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Gruzija iširame tuksianti 
komunistu

Francija nori naujų Vokietijos 
teritorijų

Žada paliuosuoti Debsą
Išvijo tuktantį 

komunistp.
. Pavojus bolševikų sukilimo 

Gruzijoj pašalinta.

BATUMAS, sausio 7. — Tal
kininkų oficieriai, esantys šia
me miestę, sako, kad pavojus 
bolševistinio sukilimo Gruzijos 
respublikoj nors laikinai tapo 
pašalintas.

Komunistinis judėjimas už
gniaužta. Iš Kutais provincijos, 
esančios į šiaurius 11110 šio ' 
miesto, šiomis dienomis ištrem- 1 
ta tūkstantis komunistų.

Tam tikrais politiniais išro- 
kavimais Rusijos bolševikai sa
vo sumanytąjį puolimą ant 
Gruzijos dar atidėjo. Tiflizo 
valdžia šituo pasinaudojo, kad 
afisisergėjus nuo suirutės ša
lies viduje.

• True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 8, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Nori pasigrobti Ruhr 
apskriti.

Francijos valdžia pranešė Wa- 
shingtonui, kad ji norinti siųs

ti kariuomenę į Vokietijos 
anglies kasyklų srytį.

VVASHINGTON, sausio 7. — 
Per savo ambasadą Washing- 
tone Francijos valdžia įteikė 
neformalinį pareiškimą Jung
tinių Valstijų valdžiai apie tai, 
kad ji mananti įsilaužti į Ruhr 
klonį. Tai dėl tariamojo Vo
kietijos valdžios neištęsėjimo 
išpildyti savo .prižadus — pra
vesti tos sryties nuginklavimą.

Šiandie čia patirta, kad val
stybės departamentas Franci
jos valdžiai jokio nurodymo 
nedavęs, būtent, koks bus Jung
tinių Valstijų nusistatymas, 
jeigu tasai įsilaužimas liks fak
tu.

Vi» dėlto, yra žinoma, kad 
šios šalies valdininkai 
nuomonės nėra atmainę, 
manymu, šitas žingsnis 
negeidaująmas. Jisai nei 
nepagerintų busimuosius
tykius tarp pačių talkininkų— 
nei politiniu neigi ekonominiu 
žvilgsniu.

CounciFo prezidentas Sullivan 
šiandie pareiškė, kad jisai ga
vęs nuo vyriausio Jungtinių 
Valstijų Prokuroro Palmerio 
laišką, kuriame pastarasai 'keti
nąs paliuosuoti žymų šios ša
lies socialistų darbuotoją, drg. 
EugeDių V .Debsą ir kitus po
litinius nusižengėlius.

Pasak Sullivano, Ralmerir 
pareiškęs, kad Debsas ir kiti 
politiniai nusižengėliai bus pa
liuosuoti taip greitai, kaip jis 
(Palmeris) suspės atlikti “tam 
tikrus techniškus reikalavi-

i mus.”
I 1 •
Dėbso klausimas bus svarste 

mas už kelių dienų.
t

WASHINGTON, sausio 7. — 
Justicijos departamente šiandie 
pareikšta, kad bėgiu kelių die
nų Jungtinių Valstijų proku
roras Palmeris pradėsiąs svar
styti tuos reikalavimus, kurių 
iki šiol buvo įteikta sąryšy su 
paliuosavinių Dėbso ir kitų po
litinių nusižengėlių. Tai pada
ręs Palmeris, girdi, duosiąs ata
tinkamų rekomendacijų prezi
dentui. *

Taipjau pareikšta, kad ata
tinkamosios įstaigos renka rei
kiamų apie Dėbso pasielgimą 
Atlantos kalėjime žinių. Žinios 
renkama Pahneriui reikalau
jant.

Vis dėlto, valstybės departa
mente stačiai nepareikšta ar 
visi tie svarstymai tikrai reiš
kia, jogei Debsas ir kiti poli
tiniai nusižengėliai bus paliuo
suoti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 8, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokietijos valdžia jau 
s pasirengusi.

Nauja konferencija su taikiniu 
kų atstovais įvyks sausio 25.
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Žada paliuosuoti Debsą.

PARYŽIUS, sausio 7. — Vo
kietijos valdžia šiandie talki
ninkų valdžioms pranešė, jogei 
vokiečių ekspertai gatavi pra
dėti konferenciją su talkininkų 
įgaliotiniais Briuselyj — sau
sio 25 dieną, nuostolių atlygi
nimo klausimu.

Iškarto tai konferencijai 
na buvo paskirta sausio 
Bet šios savaitės pradžioj 
kietijos valdžia pranešė,
josios įgaliotiniai tą dieną 
Briusleį atvykti negalės, dar 
neprisirengę.

Talkininkų komisijos nariai, 
atlyginimą

die- 
10.. 
Vo- 
kad

Palmeris žadąs paliuosuot Deb
są ir kitus politinius nusižengė
lius taip greitai, kaip bus atlik
ta “tam tikri techniški rei-\ 

kalavimai.”

NEW YORK, sausio 7.
New Yorko 1

True translation filed with the post- mai išlavinta ir todėl kur kas 
M* ref|uire<l<i>yiC?he> ači'if 8,«eriau laikyti puoli-

, mą nei kad skubotai suverbuo- 
Karo debesss renkasi loji lenkų kariuomenė — pra- 
Rusijos pasieniuos. eitais metais. Pareikšta, kad

- by vienas puolimas, kurio tik- 
Mobilizuoja kariuomenę dide- rai Maukiama iš sovietų pusės, 
liam puolimui sekamą pavasa- šitąja armija bus tinkamą! at- 
rį; Vrangelis Paryžiuje; tariasi remtas.

su lenkų komanduotoju. < Vrangelis Paryžiuje.
Tuogi tarpu generolas Vran

gelis jau tariasi su franeuzais, 
o sekamą savaitę čia laukiama 
atvykstant lenkų generolo Pil
sudskio. Čia būdami jie visa
pusiai apsvarstys laukiamąją 
bolševikų kampaniją.

Uždarė 28 bankus
Krizis North Dakotos valstijoj.

ne-

PARYŽIUS, sausio 7. (Rašo 
United Press korespon. Henry 
Wood) — Militarinių eksper
tų manymu, Rusijos valdžia 
tariasi laužtis Rumunijon ir 
Galicijon; laužtis sekamą pa
vasarį. Pastarųjų dienų įvy
kiai vakariniame Rusijos fron
te, kritikų manymu, rodo, kad 
sovietų armija laužšis į tas te
ritorijas taip greit, kaip tiktai 
lci.% tinkama oro atmaina.

Visa to davinys gali būt toks, 
kad Europoj kils naujas karas, 
kuriu viena šalis įtrauks kitą.

šiomis dienomis gautosios 
iš Rusijos žinios rodo, kad Le
ninas susirėmė su tais krašhi- 
tiniojo bolševikų sparno ele
mentais, kurie nori tęsti gro
biamąją politiką. Rusijos ar
mija, kuęi iki šiol dar tebe
laikoma daikte, taipjau palin
kusi siek lis daugiau tokių lai
mėjimų, kaip kad ji atsiekė 
prieš generolą Vrangelį Kryme 
—- baigiant 1920 metų kampa
niją.

Kariuomenė Besarabijos 
pasienyj.

Besarabijos pasieny, kuri
senai tajio paskirta Rumunijai, 
sutraukta didelė daugybe ka
riuomenės. Kitos bolševikų ka
riuomenės dalys verbuojamos 
toliau į šiaurius.

Šitie saujieji žygiai* kurie 
sekamą pavasarį žada kitą ka
rinę kampaniją, nuraminimui 
nerimaujančių kariautojų, šią 
žiemą duos jiems pakankamai 
darbo — traukiant kur reikia 
amuniciją.

Vietos kritikų nuomone yra 
tokia, kad menamąja kampa
nija pietuose sovietų vadai no
ri vengti išstatyti rizikai priep
laukas šiaurėj, kur jie. tikisi su
silaukti nemaža prekių iš Ang
lijos ir kitų valstybių. Vis dėl
to, spėjama, kad tokie kari
niai žygiai turės įtraukti ir Len
kiją, o tuomet kampanija šiau
rėj padarys neišvengiama.
Bolševikai sėbrauja su turkais.

Reiškiama kitose valstybėse 
baimė yra tai davinys to, kad 
bolševikai nūdien susibroliavo- 
su Turkija — sutrypdami ma
žiukę Armėniją. Turkai, kurie 
yra ahsiginklavę ir protestuoja 
prieš nustatymą jų valstybės 
rubežių, kaip šliejama, nesun
ku bus patraukti naujan kon
fliktam

Francija atvirai ruošiasi pa
dėti Lenkijai, atsitikime, jeigu 
ją pultų bodševikai. Tam tiks
lui jau paskirta reikiamų kre
ditu. Francija gi, turėdama ata
tinkamų sutarčių su kitomis 
valstybėmiis, tuomet konflik- 
tan įtrauktų ir jas.

Mobilizuoja kariuomenę.
Rumanija jau mobilizhvo 

tris kareiviavimo metų klesas 
— 1913, 1914 ir 1914 metų. 
Mobilizavo Besarabijoj. Pa
reikšta, kad toji mobilizacija

. nuo

BISMARiCK, sausio 7. — 
Gautomis žiniomis, šiandie ta
po uždarytu dar vienas valsti- 
binis bankas. CJrystal Springs 
miestelyj, turintis daugiau kaip 
šimtą tūkstančių kapitalo.

Ta ii jau dvidešimt aštuntas 
bankas, kuris bėgiu pastarųjų 
savaičių uždaro savo duris. Tai 
yra tiesioginė pasekmė tos 
kovos, ‘kurią tos valstijos reak
cininkai pradėjo prieš didžiulį 
Nonpartisan lygos banką, 
North Dakotos ir kitų gretimų
jų valstijų ūkininkų palaiko
mą: Kiek laiko atgal mat bu
vo priimtas įstatymas, kad 
valstijos ir miestų valdžios 
turinčios teisės ištraukti savo 
fondų pinigus iš tojo banko ir 
dėtis juos ten, kur joms geriau 
patinka. Noppartisan lygos 
bankas yra stipriausias visoj 
valstijoj bankas. Nuo jo prik
lauso kone visi kiti valstijos 
bankai. Nenorėdamas likti re
akcininkų auka, Nonpartisan 
bankas tuomet atsisa*kė duoti 
mažesniems bankams reikiamo 
kredito. Pastarieji gi, negauda
mi laiku savo* pinigų, kurių 
jie buvo paskolinę ūkininkams, 
dabar turi bankrutinti. Tuo 
budu reakcininkai pakenkė ne 
Nonpartisan lygos bankui, bet 
kitiems mažesniems bankams, 
kuriuos kontroliuoja patys tų 
reakcininkų šalininkai.

Vokietijos geležinkeliečių 
streikas pašalinta.

