšvietos” Draugijos, įvyks 
nedėlioj, sausio 9 d., Meldažio salėj, 
2242 W. 28rd Place. Pradžia lygiai 7 
vai. vak.

Visas to koncerto pelnas eis Lietu
vos našlaičių naudai, todėl tikimės, 
kad visuomenė jį parems gausiu at
silankymu. — Komitetas.

Harvey,' III. — Bendras Lietuvos 
Gynimo Komitetas ir vietos draugi
jos rengia didelį balių subatoj, sau
sio 8 d., Gonciarzo salėj, 15709 Hal- 
sted St., Phoenix, III. Pradžia lygiai 
7 v. v. Visas to vakaro pelnas skiria
mas parėmimui savo brolių Lietuvoj, 
kovojančių su žulikovskiu ir jo ve
damais lenkų plėšikais; todėl visi vie
tos ir apielinkės lietuviai dalyvaukite.

— Komitetas.

Brighton Park. — Ketverge, 7:30 
v. v., parapijos svet. įvyks L. L. P. 
bonų komitetų susirinkimas, kuriame 
bus išduoti raportai iš visų metų vei
kimo, taipgi bus dalinami pirkusiems 
bonai ir priimami pinigai už bonus. 
Tad visi, kurie dar neatsiėmet bonų, 
turite atsiimti, nes likusieji bus grą
žinami Lietuvos Misijon, kartu su 
visuomis knygomis ir pinigais. Visi 
turintįs bonų knygutes, privalote su
grąžinti šiame susirinkime.

— J. K. Encheris, Rašt.

LS’S. 81 kp. metinis susirinkimas 
įvyks Subatoj, sausio 8, Liuosybės 
svet., 1822 Wabansia Avė. Pradžia 
7:30 v. v. Kuopos nariai visi turite 
būti susirinkime, nes yra daug svar
bių dalykų svarstymui. — Komitetas.

LSS. 4, 22, 81, 174 ir 234 kuopi} ko
misijų (vakarui rengti) susirinkimas 
įvyks jjčtnyčioj, sausio 7, kaip 8 v. v. 
Naujienų name. Visi komisijų nariai 
prašomi susirinkt laiku ir būtinai at
nešt paimtus pardavinėjimui tikietus.

— Pirm.

A. M. C. & B. W. of N. A. lokalas
sujų istorijoj praeitais nmu- 257 laikys metinį susirinkimą ketver-
mais moteris tapo išrinkta tei- £e> sausio 6 d., 8 vai. vak. J. J. Ežer-

iv; ...... ix T?i_____ i" skio svet., 4600 S. Paulina St. Visisėja, lai yia p-le Florence E. narjai-(rės) esate kviečiami atsilan-1
Allen, Cieveland, Ohio. Praei- kyti, nes bus rinkimas naujos admi-

panedelį ji nžėmč Vfetę Ele- $XiJod^
Ventll Jllllical Distri'ct Court Kiekvienas narys būtinai dalyvaukite 
of Conunon Please, County of fiiame svaįt£S^, rast.

REIKALINGA mergina prie 
namų darbo. Maža šeimyna. $12 
į savaitę. Kreipkitės tuojaus po 
antrašu:
3540 S. Halsted St., Chicago, III. 

Ant antrų lubų.

NAMAI-žEMe
$500 cash nupirks 8 kambarių ply

tinį gyvenimui namelį. Pirmos klesos 
stovyj. 
gasas, 
grąžus

Pittsburgh, Pa. — L. G. D. (Lietu-
b»t0 4SSI reikia darbininkų

sausio 7 d., kaip 7:30 v. v., Lietuvių 
Piliečių name, 2741 Liberty Avė. Visi 
nariai malonėkite būtinai susirinkti, 
nes yra labai svarbių reikalų aptar
ei. Ypačiai visi kolektoriai turi pa
sirūpinti atvykti. Kviečiame taipjau 
atsilankyti ir tuos, kurie suprasdami 
šios organizacijos svarbumą norėtų 
jos nariais patapti ir bendrai veikti.

— Komitetas.

VYRŲ

REIKIA patyrusio janito- 
riaus pagelbininko — neve- 
dusio- Kambaris, valgis ir 
gera mokestis.