LONDONAS, sausio 7. — 
Vietos laikraštis Times šiandie 
gavo iš Berlino žinią, kad Vo
kietijos geležinkeliečių strei
kas galų gale jau pašalintas. 
Pašalintas tuo, kad darbininkų 
reikalavimai tapo išpildyti. Ge
ležinkeliečiams .padidinta algos 
nuo 55 iki 75 nuoš.

BERLINAS, sausio 7.— išan- 
die čia paaiškėjo, kad Ruhr ap
skrity streikuoja trysdešimf 
penki tūkstančiai angliakasių. 
Iki šiol valdžia šitą faktą slė
pusi. Mat, angliakasiai reika
laują, kad valdžia išpildytų 
talkininkų reikalavimą — nu
ginkluotų Bavarijos miliciją. 
Valdžiai tokje dalykai yra ne
geidaujami ir todėl ji pasirū
pinusi, kad žinia apie anglia
kasių streiką nebūtų paskelb
ta spaudoje.

Daro “nesmagumo” 
valdžiai.

Reikalauja, kad miesto valdžia 
duotų pašalpos bedarbiams.

BERLINAS, sausio 7. — Ne- 
darbo klausimas Anglijoje da
rosi labai rustus. Juo susirūpi
nusi netik centralinė, bet ir ap
skričių bei miestų valdžios, 
šiandie čia gania žinių, jogei 
NonVich mieste 'bedarbiai pa
reikalavę, kad miesto valdžia 
duotų jiems pašalpos. Pašalpa 
turi būt duodama iš tų pinigų, 
kuri sudėta stambesniųjų lo- 
bininkų, turinčių tam tikrą su-l 
mą metinių pajamų. Bet mies
to valdžia tikrina, kad dabari 
sudedamosios sumos nepakenk
tų. Duodant bedarbiams pašal
pą reikėtų uždėti naujų mo
kesčių. Didisnių mokesčių dėti 
lobiuinkai tečiaus nenorį.

Padėtis esanti labai rusti. 
Atvirai pareikšta, kad jeigu 
bedarbiai negausią reikiamos 
pašalpos, tuomet jie stversis 
“tiesioginio veikimo.”

kimą. Kada koks nors katali
kas yra ekskomunikuotas, tai 
jisai skaitomas amžinai pra
žuvusiu žmogumi. Mirus, jo 
kūnas neleidžiama palaidoti 
“šventoje vietoje” — katalikiš
kose kapinėse ir už jo dūšią 
joks katalikų kunigas pamaldų 
nelaiko. Vadinas, toks žmogus 
yra amžinai prakeiktas, jo dū
šiai vienintelė vieta — praga
ras.

Tokia sunki bausmė dabar 
grūmoja “šventojo rožančiaus” 
parapijos nariams, “myli
miems” Ferardi’so parapijo- 
nims. Nežinia ką dabar jie da
rys: pasirinks “jo šviesybės” 
prakeikimą ar jiems nepaken
čiamą kunigą, “faterį” Ferardi. 
Tatai turės būt išspręsta šį va
karą — viešame visų parapijo
nų susirinkime.

Kova prieš nusiginkla
vimą.

Pasiūlė rezoliuciją, kuria reika
laujama tęsti ginklavimos 

darbą.
Vyskupas žada eksko
munikuoti parapijomis

Sako, jeigu parapijonįs bandys 
“išmuvinti” savo kleboną, jie 

bus ant amžių prakeikti.

KENOSHA, Wis., sausio 7. 
—Vietos italų parapijos na
riams grūmoja amžino prakei
kimo pavojus. Tos parapijos 
klebonas, “fateris” Peter Fe
rardi, savo “mylimiems para- 
pijonims” taip nusidėjo, kad 
jie nusitarę “išmuvinti” jį — 
kad ne gerumu, tai piktumu. 
Jie senai jau reikalauja* kad 

* “fateris” Ferardi, susikrovęs 
savo “forničius” ir gaspaninę, 
“muvintųsi” kur nors kitur i— 
kur “mylimi parapijonįs” jo 
dar nepažįsta. Bet “fateris” Fe
rardi yra rymo-katalikų kuni
gas, o todėl savo “mylimų pa- 
rapijonių” klausyti neturi reir 
kalo. Jis sakąs, kad “aš čia bo
sas” ir visa. O kad jo “myli
mi parapijonįs” ėmė perdaug 
“šumyti,” tai jis pasikvietė po-

WASHINGTON, sausio 7. — 
Šiandie čia galutinai paaiškėjo, 
kad laivyno jėgų mažinimo 
klausimas susilauks stiprios 
opozicijos kongrese. Kongres- 
manas Britten, iš Chicagos, 
jau pasiūlė rezoliuciją, kuri 
reikalauja, kad ginklavimosi 
darbas butų varomas pirmyn. 
Be kongreso narių, kurie prie
šinasi laivyno jėgų mažinimui, 
tokios jau nuomonės reiškia ir 
kai kurie žymus valdininkai. 
Pav„ laivyno sekretoriui Da
niels laivyno reikalų komisijai 
jau pareiškė, jogei jis nieku 
budu nesutiks, kad šios šalies 
laivyno jėgos butų sumažintos. 
Tą patį sako ir tūli kiti valdi
ninkai.

Vyriausias argumentas prieš 
nusiginklavimą yra toks: Ang
lija ir Japonija, girdi, norinčios 
įtraukti Ameriką į savo kilpas. 
Jodvi, esą, visai nemano nusi
ginkluoti, o tik varo agitaciją, 
kad Amerika nusiginkluotų. 
Jeigu Amerika šitai agitacijai 
nusilenks, ji tuomet priklausys 
nuo Anglijos malonės.
Atsisako priimti siunčiamą iš

Remia New Yorko 
siuvėjus.

New Yorko darbą ir aukoja pi
nigus savo draugų newyorkie- 

čių parėmimui.

[Telegrama Naujienoms]
NEW YORK, sausio 7. — 

Generalinė Amąlgameitų uni
jos raštinė gavo žinių, kad ki
tuose rūbų siuvimo centruose 
darbininkai skubotai eina tal
kon savo draugams newyorkie- 
čiams. New Yorko fabrikinin- 
kų siunčiamieji į tuos centrus 
darbai nepriimami — darbinin
kai atsisako dirbti. Daug už
sakymų, kurių New Yorko fir
mos buvo gavusios ir pasiun
tusius į kitus miestus, tuo bu
du pasiliks neišpildyti.

Vakar Amalgameitų unijos 
prezidentas kalbėjo Philajlel- 
phijoj — dideliame vietos siu
vėjų susirinkime. Kaip vienu 
balsu priimta rezoliucija, kuria 
Philadelphijos siuvėjai prisiža
da visais galimais budais rem
ti savo draugus newyorkiečius.

Beto, generaline raštinė ga
vo žinių, kad Baltimorej dar 
keturios dirbtuvės susitaikė su 
savo darbininkai. Padėtis ten 
esanti gera.

Chicagiečiai ir vėl atėjo pa
galbon newyorkiečiams. šešta- 
sai Amalgameitų/unijos loka- 
las pasiuntė tūkstantį dolerių. 
Siuvėjus remia netik jų drau

gai siuvėjai iš kitų miestų, bet 
taipjau ir medvilnės darbinin
kai. I^wrencc medvilnės dar
bininkai priėmė rezoliuciją, 
kuria jie žada teikti visokios 
galimos paramos kovojantiems 
amalgameitamsL

Išrodo, kad musų kova grei
tu laiku bus laimėta.

Atidarė dirbtuvę.
CHARLOTTE, N. C. sausio 

6. — Chadwick-Hoskins med
vilnės kompanija atidarė savo 
dirbtuvę, kuri jau geroka va
landa buvo uždaryta. Du tūk
stančiai darbininkų grąžinta 
darban, tik sumažintomis al
gomis.

t skirti nuostolių
tvarkyti, vakar laikė savo su- i[ pravesta ne dėl baimės 

'sirinkiiną. Tartasi dėl Vokieti- J bolševikų. Vis dėlto, kritikai sa-
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Central Trades I jos mokesčių, kurių žymi da-. ko, kad bolševikai verbuos sa-

SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis iš 
Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaitytu Num. 
25, 26, 27, 28, 29 ir 30. — 
Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise.

! lis nepristatyta paskirtu laiku. • Vo kariuomenę palei Rumunijos 
Iš atatinkamų savo valdininkų pasienį, maža vilties, kad pas- 
Berlino komisija tečiaus gavo tarosios kariuomenė bus de- 
pranešimą, kad Vokietijos vai- mobilizuota.
žia pasižadėjusi reikalaujamą
ją sumą pinigų išmokėti sausio keturis šimtus tūkstančių u-
15 dieną. [ miamveikfmui prirengtų ka-

--------------------------- -— reivių. Rumanijos valdininkai 
Skaitykite ir Platinkite I pasididžiuodami nurodo, kad 

“NAUJIENOS” (šitoji kariuomenė yra tinka-

15 dieną.

Sako, kad Rumunija turinti 
šimtus tūkstančių u-

Vakar, sausio 7 d., užsienio pinigų 
ftlna, .perkant hj ne maMtfa tart? už 
S,0^0 doleriu, bankų buvo skaitoma 
llfienkos pinigais Šiaip:

Anglijos 1 svaras ........
Austrijos 100 kronų.......
Belgijos 100 frankų už
Danijos 100 kronų.........
Finų 100 markių ...........
Francijos 100 frankų ....
Italijos 100 lirų ............
Lietuvos 100 auksinų ....
Lenkų 100 markių .......
Olandų 100 guldenų .....
Norvegų 100 kronų ....
Šveicarų 100 frankų .....
švedų 100 kronų.............. . $20.70

Vokiečių 100 markių I,

Dabar “fateris“ Ferardi sa
vo “mylimiems parapijonims” 
kalba apie artymo meilę — 
apsistatęs visu buriu stiprių ir 
apginkluotų vyrų-policistų, ku
rie by minutę gatavi pravesti 
tą “meilę” lazda ir, jeigu butų 
reikalo, kulka.

Tiek apie patį “faterį” Fe
rardi. Dabar apie tą “amžino 
prakeikimo” pavojų. •

Italai parapijonįs negalėdami 
gauti “rodos” su savo “dvasiš
ku ganytoju,” kuris pasiskelbė 
bosu, kreipėsi į Milwaukee die
cezijos arkivyskupą, “jo švie
sybę” Sebastian G. Messmer’į. 
Išpasakoję jam visas savo bė
das: kaip “fateris” Ferardi ne
norįs duoti jiems atskaitų, kaip 
jisai elgiasi su savo “mylimais 
parapijonais,” kaip “nusista
tęs” prie savo gaspadinės ir tt. 
ir tt. Išpasakoję tai ir tikėjęsi, 
kad “jo šviesybė” tikrai sup
ras jų bėdas ir padarys joms 
galą. Trumpai sakant, kad ar- 
kiviyskupas atsiųs jiems kitą 
“geresnį kunigą.”

Laukė, ir sulaukė. Tik ne 
“geresnį kunigą, o labai rus
tų “jo šviesybės” pagrūmo
jimą, būtent tokį: jei šventojo 
Ražančiaus (toks tos parapijos 
ir bažnyčios vardas) parapijos 
nariai nesiliaus varę pragaištin
gą prieš dvasišką ganytoji, 
“faterį” Peter Ferardi, agitaci
ją, jeigu jie ir toliau bandys 
“išmuvinti” jį ir jo gaspadinę, 
tai jie bus — ekskomunikuoti! 