6402 So. Marylarid Avė., 
Tel.: Dorchester 5742.

Fire place Fumace šiluma; 
elektra ir vanos. Pilta gatvė, 
skiepas.
MCDONNELL SYSTEM, 

3517 Archer Avė.

Bargenas. 6 kambarių namukas su 
gasu, vanoms ir elektro šviesa. Pilta 
gatvė, gera kaimynystė. $400 cash, 
likusią dalį kaip kad rendoms. Kai
na $3,100.

J. MCDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

LS*S. 4, 22, 81, 174 ir 234 kuopų 
komisijos vakarui rengti (sausio 9) 
susirinkimas įvyks seredoj, sausio 5, 
kaip 8 v. v. Naujienų name. Komisi
jos nariai prašomi susirinkt laiku.

— Pirm.

Melrose Pąrk. — Darbininkų Var
totoju Bendrovės (Valgomų Daiktų 
Krautuvės) šerininkų visuotinas me
tinis susirinkimas bus subatoje, 8 d. 
sausio, Ignaco Wasčiulio svet. prie 
23-čios ir Lake St. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Visi šėrininkai kviečiami būtinai 
atsilankyti. Bus duotas metinis ra
portas bendrovės ir kiti svarbus da
lykai. — Direkcija.

Pa j ieškojimai
AŠMENųT^J11®^®11®1^1

ESU vaikinas 47 metų, apšviestas 
ir turiu darbą. Pajieškau apsivedi
mui merginos arba našles 35-47 metų 
amžiaus, nemėgstančios _ munšaino; 
be skirtumo tautos ir tikėjimo. Tur
tingesnės ypatus prašome geriau nc- 
rašinėti, nes aš esu beturtis. Meldžiu 
atsišaukti: '

F. MONTVILLA, 
1105 W. Adams St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU brolio Povylo Macin- 
sko, Kauno rSd., Ukmergės apskr., 
Deltavos valsč., AtkoČių sodžiaus. Gy
veno Kenosha, Wisc. Paskutinį laišką 
aplaikiau birž. 26, 1917 iš Ann Arbor, 
Michigan. Nuo to laiko negaliu susi
rašyti, o turiu labai svarbų reikalą 
iš Lietuvos. Meldžiu atsišaukti paties, 
arba žinanti jį pranešti ant antrašo: 
KONSTANCIJA MACINSKAITĖ —

JUSUNIENĖ,
15 Pond St., Waterbury, Conn.

PAJIEŠKAU savo brolio Juozapo 
Murauskio, apie devyni metai kaip 
jis yra Pietinėj Amerikoj. Jis paeina 
iš Vainuto miestelio, Tauragės apsk. 
Malonėkite atsišaukti pats arba kas 
žino pranešti. Atlyginimas yra $50.00.

BARBORA GERULIENĖ 
MURAUSKAITĖ,

4346 So. Wood St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU merginos apsivedimui 
nuo 20 iki 26 metų senumo. Kad bu
tų blaiva, linksmo budo, ir kad my
lėtų šeimynišką gyvenimą. Aš esu 28 
metų senumo, turiu gerą amatą daili
dė. Meldžiam laišku ar ypatiškai at
sišaukti ir kad butij netoli nuo Chi
cagos ir Chicagos mieste.

J. MECHAL, 
2216 S. Leavitt St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU sesers dukters, Ele
nos Dzikunskiutės, Pievagalių kaimo, 
Punios par., Trakų apskr., Vilniaus 
rėd. Palikau ją mažą Lietuvoj, o da
bar girdėjau ji esanti Amerikoj. Mel
džiu jos pačios atsišaukti, arba ži
nanti ją pranešti šiuo antrašu:

MORTA MASULIONIUTĖ, 
1228 Victory St., Waukegan, III.

JIEŠKO PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU partnerio, patyrusio 

photographisto amatą; turiu gerą pro
gą eiti į tą biznį. Mylintieji tokį ama
tą, galit kreiptis be patyrimo. Infor
macijas gausit kiekvienas.

. J. RŪKAS,
P. O. Box 686

Melrose Park, III.

J IEŠKO KAMBARIŲ
REIKALAUJA kambario vie

nas vyras apie 18th ir S. Halsted 
Sts. Geistina kad butų elektro 
šviesa. Malonėkite pranešti.

P. SENKUS, 
716 W. 22nd St.

REIKALINGI 4 darbininkai 
ant farmos. Didelė lietuviška 
farma, geras lietuviškas mais
tas, arti miesto Benton Harbor 
ir St. Joseph, netoli nuo Chica
go. Atsišaukite pas:

, A. OLSZEWSKT,
3251 S. Halsted St., 

Chicago, III.