$16*10 Ekskomunikuoti reiškia atskir- 
120^0 nU0 bažnyčios. O atskirimas 
$1.45 nuo bažnyčios reiškia p rakai-j

Atmainos Italijos ambasadoj.

ROTTERDAM, sausio 6. — 
Šiomis dienomis Olondijon kaž
kokiu budu atvykę keli bolševi
kų agentai—tikslu duoti reikia
mų patarimų vietos komunis
tams.

... $8.64 

.... $0.24 

... $6.29 
. $16.20 
... $2.95 
... $5.90 
... $8.52 
... $1.45 
... $0.17 
. $31.85

WASHINGTON, sausio 6. — 
Šiandie čia gauta žinių, kad 
sekamą mėnesį Washingtonan 
atvyksta naujas Italijos amba
sadorius. Dabartinis tos šalies 
ambasadorius grįž Italijon, o 
jo sekretorius vyksiąs Rumuni
jon — prie tenaitinės ambasa
dos.

ANGORA, sausio -6. — Tur
kų nacionalistų vadas Kernai 
paša pasiuntęs pašiepiančią te
legramą Anglijos premjerui 
Lloyd Georg’ui. Dėkojąs už 
suteiktą jam paramą: ginklus, 
kurių anglų valdžia davusi ar
mėnams ir kurie dabar patekę 
į nacionalistų rankas.

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuvę

Lietuvos Prekybos ir Pramonės 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- . 
geibų suteikus suvargusiems Lietuvos žmonėms.

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

pinigų pristatymas Lietuvoje pa- 
k greitesnis. Dažnai pinigai esti

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 S<>.-Halsted St., Chicago, III.
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Ką žmonės rašo.
(Iš laišką iš Lietuvos)

Iš Tauragės rašo vienam chi- 
cagiečiui jo seni ir maldingi 
tėvai: a

...Jus mislijat, kad jei len
kai pareitų, tai velniai parei
tų. O mes jų nebijom. Kad 
musų vokiečiai nenužudė, tai 
lenkų čist nebijom, o kai gir
dim, tai lenkai gaus gerai į 
kelnias.... O dabar musų ku
nigai renka adresus visų žmo
nių, kur išvažiavę į Ameriką; 
žada jūsų visų amerikantų pra 
šyti piuigų ant pataisymo baž
nyčios. Ale jus visi ameriko
nai neduokit n^i vieno cento 
jiems, ba kunigai nor gauti iš 
Amerikos pinigų ir siųsti len
kams pagalbą; mat kunigai 
nor, kad lenkai pareitų ir kad 
vėl baudžiavos butų. Sumali, 
visiems Amerikoj pasakyk, kad 
neduotų Lietuvos kunigams nei 
vieno cento.—

ANKSTI rytą atsikėlus 
ir saulytę paregėjus 

besiraičiojant žeme, 
šilko skarą nusistvėrus, 
šviesą sekti pasiryžus 

vijaus saulę tekina

Kaip saulelė tik pamatė 
mane norint netyčiom 
Ją sugauti ton skaron — 
pašokėjo, pašokėjo 

ir nulindo...., 
ir į dangų nuriedėjo....,

♦ * ♦

Nusiminus
kaip gulbelė dumblynėlio atsigėrus,

prie surukusios trobos,
sugrįžau* vėl atgalios

•* - be saulelSs
šilumėlės,

, be šviesos. x
23—VI—19 m. Lėta.

Sugrįžusio Lietuvon chicagi®- 
čio laiškas.

Chica'gietis Stanislovas Pur
vinis rašo Jonui Ūsaičiui, Chi- 
cagoje:

“Kelionėje išbuvau 23 paras. 
Visas kelias kaštavo 490 dol. 
Važiuodamas per Vokietiją 
niekur nemačiau jokių ženklų 
karo iki nepasiekiau Eytku- 
nų. Eytkunų miestelis visiš
kai sunaikintas, bet stotį vo
kiečiai pataisę. Lietuvos sto
tis visiškai sugriauta ir nevei
kia. Kibartų miestelis taip 
sugriautas, kad kaip anot tos 
Jeruzolimo pasakos, nė ak
mens ant akmenio nėra likę. 
Tik dalis stoties yra išlikusi. 
Vism* matytis apkasai ir dide
lės duobės.

Šiaulių miestas visai sugriau
tas ir tik keli apdaužyti namai 
yra likę. Tuos namus dabar 
taisoma. Kelmės miestas nuo 
šiaudininkų visai sudegintas. 
Visur, o labiauisa apie mies
tus, rmiškus ir upes sukasta ap
kasai. Tauragės miestelio ir 
bažnyčios visiškai nėra. Apie 
Dubysos upę nieko nebeliko. 
Raseinių miestas irgi labai nu
kentėjo. Kuršėnai ir apiclių- 
kė yra labai sunaikinti. Žmo
nės gi nors ir labai vargsta, bet 
yra linksmus.

Važiuojantiems Lietuvon 
patarčiau nepirkti nė Ameriko
je, ir nė Vokietijoje.jokių dra
bužių ar kitokių daigtų, nes 
Lietuvoj yra visokių drabužių 
ir audmenų. O amerikoniškus 
pinigus išmainius ant lietuviš- 
kų, tai kaip dykai gaunasi. 
Kelionėje gi tiek vargo reikia 
kęsti su bagažu ir kiek mokė
ti už jį reikia, tai sunku ir 
apsakyti. Mano bagažą per Vo
kietiją pervežt ik Lietuvos man 
kainavo 800 markių. Kurie 
mano draugų turėjo geresnį 
bagažą, tie dar brangiau užmo
kėjo. Skrinios liko sudaužytos 
ir kiti turėjusi krautis į mai
šus“.

pačios Lietuvos padėjimą. Šian 
die esame užpulti gruobonių 
lenkų, kurie franeuzų pagelba 
atvėrė Lietuvos širdies žaiz
das, iš kurios didžiausiais upe
liais teka kraujas ir tekčs iki 
paskutinio kraujo lašo. Lenkai 
diliausiomis spėkomis eina per 
musų kraštą, nuklodami karei
vių kūnais, degindami kaimus, 
plėsdami turtus ir liedami ne
kaltų žmonių krauja. Jie eina 
apginti savo dvarų, kad vėl 
galėtų naudoti žmones, kad ir 
toliau galėtų lėbauti musų sun
kiai uždirbtais 'skatikais.

“Tėvynės meilės apimta mu
sų kariuomenė nępori lenkams 
cisti kelio, nori sulaikyti jų 
ėjimą, bet lenkų kanuolės pra
skina sau kelią per musų ka- 

eiles ir jie eina ran-nuomonės
kas ištiesę prie ūkininkų, plėšti 
jų turtus, o musų broliai lie
tuviai guli ant žemės iškloti 
kruvinoje kovoje, o kiti de
juoja sunkiai sužeisti ir dar 
sako: “Nueikite į Kauną ir pa
matykite gulinčius sužeistus 
savo brolius, tada užsidegs visų 
jūsų širdįs ir visi tuojaus ei
tumėt į kariuomenės eiles ir 
tenai sa^o kraują pralietumet 
už numylėtą tėvynę. Jie taip 
smarkiai puola ant musų ka
riuomenės, kad vienus išmu
šus, kiti per viršų lipa ir puo
la, kaip pasiutę šunįs, taip kad 
mums belieka tik trauktis**.

Iš Anykščių rašo Julei šnapš- 
tienei į Rockdale, III.

Buvom susilaukę svečių — 
lenkų. Pas mus, tiesa, jie ne
buvo, Kurilus apėjo aplinkui. 
Ale kame jie buvo, tai labai 
žmones nuvirgdč. Jie visa ja- 
ina, kas tik papuola, geriausius 
arklius ir pinigus, o labiausiai 
tai drabužius: rtierginų burna- 
sus, vyrų drapanas — viską, 
ką tik randa. Mat jie buvo č’a 
įšliaužę per frontą, ale dabar 
jau išėjo, žmones baisiai mikri- 
vidiję. Mus tai labai nuskriau
dė vagys, jie įsiplėšė pro sto
gą ir išnešė du rietimu po de
šimtį sienų audeklų.

Dabar pas mus išėmė berhiu 
kus į kariuomenę nuo 19 lig 26 
metų.—

Liejas kraujo upeliai.

Vincas Petrošius rašo savo 
seserei K. Budvitienei, Chicago- 
j®:

“Jus turite sau nuokampioj 
kertelėj susikrovę lizdelį, ku
rio neužgauna jokia audra ir 
galit šiandie laimingai gy
venti. Bet pažvelgkite į dangų 
ir pasi klausyk i te kas dedasi 
jūsų numylėtoje tėvynėjė Lie
tuvoje, nes tik mažą dalelę gir
dite iš laikraščių tų baisenybių, 
kokių čia dedasi. Aš nemoku 
surašyti visko, ką jaučiu ir 
girdžiu apie Lietuvos vaikų ir

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“N A U J I E N O S“

4IC —-———I—

Juodašimčiai organizuojasi.

Detroit, Mich. — Laike ka
ro gyvavusi American Protec- 
tive League, kuri buvo pasižy
mėjusi savo juodašimtiškais 
darbais, dabar vėl tapo atsteig-, 
ta, tik kitokiu vardu, būtent, 
—Detroit Police Reservc.”

Tas “Reserve” išdygo tuoj 
po Michigano fabrikantų susi
rinkimui ir susidėsiąs iš sava
norių žmonių, kurie veiks pri
ėjus reikalui, bet savystoviai 
nuo policijos. “Rezervą“ re
mia ir palaiko fabrikantai ir 
jis yra susijungęs su kitomis 
juodašimtiškomis organizacijo
mis. Jis turės savo automobi
lius, kad .galėtų greitai nuvykti 
reikiamon vieton, savo kulkas- j 
vaidžius, valtis ir net aeropla
nus. Nariai taipjau turės šni- • 
pinėti unijose ir sekioti organi
zuotus darbininkus.

Nori kazokų.
[Iš Federuotosios Presos]

Chicago. — Sausio inen. Illi
nois legislatura svarstys bilių 
įvesti valstijos konstabelius — 
kazokus. Pereitais metais le
gislatura tą bilių atmetė. Bi- 
Įių remia fabrikantai, bankie- 
riai ir stambieji biznieriai'.

Tokie pat biliai yra įnešti ir

3 KARALIAI, 2 GYVULIAI 
IR 1 DIEVAS.

Sakys pomokslą
KUN. M. X. MOCKUS

Evangelija pagal šv. Mateušą persk. 
2, su Judėjimu iš kitų dalių rašto 
švento.

Nedėlioj, Sausio-Jan. 9, 1920 m. 
MILDOS SVET.,

3138 So. Halsted St.
Pradžia 10:30 vai. iš ryto.

Padengimui lėšų įžanga 25c.
Svarbus pamokslas kun. Mockaus— 

pribukit visi.
Kviečia 1 kp. L. L. F. Komitetus.

DRAUGYSTĖS ŠVIESIOS ŽV/UGŽDĖS No. 1. .
4 Parengtas

3as MASKARADINIS BALIUS
Kuris įvyks

Subatoj, 8 d. Sausio-January, 1921, Mildos svetainėje, 3138 S. Halsted St.
Pradžia 6 vai. vakare. Inžanga 40c. ypatai su war tax

' $200.00 Vertės Dovanų.
Pirmas praisas vyrams $25.00, moterims $15.00, toliaus įvairus praisai pa

vienių vyrų ir moterų.

AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO muzikos kon

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

Antanas S. Pocius,
Vedėjas

3259 So. Halsted Str.
Tel.: Boulevard 9244

PUIKUS KONCERTAS IR ŠOKIAI
LIETUVOS NAŠLAIČIŲ NAUDAI

Rengia
L. M. D. APŠVJETA 

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

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

šiame koncerte dalyvauja visi geriausi Chicagos artistai, solis
tai, dainininkai, Mariute Rakauskaitė, p. BruČienė ir p. Stogis, smui

kininkė p. Sabonione ir p. Ališauskiute. šokikės, mažytė ateities 
žvaigždute — Silvija Kiriute ir S. Kazlauskiute.

Pianistai: A. Ališauskas ir M. Juozavitas.
Gerbiamieji:—

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

Gerbiamieji! Jus žinote, kad musų brangi Tėvyne 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.

PATAMSIO GALYBE
Žinokit,

Kodėl?

Kur?

Kas?
>> I i. i,

Patamsio Galybė tai vienas geriausių veikalų, penkių veiksmų 
drama, kurį parašė paskilbusis rusų rašytojas, Levas Tolstojus. 
Veikalas išverstas visų kultūringųjų tautų kalbosna, kur jis su
silaukė didelio pasisekimo.

' < ■

Labai paprasta. Patamsio Galybėj vaizduojama patys tamsiau
sieji žmonių gyvenimo užkampiai. Vaizduojama taip, kaip tik ga
li vaizduoti genialingo rašytojo plunksna.
Šitą puikų veikalą dabar žadama parodyti ir vietos lietuvių pub
likai

Nedėlioj, Sausio 9 dieną 1921.
Visiems Chicagos lietuviams gerai žinomoje ir puošnioje svetai
nėje —

C. S. P. S. Svetainėje; 1126 W. 18 St.
Vakarą rengia penkios LSS. kuopos, 4, 22, 81, 174 ir 234. Rengė
si jo's jau nuo senai, o -todėl nėra reikalo abejoti tinkamu pasise
kimu. Tuolabiau, kad Patamsio Galybę loš patyrę lošėjai — Dra
matiškas Ratelis. Šimtai musų draugų ir pritarėjų todėl atvyks 
į C. S. P. S. svetainę.

m i • • | Ir jie 'nepasiriks. Patamsio Galybę pamatyti verta kiekvienam
llGDŽlSlflKS vokalų mėgėjui, kiekvienam “draugui” ir “ponui”. Ir tai 

v ****“* dėlto, kad veikalas pristato tikrąjį žmonių gyvenimąVjų patamsį.
A j • | • j Lošimas prasidės lygiai kaip 7 vai. vakare. Laukimo, jiebus. Kas

aV imi H Klt pasivėluos, gailėsis. Svetainės durys atsidarys* kaip 6 įval. vakare.

Jaunieji

Kviečiame

Dar Kartę

Jaunieji kavalieriai ir panytės, kurie nori pamatyti Patamsio Ga
lybę ir, beto, smagiai praleisti laikų, tegul neužmiršta, kad po lo
šimui bus SMAGUS BALIUS. Grieš gera muzika ir bus šiaip 
įvairių žaismių. _______ ___ _______ ' • ■
Todėl visus savo draugus, visus musų pritarėjus, visus senus ir 
jaunus kviečiame atsilankyti. Mes gi darysime visa, kad musų 
svečiai butų patenkinti. O kad jie buš patenkinti, dėl to mes ne-* 
abejojame.____________ _______________ ♦_____ ________
Dar kartą musų prieteliams primename, kad lošimas prasidės 
kaip 7 vai. vakare. Svetainės durys atsidarys kaip 6 vai. vakare. 
Tatai, nesivėlinkite. Lošimas norima pradėti laiku kad 
jaunieji turėtų progos pasišokti.

Tikietų kainos įmanomos visiems 
i ' *

— ir seniems ir jauniems. RENGĖJAI.

“Amerika Pirtije”
3-jų veiksmų klesiškas lietuvių veikalas. Stato scenoje

“BIRUTE”.

Nedėlioję, Sausio-Jan. 16 d., 1921 m.
C. S. P. S. svetainėj, 1126 W. 18-tos gat.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Vadovauja Une Babickaitė.

Po lošimui Birutės Choras ir šokiai.
Patsai veikalas yra labai įdomus, atvaizdinantis praeities 

gyvenimą Lietuvoje. Visus kviečia BIRUTE.

Parengtas
Lietuvių Baltos žvaigždės Pašelpinio Kliubo

)ideis Maska
West Side Auditorium ( 

Taylor St. ir Racine Avė.
Subatos vakare, Sausio-Jan. 8-tą 1921

J Ralius jPOVV ~
Muzika F. JERECK, 

Įžanga 500 ypatai. Pradžia 7:30 vakare
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Pirm Atskaitos
Darymo 

Išpardavimas Pas

STERNS
3442 South Halsted Street

Ilgos i viršų plačios audeklo pirštinės . 14c
Vyrų skalbiami kalnieriai 17c
Vyrų išeiginiai marškiniai.............$1.19
Vyrų šilko krūtinėms marškiniai .. $2.98

39cVilnonės pančiakos
Vilnoniai sveteriai
Vyry nosinės ...
Šiltos kepurės
Veltos šliurės

S4.39
.08c

75c ir augščiau

67c
Trumpes iki keliu kelinės .... 98 c ir augs.
Darbinės kelinės.........  .......................$1.89

$2.98
Tiktai per subatos ir panedėlio dienas.

Overalai, unijos darbo

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

Severo Kosulio Balzamas
(pirmiau Severo Balsamas nuo Plaučiu)

L

Balsam
MC0HM • M» CUT

cvTim u nuo dūkis

PRICE 29CTdk

f.Fsmu C0L'

KORESPONDENCIJOS
CLINTON, IND.

'Plaukinis užmušė lietuvį.

Gruodžio 15 <1. čia patikt 
nelaimė lietuvį Antaną Bubi 
ną; jį grįžtant iš kasyklų su 
važinėjo traukinis. Velionis bu
vo nevedęs ir čia jokių gimi
nių neturėjo. Jis priklausė 
prie Amerikos Lietuvių Pilie, 
čių Draugijos ir jos rupesniu 
tapo palaidotas gruodžio 17 d. 
su bažnytinėmis iškilmėmis 
Clinton visuomenės kapinėse. 
Velionis buvo apie 50 m. am
žiaus. Paėjo iš Kauno vedybos, 
Panevėžio apskr., Kalvarijos 

'parapijos. Girdėjome, kad turi 
brolį New Yorko valstijoj. 
Meldžiame jo ar kitų giminių 
tuojaus atsiliepti adresu: 
nas Skindcris, 534 N. 7-th 
Clinton, Ind.

KENOSHA, WIS.

NAUJIENOS, Chicago, III.

■7 •!
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Dr. šliupo prakalbos ir kunigo 
“didvyriški darbai.”

dakciją ir ten papasakojo re
porteriui visokių nebutniekių. 
Pirmiausia pasigyrė, kad jis 
atlikęs labai didvyrišką darbą 
išvaikydamas Šliupo prakalbas, 
nes šliupas esąs bolševikas ir 
bažnyčių griovėjas. Betgi to
linu pripažįsta, kad Šliupas nie 
ko nckallbejęs prieš bažnyčias 
ir dagi peikęs socialistus. Te- 
čiaus musų klebonas kartu ne
drįso pasakyti, kad Dr. šliupas 
yra lietuvis ir kad iš Lietuvos 
sugrįžęs, bet sakė, kad šliupas 
sugrįžęs iš Ėuropos ir pasako
jęs ką jis ten matęs. Paskui 
Šliupas pardavinėjęs, girdi, “ko
kio.; tai” garlaivių kompanijos 
Šerus. Ir čia jis nepanorėjo 
paminėti Lietuvos vardą. Be 
to, ar delei savo neišmanymo, 
ar norėdamas pašiepti, iškrei-

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

Dvi mieras: 25 ir 50 centu.
Severo naujas KALENDORIUS 1921 metu 

yra išliaistas.
x Gaug vieną musu naujų Kalendorių nuo sava 

aptiekoriaus. Yra duodamas dykai tiems, 
kurie paklaus. Jeigu negalėtumite gauti sava 
vietoi, rašykite pas mus ir įdekite 2 c. paštos 
ženklą. ___________

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAP1DS IOWA

MAGDE. kaip man nieiti gal
vą ! HbandHau vitokiut matgojimut, 
trinkimu*, muilavimut — ir viską* tat 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi f” f 

MARE. “Na, tai kam tau kęst be
reikalingai t Žiūrėk, kokie mano plau
kai graius, teeinu* ir Sytti. O tai 
t'/dėl, kad ai vartoju RVFFLE8!”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne! i RUF
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir \dos sustiprintojis, 

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

RUFFLEJH 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvok 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, ©savaitės laike jų jau nei žymės neliks^ Paskui tik retkar
čiais suvilgant ^olvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. 4 

Nusipirkte šiąnakt RUFFLESJionkutę aptiekoje. Kastuos tik 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutęs Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:

AD. RaCHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

Gruodžio 26 d. ir pas mus 
buvo apsilankęs Dr. Šliupas su 
prakalbomis. Pasakojo kas 
yra veikiama Lietuvoje ir ką 
gali atsiekti sugrįžęs j Lietu
vą žmogus su mažu kapitalu, 
taipjau apibudino Lietuvos eko 
nominį ir politinį padėjimą. 
Dr. Šliupas kvietė visus, kas 
tik gali, grįšt į Lietuvą ir pri
sidėti prie Lietuvos atbudavo- 
jimo, kas su pinigais, kas pa
tarimais, nes darbo ir vietos 
esą visiems, taipjau ragino lie
tuvius prie didesnės vienybės. 
Taipjau aiškino apie garlaivių 
ir susikurusių garlaivių bendro
ve, kurios šerti ant vietos par
duota už $100; daugelis pasi
žadėjo pirkti vėliaus.