BARGENAS.
Puikus 40 akerų plotas, 

netoli Palos Park, tik 28 my
lios nuo vidurmiesčio. Par
duosiu arba mainysiu ant 
kitos savasties. Kreipkitės 
ypatiškai ar laišku platesnių 
informacijų.

PAUL BAUBLY, • 
1404 W. 18th St. 
Tel.: Canal 6296.

RAKANDAI
KAINA $4,500-

Rakandų Bargenas.
! Priversti greitai parduoti $200 du- 
beltava sprendzina phonographą, gro* 
jantį visokius rekordus už $65 su re
kordais ir deimanto adata. Taipgi pui- 

Į kiausią vėliausios mados pianą, sekly
čios setą, valgomąjam kambariui ir 
miegkambariui setai; kaurai, ant 
grindų pastatoma lempa, paveikslai 
etc.

Visi kaip nauji. Parduosime ant 
syk ar atskirai už bile pasiūlytą kai
ną.

Residencija 1926 S. Kedzie avė.

PARSIDUODA 5 kambarių rakan
dai. Gerame padėjime. Važiuoju Lie
tuvon. Kam reikalingi—tai bargenas. 
Galima pirkti atskirai arba sykiu.

1955 Canalport Avė. 
2nd floor front 

Galima matyti visada.

PARSIDUODA bučernė ir I 
grosernė lietuvių ir lenkų apgy
ventoje vietoje. Bargenas. Mo
derniški įtaisymai. Pardavimo 
priežastį dažinosit ant vietos.

4605 So. Paulina St.

$650 cash, likusi suma mė
nesiais, nupirks puikų 20 
akerų plotą žemės netoli 
Tinley Park, prie Rock- Is- 
land geležinkelio. Nepra
leiskite šios geros progos.

PAUL BAUBLY, — 
1404 W. 18th St. 
Tek: Canal 6296.

PARSIDUODA arba išsi
maino namas su groserio ir 
bučernės bizniu arba be biz
nio, geroj apielinkėj.

Atsišaukite:
4533 S. Laflin St.

PARSIDUODA 5 kambarių namas, 
cemento skiepas, maudynės ir visi 
parankumai. Didelė barnė, 1 karvė,
40 vištų ir 5 kambarių rakandai. Na
mas geroj vietoj, netoli dirbtuvių ir 
gatvekarių. Pardavimo priežastis, va
žiuoju Lietuvon.

D. MARKUVĖNAS,
41 E. lOOth PI., Chicago, III.,

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. Lietuvių apgyventa 
vieta. Biznis išdirbtas nuo se
niai. Parduosiu greitai.

4104 So. Campbell Avė.

Nori pirkt ūkę.
Du vaikinu nori pirkti vištų arba 

karvių ūkę; arba kokia nebūt nori 
ūkę parduot, malonėsite pranešti ant 
antrašo:

J. BICUSAS,
2041 So. Ruble St.

Chicago, III.

PARSIDUODA saliunas 
labai geroj vietoj ir labai 
pigiai. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

3601 W. North Avė.
‘'pTRDAViMUr’'“teatras, 
pietinėje miesto dalyj, South 
Side, 300 sėdynių. Atsišau- 
kit į Naujienas po numerių 
195.

PARDAVIMUI saliunas, 
visokių tautų apgyvento j 
vietoj. Priežastis pardavi
mo — apleidžiu Chicagų.

2535 S. Halsted St-
PARSIDUODA karčiama prie 

5324 S. Ilalsted St. ir 53 pleiso. 
Biznis išdirbtas per suvirs dvi
dešimts metų. Priežastį parda
vimo, patirsite ant vietos.

Tek: Yards 836.

PARSIDUODA saliunas ant 
Bridgeporto. Pardavimo priežas
tis, savininkas važiuoja Europon. 
Biznis išdirbtas per ilgus laikus.

Kreipkitės:
943 W. 83rd St. Chicago, III.

I siti

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvienų ateiti by-ku- 
riuo laku, dienų ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sųlygų.

Patems daromos sulig mitros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios 
madų knygos.

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

’ VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madiron, 
1850 N. Well8 St.

137 Mokyklos Jangt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininką.