Kalbant apie Dr. Šliupp pra-! 
kalbas, reikia pranešti kokiais, 
“didvyriškais” darbais Lietuvos I 
“labui” yra atsižymėjęs musų 
klebonas kun. Balinskis. 1

Kada kenoshiečiai gavo ži- j 
nią, kad gr. 26 d. į Kenoshą į Peikia primint ir keltą kitų 
atsilankys Dr. šliupas, jei bus “garbingų” to kunigo darbelių, 
parūpinta vieta prakalboms, P. j kuriuos visi kenoshiečiai alme- 
Zakareviče tuojaus atsikreipė į ep: 
parapijos komitetą, kad paren- ( 
duotų šv. Petro parap. svetai
nę 
jau išnuomuota kitai ‘draugi- ch »ro repeticijas, 
jai

.tančiu ir išnuomuota Schlitzo vii ' c v 1švelninę. Bot atėjus prakal
bų dienai ir atvykus Dr. šliu
pui, pasirodė, kad savininkas 

į išnuomojo per klaidą ^schlitzo 
svetainę dviem draugijom ir 
mums pasiūlą -mažąją svetainę, 
kur telpa vos 200 žmonių. Ne
liko nieko kito daryti, kaip vėl 
kreiptis prie parapijos ir ba- 
’iaus rengimo L~....----------- , .. ......----------  —,--------
prakalbas perkelti į bažnytinę į vi denis spjaudyti ant fotografi- 
•vetainę ir jas sujungti su ba- jos.
Eum. Pasitarę tarp savęs ir, P 
u

svetaine mums.
Atėjus laikui pradėti prakal-i dė’us prie, to darbo. Daugelį 

’ias atbėga klebonas ir prade- ( sykjų ji prašyta paraginti žmo- 
*a visus varyti lauk, kaip įma- n r. pirkti Lietuvos Laisvės Pa
rydamas kartu visus kolioda-’ skolos bonų, bet jis apie tai 
mas. Kada vienas komitetų n- žodelio niekam neužsiminė, 
nrimena jam, kad prakalbos sukosi “pamiršęs”.

Lietuviai yra labai* pasipikti-

dindamas jį Sliudas ir tikrin
damas, kad lietuviai ištaria 
“Schlupp”. Taip gal daryti tik 
koks lenkbern’s, Žulikovskių 
tarnas, o ne lietuvių bažnyčios 
klebonas.

Pasirodžius laikraštyj toms 
kunigo sapalionėms, P. Zaka- 
reviče tuojaus atsikreipė į re
dakciją ir tai visa atitaisė. Re- 
(lak 'ja labai stebėjosi, kad ku
nigas tik toki maž^ išmanymą

V'eną darbščią merginą iš- 
vr ino kale už lai, kad ji kelis 

Pasirodė, kad svetaine yra rv/ius neatsilanKė į parapijos

Atsikreipta prie svetini- Birulės dr-jos dramos sky- 
• nusiėmė fotografiją, ku-

mergaitė, kuri karta pagelbėjo 
R: ’so dr-jai suvaidinti veika
lą. T sekamą Birutės dr-jos 
su iri ūkimą atėjo kun. Balins- 
ki - ir parcikalva tą merginą 
pašalinti. Nariams nesutikus 
su tuo, kunigas trenkė į žemę 
fotografiją ir pradėjo ją m ind-. 

komitetų, kad ži< ti kojomis, kartu liepdamas

Pasitarę tarp savęs ir Prasidėjus Lietuvos šelpimo 
klebonu komitetai užleido darbui, kun. Balinskis nė vienu 

pirštu nepajudino, kad prisi-

NAUJAS KNYGŲ KATALOGAS 
JAU GATAVAS.

Kataloge telpa su virš tūkstantis knygų: Gam
tos Mokslų, Istorijos, Pasakų, Teatro, Dainų, Mu
zikos, Dvasiškos įtalpos ir Maldaknygių. Prisiųski- 
te 2c štampą ir gausite jį. ✓

Adresuokite šitaip:
A. OLSZEWSKI. v

3251 S- Halsted St., Chicago, III.

yra rengiamos su jo paties
(klebono) ir parapijos komite- nę tokiais savo klebono lenk
to leidimu, kunigas net pašoko 
i? duoda komitetui “ultimatu- 
mą”, kad į 48 vai. komitetas 
išsinešdintų net iš Kcnoshos, gi 
vienam savo tarnui net su di- turi rastis vietos tarp lietuvių: 
Ižiausiu prigrumojimu duoda tcdul jie sau keliauja pas savo 
įsakymą išvaikyti prakalbas. 
Visa tąi atlikęs klebonas apsi
suka ir išsinešdina, atgal į kle
boniją.

Žmonės tada ramiai apleido 
svetainę, atsiimdami ir savo į- 
fongą. Muzikantams tad pri
siėjo griežti vien sienoms. Pra
kalbos tada įvyko Schlitzo ma
žojoj svetainėj. Taigi musų

bc’'niškai-želigovskinias darbais 
ir tariasi apie jo pašalinimą iš 
čia. Senai* jau laikas tai pa
daryti. Tokiems žmonėms ne-

bičiuolius — lenkus.
—Bijūnėlis.

GALUTINIS KAINOMS NUMAŽIN
TOMS IŠPARDAVIMAS.

Viskas turi būt narduota. nepai 
s p "t uždarbio, ar kiek kainavo. $20, 
0C0 vertės stako. vyrams ir vaiki 
Tv'ms, vėliausios ir parankiausios rų- 
ši*s, gatavai padaryti — likę neat
imtais siutai ir ovorkotai, kurie nar
si 'avojo nuo $15 net iki $65. Dabar 
----- . $30 ir $37.50. 
Vyrams kelinės $4.50 ir augščiau.

Vaikams ^siutai ir overkotai $5 ir
Tel. Moeroe 2904

T DR. W. F K ALIS Z
<pe«-ialiimae: Moterą ligoe Ir Chlrerglje

1145 MIL5VAUKEE AVĖ. CHICAGO^

“.lidvyriškani” klebonui pra-1
kalbas išardyti nepavyko, bet vaiKams^mutm ir ov«r*oLtii <pu n 
draugija, kuri rengę balių, la-lnngfelau. Vyramsčystovilnonomė- , . ° i ... v i P’tio seržiaus Riutai $35. Vaikam?bai nukentėjo.

Nepasitenkindamas tuo savo
“žygiu”, jis ant rytojaus nu
rėpliojo į Kcnosha Herald rc-

čysto vilnono siutai, $11.50 ir $15.
Atdara vakarais 8 vai. Subatomis 

iki 9 vak. Nedtil. 4 po piet.
S. GORDON,

1415 S. Halsted St.

h

■ 5; sime veltui 24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. 
įA, mašinų naujos ir užtrintos ant dešimties metų.

nanuitvt. kad nukainavus. Nenraleisk šios nrotro

KREIPKITĖS TUOJAU.
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos palaikymui 

dvidešimts augštos rųšies Victorolų (kalbamųjit mašinų) už 
kurią reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duo-

Dauguma
Reikia jas 

pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos kaipo, tik
rą atsitikimą, kuris visame gyvenime negali kitą syk atsitikti. 
Pamąstyk pats, tik Už $35 augštos rųšies gvarantuotą kalba
mąją mašiną. Taipgi, mes turime parduoti dešimtį augštos 
rųšies tikros odos* seklyčiai setų, lovų 
yra visai nauji ir vėliausio išdirbinio, 
pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt 
apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni.
į visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. 
ir daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntinį. 
Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais ir kitomis 
šventėmis nuo 10 iki 4 po pietų. Liberty Bondsai priimami.

VVESTERN FURNITURE STORAGE,
Galima matyt po no. 2810 W. Ilarrison St. ir 2102 W. 35 St. 

2810 W. Harrison St., Chicago, III.

ir karpetų. šie setai 
Mes parduosime už 
daugiau vietos. Tai 
Mes pristatėm veltui

The Peoples Store
11201-3-5-7 Michigan Avė., Roseland.

Didžiausis Pratuštinimo

Išpardavimas
Kokio Roselande nebuvo.

t>crjęa.nti vy-
1 ir moterį s, rj- 

kodel kenčia-1 , 
te? Kam tai j 
eikvot )>nką ir 
pinigus be jo-' 
kios/ naudos?;.

Neatsižvel
giant kuomi; 
sergat, tai ga-i’ 
Ii būt negavi-'■> 
me atsakančių 
gyduolių. Jtįi g 
matai, kad taulff 
aopagelbsti, at
eik ir matyk mane. Mano ilgas pa
tyrimas ir atydus tyrinėjimas kiek
vienos ligos, padaro mane galinčiu su
teikt geriausią gydymą ir sugrąžyt ta
vo sveikatą. Mano modemiška labo
ratorija aprūpinta naujausiais gydy
mo aparatais. Pilnas ekzaminavi- 
mas, radioskopiškas kaip ir bakterio- 
logiškas nieko tau nekainuos. Neduok 
silpnyt savo sveikatą ir tuštint kiše
nių nepaisant ant dalyko ir nekentčk 
daugiau. Aš aplaikau rezultatą, kuo
met kitiems pepavysta.

DR. C. T. DONOHOE
36 W. Randolpb St. kampas 

Dearborn St., 2 flioras, Delawarc
Bldg., Roomai 200-201. 

Chicago, III.
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 

Nedaliomis: 10 A. M. iki 1 P. M.

<4

Tel. Yards 3654 
Mrs. A. Michniewicz

AKUŠERKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalčae. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 

, gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterimi) ir 

merginoms.
3113 S. Halsted St., Chicago, III. 

(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai ▼.Jau dabar parsiduoda šioje krautuvėje. Kainos to-

kios žemos, kokios buvo keli metai atgal.

Dvigubos S. ir H. stampos. Kasdieną iki pietų.

į

Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
tirbtuves. Cash arba ant išmokėjitao.

Pirmutinė Lietuvių Elektroj Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

u
v

Sankrova Įvairumų
Aprėdalų, laikrodžių-Iaikrodėlių. 

Žiedų ir auksinių daiktų; gramofonų, 
rekordų viąose kalbose; armonikų ir 
kitokių muzikalių instrumentų; britvų, 
peilių ir kitokių naudingų daiktų..

Čia sutaisomu viskas, kas reikia, o ypač muzika- . 
liai instrumentai.

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

P. CONRAD
* LIETUVIS FOTOGRAFAS

Padaro visokios rųšies paveikslus, su- 
lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimų ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai padai*ytus tegul 
kreipiasi į manę. Gaus genį patarnavi
mą ir gražų darbą.

3130 SO. HALSTED STREET
Drover 6369.

SPĄSTAI NAUJA KNYGUTĖ
Vieno akto Farsas

Parašė Br. Vargšas.

Veikiantieji asmens:
1. Dargaliene, turtinga našlė.
2. Karštulis, advokatas.
3. Tarnas..

Šis veikalas parašytas žinomo musų 
mirusio dramaturgo Br. Vargšo. Labai 
tinkamas scenai. Parašyta labai gra
žioje lietuvių kalboje. Ne tik lošti, bet 
ir šiaip skaityti ji yra begalo įdomi, 
{domi savo kalbos tyrumu ir gražumu.

Puslapių 22.
Kaina 15c.

ęaukit tuojau iš

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III

<■

H

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 per pietų, 6—8 
vakare. Nedėliomis nuo 9—2 

po piet.
Tclephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Are., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 2 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:80 
vai. vakaro. Nedaliomis nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.

Telefonas Drexel 2880

t» N K M K BBIU W E/ © tt O «* M W
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DR. YUšKA 
1900 S. Halsted St. 

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakare. 
Rezidencija: 2811 W. 63rd St. 

Tel. Prospoct 8466

Phone Canal 257
DR. P. Z. ZALATORIS 

Lietavb 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

V Raudoni 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 pa 
piet. 6 iki 9 vakaro 

Nedaliomis nuo 9 Oti 12 ryta.
1821 S. Halsted SU 

įtampas 18 ir Halsted Si.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lictuvys Dentistas 
10801 S. Michigan Av., Roseland 

Valandos: 9 iki vakaro

DR. JOHN N. THORPĘ 
Gydytojas ir Chirurgas

IH37 W. 51 et. kamp. Marnhfield ai.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tek Prospect 1157

Tel. Canel 6222
DR C. iv. CHERRYS 

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

CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
8325 So. Halsted SU Chicago/

K

V.

J
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the Uthuantaa Nrars Pub. Co^ Ine.

Edžter F. firiraiUa

1789 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS,

Carai 578

Subucriptlon Katrai
18.00 per yrar in Canada.
17.00 per year outeide of Chicago*
18.00 per year in Chicago.

8c per copy.
Entered ra Second Claa* Mattar 

March 17th. 1914, ai tha Port Office 
of Chicago, I1L nnder the art of 
March tad, 1879.

Naujienos eina kasdien, Heklriant 
oedildieniua. Leidiia Naujieną Bsn- 
drovi, 1789 Se. Hahrted St, Chirago, 
lU. — Du Telefonai; Cand 15*5 Ir 
Canal 678.

U M sakomoji Kotam 
Chicagojs — poitvi

Metamo______ ,  18.00
Pūrai meta ■ . —4.0*
Trims mOnrafenm.......... — ■ —
Dviem mioertame ——1.74
Vienam minedui ■ - — - - 1.00

Chicago j e — per netiotofoi
Viena kopija — , , n
Savaitei _____________ ___-— 11
Minėsiu! - , —....................— 75

Suvienytose Valstijom no Chicago j, 
paštui o

Metama - - >7.08
Pusei metų - - -------------- 4.98
Trims rataodame .9.08
Dviem mėnesiams „» 1.60
Vienam mėnesiui - -- .76

Lietuvon ir kitur uisieni—I 
(Atpiginta)

Metama ., ....... ■.     >8.00
Pūrai meta   -..■■■ ■ 4.50
Trims mėnesiam#  3.2^

Pinigus reikia siųst pašto Montfy 
Orderiu, kartu su o įsakymu.
■............... . m ■ HM ILIMM ’

Priešinasi 
nusiginklavimui.

Suvienytųjų Valstijų kon 
grėsė jau yra svarstoma 
rezoliucija, atmetanti kari
nio laivyno sumažinimą. 
Jeigu kongresas priims ją, 
tai anglai su japonais taip 
pat atsisakys mažinti savo 
laivynus. Ginklavimosi lenk 
tynęs eis tolyn — iki naujo 
karou.

Amerikos socialistai ir 
šiaip protaujantys darbi
ninkai turėtų dabar subru- 
sti, kad militalistai nepaim
tų viršų kongrese, nes nuo 
to priklauso viso pasaulio 
taika. j *

Kapitalistų 
bailumas.

Kiekvienos šalies kapita
listai Kabai bijosi, kad Rusi
jos bolševikų propaganda 
nepasiektų žmonių. Jie ma
no, kad nuo tos propagan- 

• dos žmonės pasidarysią re
voliucionieriai ir nuversią 
kapitalizmo tvarką.

Šita baimė sulaiko iki šiol 
kapitalistines valdžias nuo 
atnaujinimo prekybos ryšių 
su Rusija. Net pati Rusijos 
buržuazija šitame dalyke 
pritaria kapitalistinėms1 už
sienio valdžioms. Prof. Mi- 
liukovas, pavyzdžiui, Lon
dono spaudoje išsireiškia 
tokią nuomonę, kad atnau
jinimas prekybos santykių 
su sovietų Rusija neduosiąs 
jokios naudos kitoms ša
lims, o tiktai padidinsiąs 
bolševizmo pavojų, nes bol
ševikai po priedanga preky
bos siuntinėsią į užsienį sa
vo agitatorius.

Toks protavimas pilnai 
sutinka su buržuazijos pa- 
sauliožvalga, pagal kurią 
idėjos ir žodžiai keičia pa
saulį. Tikrenybėje tečiaus 
yra ne taip. Svarbesnis da
lykas, negu idėjos ir žodžiai, 
yra ekonominiai žmonių rei
kalai. Jeigu bolševizmas ata- 
tinka ekonominiams žmonių 
reikalams, tai jo platinimosi 

niekas nesustabdys; o jeigu 
neatitinka, tai jisai išnyks 
pats savaime.

Airija ir airiai
Ar ne keistas yra tas fak

tas, kad airiai šioje šalyje 
neįstengia nieko padaryt 
Airijos labui?

Airių Suvienytosiose Val
stijose yra labai daug. Jie 
čia turi labai gabių ir įtek
mingų žmonių. Pinigiškos 
paramos, protekcijos politi
koje ir panašių dalykų jie 
gali gauti Amerikoje dau- 
giaus, negu kokia kita tau
ta. O betgi jie čia iki šiol 
nieko neatsiekė. Amerikos 
valdžia ne tiktai nepripaži
no Airijos respublikos, o net 
ir neužprotestavo prieš bar
bariškus anglų darbus Ai
rijoje. (

Ko stebėtis tuomet, kad 
lietuvių diplomatijai nesise
ka Amerikoje arba kitose 
šalyse! • / *4

Apžvalga
Vakar mes minėjome apie 

tai, kad kai-kurie gaivalai per 
rubsiuvių organą “Darbą” ir 
per “Laisvę” ėmė varyt agi
taciją prieš “amalgameitų” uni
jos viršaninkus. Dabar turime 
daugiaus faktų iš to jų veiki
mo. Iš Brooklyno mums tapo 
prisiųsta atsišaukimas su ant- 
galviu “Musų kova turi būt lai
mėta”. Tas atsišaukimas yra 
išleistas lietuvių ir anglų kal
bomis ir yra platinamas ne tik
tai Brdbklyne, o ir kituose mie
stuose. Pasirašo po juo 
“KRIAUČIŲ KOMITETAS.”

Atsišaukime tarp kitko skai
tome:

“Išsyk, susispietę į amalga- 
meitų uniją, gynėme savo 
reikalus darbavietėje: kovo
jome už didesnes algas ir 
trumpesnes darbo valandas. 
Mes tik tuo ir pasitenkino- 
ine. j Mažai kreipėmg domės 
į tai, kad sukėlus unijose re
voliucinę dvasią, kad sukus 
ją į platesnes ir gilesnes kla
sių kovos vagas, kad prisiren
gus kovai už panikinimą 
atginęs vergijos, tos ašarų ir 
kraujo sistemos, kad atėmus 
politinę galią iš savo priešų 
rankų. Toksai musų neap
sižiūrėjimas arba nesuprati
mas reikalo tolimesnės ko
vos sudarė puikiausią dirvą 
musų organizacijoje, musų 
unijoje išaugti unijos biu
rokratijai, . reakcinei vadų 
klikai su Hdllmanu, Schloss- 
bergu, Šiplekovu ir Ko. pry- 
šakyje. Žingsnis po žings
nio jie gavo mumyse įtek
mės, sudarg savo mašineri
ją ir, galų gale, pasidarė tik
rais karaliukais, tikrais uni
jos viešpačiais. Vcxfa jie 
musų organizaciją taip, kaip 
jiems patinka. Pėda pėdon 
jie eina su social-išdavikais 
—Pankenu, Hillųuitu, Oneal 
ri Ko.”
Skaitant šituos išvadžioji

mus, žmogus nežinai, kuo dau
ginus stebėtis 
begėdiškumui ar kvailumu. At
sišaukimuose’ sakoma, kad 
“amalgameitai” permažai do
mės kreipė į tai, kad prisiren
gus atimt politinę galę iš ka
pitalistų. Taigi, to atsišauki
mo autorių nuomone, unija tu 
ri užsiimti politine kova!

Bet kas i.šticsų, jeigu unija 
pavirstų politine organizacija? 
Tarpe rubsiuvių, lygiai kaip ir 
kitose pramonėse šakose, yra 
visokių politinių pažvalgų: vie
ni jų pritaria vienai partijai, 
kiti kitai.. Jeigu unija pradėtų 
vesti politinę kovą, tai unijos 
nariai imtų kovot tarp savęs; 
organizacijos vienybė suirtų.

jų autorių

kad unijos 
su musų 

ir kad jie 
išdavikai’*!

iš-

“Amalgameitų” unijos vadai 
yra išrinkti. ^Reiškia, jie turi 
pasitikėjimą organizacijos na
riuose. Vienok to atsišaukimo 
autoriai drįsta šmeižti juos ir 
vadinti “reakcine klika”. To
liaus jie net sako, 
vadai “broliaujasi 
mirtinais priešais” 
esą “įarbininkų
Atsišaukime duodama štai ko
kių patarimų rubsiuviams:
, “Pradėkime kovą prieš sa

vo išdavikiškus vadus; im
kime oilganizuotės vadeles į 

savo rankas. * ,
“Nei per nago juodymėlį 

negalima pasitikėti Hillma- 
nu, šiplekovu ir Ko. Gana 1L 
gai jie mus klaidino...., ‘

“Susirinkimuose neleiski
me ant pagrindų tų unijos 
vadų, kurie skelbė ir tebe- 

. skelbia industrinę taiką, ku
rie pripažįsta derybas su mu
sų priešais, žodžiu, kurie 
duoda musų reikalus”.
Kas pripažįsta derybas su 

kapitalistais, tas, $rdi, esąs 
išdavikas. Bet argi tie atsišau
kimo autoriai ng to nežino, jo- 
gei darbininkai tam ir organi
zuojasi į unijas, kad santykiai 
tarp darbininkų ir kapitalistų 
butų pastatyti ant kolektyvės 
sutarties pamato. O prie su
tarties kaipgi galima prieiti, 
jeigu ne derybomis!

Tą atsišaukimą, matoma, 
yra parašę kokie žiopliai, netu
rintys jokios nuovokos apie 
darbininkų reikalus. Jisai vei
kiausia buvo sufabrikuotas po 
“Laisvės” pastoge, nes “Lais
vė” paskutiniu laiku 
“amalgameitų” uniją 
kiu pat budu.

Bet ar ne šlykštu, 
kia pragaištinga agitacija yra 
vedama tik tuo laiku, kada rub- 
siuviai kovoja ant žut-but su 
kapitalistais?

atakuoja 
lygiai to-

kad šito-

Naujas politikos 
krypsnis. 

-i ’ f 0

[Nuo musų bendradarbio Kaune].

KAUNAS, XII. 4. 20.
Mums nekartą teko nurodyti, 

turi gilaus socialiu pobūdžio, 
Pirmojoje eilėje, žinoma, stovi 
dvarininkai, kurie visuomet 
žiurėjo Varšuvon, visuomet ją 
rėmė ir iš tenai laukė pagal
bos. Lietuvoje jie jos rasti 
negalėjo, nes visa lietuvių vi
suomenė yra nusistačiusi prieš 
dvarininkus: vieni todėl prieš 
dvarininkus, kad šie yra lenkų 
gaivalai, kiti todėl, kad dvaras 
yra reakcijos lizdas, kad dva
ras turėtų pereiti visuomenės, 
dirbančios visuomenės rankos- 
na. Lenkų politika ėjo tokio
mis vėžėmis, kad tą visuomenę, 
kuri nebojo jų reikalų, visai 
sunaikinus ir pavergus, t. y. 
okupavus Lietuvą ir padiktavus 
savo sąlygas. Tos sąlygos bu
vo sekančios: pų_ okupacijos 
turėjo būti sudaryta dydelė is
torinė Lietuva su Minsku, Ba
ranovičiais ir kitomis baltaru
sių sritymis. A Toje istorinėje 
Lietuvoje lietuvių gaivalas, 
kaipo daugiau aktyvus, butų 
prasiskiedęs lenkų ir baltarusių 
masėje, ir viešpatavimas dvaro, 
klero ir kitų reakcinių lenkų 
gaivalų butų buvęs užtikrintas. 
Bet kuomet okupuoti Lietuvos 
vistik nepavyko, net ir su Že
ligovskio pagalba, prisieina 
mainyti politika. Žinoma, is
torinė Lietuva turėjo susiriš
ti su Lenkija tampriais ryšiais, 
būtent turėjo įvykti tarp tų
dviejų valstybių unija. ' Apie 
Lietuvos-Lenkijos uniją svajo
ja visi lenkai. •

Svajonės pasiliko svajonė
mis; gyvenimas nelaukia ir 
spaudžia taikintis prie naujų 
aplinkybių. Tos naujos ap
linkybės dar seniau^ pagimdė 
lenkuose kitą krypsnį, būtent 
sudaryti iš Lietuvots sufede- 

su Lenkija federacijon. Ta fe
deracija reikštų, kad krašto, ap
sauga, užsienio politika, finan
sai, o gal ir susisiekimas butų 

buvęs bendras. Pati gi Lietu* 
va taipjau butų susidariusi iš 
kokių trijų dalių (štatų): et
nografinės Lietuvos su Kau
nu, matomai Vidurines Lietu
vos” su Vilniumi ir dar kofcios 
tai mums kol-kas nežinomos 
Lietuvos su kokiu, nors trečiuo
ju centru. Želigovskio “vidu
rinė Lietuva” su Vilniumi yra 
tos naujos kombinacijos vyki- 
nimas, kurs, kaip jau žinome, 
ne visai nusisekė. Jau pats 
“vidurinės Lietuvos” atsiradi
mas liudija, kad prie to eita, 
nes jau turime “vakarų Lie
tuvą” su Kaunu, tik nežino
me kur yra “pietipė Lietuva”, 
—matomai ji dar turėjo užgim
ti, padedant kuriam nors veik-

Šitoji kombinacija kol kas 
nepavyko. Želigovskis nors 
sėdi dar Vilniuje, bet Kauno 
Lietuvos neįveikė. Taigi pri
sieina galvoti kokia nors tre- 

lėtų sutikti ir Kauno Lietuva. 
Mums rodos, kad pastaruoju 
laiku bene gims, arba jau yra 
gimusi, Lenkuose nauja kom
binacija delei išrišimo Lietuvos 
klausimo. Jei negalima buvo 
įvykinti Unijos su Lenkija, jei 
galop nesivysto didelė sufede- 
ruota (suvienytų valstijų) Len
kija, tai j ieškomi keliai, kad 
vistik kaip nors su Lietuva su
sirišus.

Lenkų buržuazija, žinoma, 
norėtų viešpatauti Vilniaus 
srityje ir būti tenai daugumo
je. laigi ar nebus toji naujo
ji kombinacija tokia, kad Lie
tuva turėtų susidaryti iš dvie
jų valstybių (štatų) — Kauno 
ir Vilniaus. Toliau matomai 
bus statomas klausimas, kad 
toji dvilypė Lietuva nesueitų su 
Lenkija federacijon, bet tik 
sudarytų tam tikras su Len
kija konvencijas ir t.t. Mato
mai, Lenkija dėlei to, kad už
tikrinti savo gaivalams viešpa
tavimą Vilniaus srityje, yra pa
sirengusi keisti savo nusistaty
mą delei Lietuvos ir dagi pa
siruošusi pripažinti Lietuvą 
nepriklausoma valstybe. Kad 
Vilniaus srityje užtikrinti sau 
daugumą, Lenkija su mielu 
noru stengsis primesti Vilniaus 
Lietuvai daugiau teritorijų su 
nelietuvišku gaivalu.

Tai tik spėjimai. Kokios de
talės to naujojo krypsnio, sun
ku pasakyti, bet kad jisai len
kuose jau pradėtas, tai aišku.

Pagyvensime pamatysime.
Bendrai imant, prisieis gal

vot:, kad Lietuva nebūtų į- 
traukta tuo pačiu j kokią nors 
lenkų avantiūra nei prieš vo
kiečius, nei prieš bolševikus. 
Ypač pastaroji mintis baltiem- 
siems lenkams, matomai, lab: 
rupi.

Šiokiu ar tokiu bildu, Lie
tuvos darbo žmonės ves griež
tą kovą pas save namie, kad 
likvidavus dvarus ir Lietuvos 
feodalus, iš antros pusės sto
vės už tai, kad Lietuva nebu- 
bų įtraukta į įvairias kombi
nuotos. Mes žinome gerai, kad 
ir tarybų Rusai su mielu no
ru pasinaudos kiekviena proga 
įsikišimui į Lietuvos reikalus 
ginkluota pajėga. Jie tai jau 
yta padarę su Armėnija, Azzer- 
beižanu ir su Gruzija. Kad 
pralaužus Kaukazo koridorį ru
sams užteko drąsos apšaukti 
karą jų pačių pripažintoms 
Kaukazo socialistinėms respub
likoms — Gruzijai ir Armėni
jai; užteko drąsos susidėti su 
turkų nacionalistais ir šovinis
tais Kemal-pašos šalininkais 
(ką jie turi bendra su komu
nistais!)- užteks bendromis 
pajėgomis likviduoti Kaukazo 
demokratijas, likviduoti baisio
mis armėnų skerdynėmis, ku
rias padarė turkų nacionalistai.

Lietuvos darbo demokratija 
neturi būti įtraukta kruvinau 
karau su Tarybų Rusais drau
ge su baltaisiais lenkais. Ji tu
ri pas save namie savomis pa
jėgomis likviduoti tuos gaiva
lus, kurie duoda pamatus toms 
baltųjų kombinacijoms.

Artimiausios dienos turės 
mums prirodyti tą naują kryps- 
aiį Lenkijos politikoje.

-—Kunigas.
. i h

L.S.S. Reikalai
Lietuvių Socialistų Sąjungos ir 

organo “Bangos” reikale.

d rangais’*, kurie paikiaus
i xiznd< p socialistinės

Draugai sąjungicčini ir są- 
iimgirles! Nesenai pergyveno
me frakcinius vaidus su mu
sų “

idėjos ir pasidarė nuisų atvi
rais ir atkakliais priešais. Jie 
nuardė L. S. Sąjungą ir nu Bank 
rutijo jos organų “Musų Tie
sa” O spaustuve ir kitą tur
tą, įsigytą lietuvių socialistų pi
nigais jie pasisavino pasivadinę 
visai kitu vardu. Pasigrobę 
visą socialistų per kelis metus 
užgyventą mantą jie iš Phila- 
drlpHijos atsivežė Chicngon. bet 
jau ne organizacijos, bet priva
čių asmenų vardais, pastatė tą 
sąjungiečiams priklausančią 
spaustuvę prie Halsted ir 25 
gatvių ir dabar toje spaustu
vėje spausdina visokius lape
lius demoralizavimui darbinin
kų judėjimo ir socialistų šmei
žimui. Ir jie tą darbininkų de
moralizavimo ir socialistų šmei 
žimo darbą varys ir toliaus.

Taigi mes iš buvusiųjų so
cialistų, iš buvusiųjų draugų 
susilaukėme tokius pat priešus, 
kokiais yra mums ir kapitalis
tai, kurie per eiles metų taip 
pat atkakliai kovojo prieš so
cialistus ir stengėsi visaip juos 
šmeižti ir niekinti. Kapitalis
tų kalbėtojai varo purviniausią 
agitaciją prieš socialistus, bet 
tą patį daro ir komunistai. Tai
gi kovoje su socialistais kaip 
kapitalistai, taip ir komunistai 
susivienijo — jie dirba bendrą

Bet ar mes turime į tai kreip 
t i didelės domės? 95 nuoš. 
visų darbininkų nesupranta nė 
socializmo, nė komunizmo, jie 
tebėra dar surakinti prietarų ir 
nesupratimo savo klesinio rei
kalų retežiais. Reikia juos ap
šviesti, reikia kad jie suprasti, 
savo klesinius skirtumus ir rei
kalus ir kad jie pataptų klasi
niai susipratusiais darbinin
kais, nes kol didžiuma darbi
ninkų to nesupras, negali būti 
musų laimėjimo. Tad mus lau
kia didelis ir ilgametinis dar
bas, kurį mes turime su atsi
dėjimu dirbti.

Kad sėkmingiau kovojus su 
musų darbo trukdytojais iš de
šinės ir kairės, reikalingas 
mums organas, reikalingi geri 
da rl )i n i nkįšk i lai k raščiai.

Spauda ir agitacija gyvu žo
džiu yra stipriausi musų gink
lai. Visiems pritariantiems ir 
norintiems dirbti dėl socializ
mo ir varyti apšvietus darbą 
tarp darbininkų, reikia kartu 
organizuotis į Lietuvių Socia
listų Sąjungą, kuri yra dalimi 
Socialistų Partijos. Tad, drau
gai ir draugės, varykime, ne
paisydami musų priešų ap
švietus darbą darbininkų miniu 
se, patįs orgaiMzuokimes ir 
stiprinkime Lietuvių Sucialistų 
Sąjungą ir remkime patįs skai
tydami ir visur platindami L. 
S. S. organą “Banga”, kurios 
pirmas numeris jau išėjo iš 
spaudos. Dirbant gi su pasi
šventimu ir neatlaidžiai — per
galė bus musų pusėje.

—šapos’ Darbininkas.

Truo trai)sl»< ion with tTic nn«st
master at Chicago, III., Jan. 8, 1921 
ss reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Tautų lyga.
Rašo JEROME K. JEROME.
Garsus Anglijos rašytojas ir 

dramaturgas.
Tautų lyga yra mirusi. Te

gyvuoja tautų lyga. Taip kal
ba Ilardingas, išrinktasis Jungt. 
Valstijų prezidentas. Ir su juo 
taip kalba kiekvienas taikos 
mylėtojas ir neapkentėjas ne- 
apykantos.

Apimta įgimtos lygos, su kir
minų suėstu kuw ir'Hudftžytn 
vėtdrr,- ’ji' ’sčdi’

^^ię^vųįę*;), l.aŲgių^s

tų lygai dar laikant savo susirinkimą 
Genevoje. | bl.

tos, durįs tvirtai užrakintos, piltas ant karsto, nes jos nuo- 
lesišaipantįs mirštančiojo pa

saulio “diplomatai” lošia savo 
iškilmihgą farsą.

Lyga trijų tautų — lyga An
glijos, Francijos ir Japonijos 
■suardymui pasaulio — yra mi
rusi. Ta besmegenė išpera, 
gimusi pasibjaurėtiname Vcr- 
sailles, kurios tėvas buvo Ka
ras ir kurios motina buvo Ne
apykanta, Nedorybei ir Turtui 
būnant krikšto tėvais; tas vai
kiščias šėtono, išauklėtas Vcid- 
mainybės ir išmaitintas melais; 
tas vaisius Godumo ir Keršto, 
Didžiųjų Keturių papuoštas 
skudurais, kuriuos jie nuplėšė 
nuo krauju pasriuvusios Taikos 
kūno, tikėdamiesi tuo įtikrinti 
žmones, kad tai yra jos kūdi
kis, yra mirusi.

Amerika palaidojo jos pavei 
kslą prie prezidento Ilardingo 
durų. Europa gerai padarytų 
palaidodama visą kūną ir už
mirštų ją; kad Europos oras 
butų ne tiek nemalonus nosiai.

Kad inteligentiški žmonės 
galėjo būti prigauti to vyliaus 
kad jie galėjo tikėti, jog iš taip 
blogo dalyko gali išeiti geras— 
neįtikėtina. Tautų lyga buvo 
sumanyta klastingų smegenų 
senų žmonių Versaille’yj ir 
buvo klasta iš pat pradžios. Ji 
niekad nebuvo taikoma kaipo 
lyga taikos.

Kaip jr buvo tikėtasi, ji bu-| 
vo lyga pergalėtojų amžinam 
pavergimui nuveiktųjų. Ji bu
vo taikoma kaipo lyga valdonų 
amžinam pa vergini uit darbinin
kų. Tai turėjo būti lyga ga
lingųjų neleidimui
sioms tautoms kada-nors pa
kelti savo galvas.

Tai buvo lyga, kurios pagel- 
ba vyrai ir moterįs turėjo būti 
taip padalinami, tarsi jie butų 
gyvuliai, be teisės prie savęs 
apsisprendimo; tas plotas su 
tais milionais vokiečių vyrų 
ir moterų — tais “galvijais”— 
atiduodamas Lenkijai, Franci- 
jai, Jugo-Slavijai; TjToliaus 
kalnėnai Italijai, sulig Londono 
“sutartimi”; pusė Vengrijos 
Rumunijai kaipo dovana už 
parėmimą laimėtojų; Rulgari-1 
:os valstiečiai atiduodami Grai-

siipnom-

nas ir pagerbimas; musų Ara
biją “talkininkai” pasidalino 
pusiau tarp seves ir Francijos;. 
Cib nijos žmones tapo parduo-' 
Ii Japonijai, tik dar kaina ne
nustatyta.

lai turėjo būti įnagis — ta1 
brangioji “Tautų Lyga” — ant 
visados sutvirtinimui visų Ver- 
sailles nedorybių. Tad turėjo bu 

langium plutokratijai, saugiu 
nuo mažiausios baimės demo
kratijos.

Tai turėjo būti lyga •— ši' 

visos Europos po Francijos kur 
ku; atidavimui pusės Azijos 
unžinon nuomon Japonijai; pa-, 
vertiniui v’so pasaulio juru j 
Anglijos ežerą. Tai turėjo bū
ti lyga surakinimui laisves ir 
leidimui militarizmui tcriot'i 
žmones.

Jau mes matėme kraujo ta
kus Indijoj ir Airijoj. Kokiems 
tikslams toji negarbingoji lyga 
buvo kuriama mes galtime 
spręsti Lenkijos dalyko, iš il
gos agonijos Rusijai. Kokiam 
kitam tikslui ji buvo įkurta, 
kaip nežadinimui karų, klausia 
Armėnija.

Tas dalykas buvo sumanytas 
blogų žmonių nedoriems dar
bams. Nieko negalima pada
ryti kol ji kvėpuoja. Net jos 
lavonas dabar guli skersai pa
saulio taiką. Vl'egul Geneva pa
laidoja ją ir palaidoja giliai. Ir 
tegul pasirupitįa, kad koks ge
ras kalkių chloridas butų už-

dai vis dar gali gimdyti epi
demiją.

Ir tada sutverkime tautų ly
gą, kuri butų tiesa, o ne me
lu.

*
Be jos pasaulis pražus. Ne

apykantos vėžys ėda musų ku
lią- Jeigu jis nebus sustabdy
tas — ir sustabdytas greitai— 
mes esame ‘pasmerkti pražuvi
mui;. O betgi musų politikai ir 
musų presą šaukia dar daugiau 
neapykantos. Jie kviečia mu
sų jaunus vyru® patiems prigi* 
rengti ir būti pasirengusiuns 
prie naujų karų.

Dvidešimts milionų gyvasčity 
tapo paaukota vien Europoje 
karę, kuris dar nėra užsibai
gęs. | Naujame kare, prie ku
rio mes rengiamės atviromis 
akimis, tas skaičius, mes visi 
sutinkame, bus arčiau keturios 
dešimt milionų. Mes nesibijo- 
me! Mes išsigalime pražudyti 
dar keturios dešimt milionų 
musų sūnų, giriasi Europos se
ni žmonės, trindami savo lai
bas rankas.

Ar dievai nusprendė mus 
sunaikinti, pirmiau padaryda
mi mus pašėlusiais? Ar musų 
nedori pageidavimai pavertė 
mus į pasiutusią kiaulę, kaip 
kad Gadaros ir stumia mus 
prie savęs sunaikinimo?

Žmogus, kuris vestų mus į 
naują skerdynę, vis dar tebėra 
musų dievaičiu. Žmogus ku
ris šaukiasi Taikos, vis dar te
bėra niekinamas žmonių.

Lava atvėsta, šaukia aklieji 
vadovai aklųjų, nuolatos artin
damiesi prie kraterio. Taip, 
atvėso virš kas buvo kartą Pom 
peja. Taip atvės su laiku virš 
kas buvo karią Europa. Ir pa
laidotosios tautos susilauks pa
galios taikos.

Kazimieras Gugis
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Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

iiiiiiimeiiniiiii
M Tel. Cicero 5963 fl
g DR. A. P. GURSKIS
n Lietuvis Dentistas
M 4847 W. 14 St. kampas 49 Avė. i

CICERO, ILL. n
H Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. fl
— ifiskiriant nedalias ir seredas. •*



Subata, Sausio 8 d., 1921^ NAUJIENOS, Chicago, DL

Pilnas nuošimtis už 
padėtus depositus iki 

15 d. sausio.

Lietuviai
Kapitalas ir 

surplus 
$225,000.00

• — ATEIKITE VISI ČIA—
Saugumę ir Užtikrinimu rasite šiame Banke*

UNIVERSAL STATE BANK’O
Turtas virš

$2,840,000.00
DABAR YRA LAIKAS NESUGADINUS NUOŠIMČIO PERKEL

TI SAVO PINIGUS Į ŠIĄ DIDŽIAUSIĄ IR TVIRČIAUSIA LIETU
VIŲ VALSTIJINŲ BANKĄ.

Priduokite savo Bankine knygutę bile kurios CHICAGOS arba 
kito miesto BANKOS, KURI JUS NEUŽGANfiDINA ARBA NĖRA 
PARANKI — Mes sukolektuosime ir perkelsime VISUS PINIGUS SU 
NUOŠIMČIU I ŠIĄ

UNIVERSAL STATE BANK
Čia Jūsų pinigai bus saugioje vietoje, nes tą saugumą užtikri

na Suv. Vai. Valdžia, kuri irgi dalį savo pinigų laiko Siame Banke 
su tūkstančiais Chicagos ir kitų miestų lietuviais.

“VISI LIETUVIAI Į LIETUVIŲ VALSTIJINĮ BANKĄ” — lai 
būna musų obalsiu.

Remkite patys save, o ne svetimtaučius.
čia padėtus pinigus galima atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo 

su 3-čiu nuošimčiu.
Musų Bankas yra atdaras VISĄ DIENĄ UTARNINKAIS IR 

SUBATOMTS IKI 8:30 vai. VAKARE, o kitomis dienomis iki 5 vai.

Dabar siunčiami pinigai 
Per musu Banką

pristatomi Lietuvon į 25 DIENAS — 
pristatymą gvarantuojame.

PARDUODAME LAIVAKORTES, DRAFTUS, ir “CASH” MAR
KES, pagal DIENOS KURSĄ

Iš kitų miestų prisiųstus dolerius pasiunčiame Lietuvon auksinais.

—R-inkns Valdyba: ■■ ■■ « ■’ ■ ' " i ";įa6
Joseph J. Elias, Pres., J. J. Krasowski, Vice-Pres.,
Wm. M. Antonisen, Vice-Pres. S. V. Valanchauskas, Ass’t.

& Cashier, Cashier.

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

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo 
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusięji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininKai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį..

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, III.

AUDĖJAI

Ši drama parašyta pagal paties autoriaus 
Jis šiame veikale pa

lieka tiktai du budai 
bado mirtis; antras —

Parašė Gerhard Hauptmann 
Vertė J. Laukis

Penkių veiksmų drama, parašyta šių dienų 
garsaus vokiečių rašytojo. Čia vaizdžiai persta
toma audėjų darbas, jų buvis-gyvenimas ir strei
kas 
surinktais dokumentais, 
rodo, kad darbininkams 
mirti: vienas būdas — 
žūti kovoje už savo ir bendrų gerovę.

šių dramų verta kiekvienam darbininkui per
skaityti, o draugijos ir kuopos turėtų pasisteng
ti jų kuotankiausiai vaidinti scenoje.

Puslapių 112.
Kaina 50c.

Užsisakykit tuojau, nieko nelaukdami.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

{Naujoji Meksika.

Carranza.
1910-1914 m. revoliucija pa

kelė į prezidentus Venustiano 
Ctirranzą. Už ką kariavo ir 
liejo kraujų Meksikos liaudis 
revoliucijoje? Meksikos pco- 
nas (tamsuolis darbininkas) 
ir satine sapnuodavo apie nuo
savų žemes gabalėlį. Meksikos 
darbininkas, užimtas pramonėj, 
troško didesnės algos, geresnių 
darbo sąlygų. Revoliucijos va
dai žadėjo jam tatai.

Pagalios revoliucionieriai lai
mėjo. Carranza tapo prezi
dentu. Parašyta maža konsti
tucija — labai d'emokratinga 
konstituęija. Bet iš visa... Ak. 
žemė ponams! Bet jos ne- 

. užimtos, buvo nddaug. Da rei
kėjo apdovanoti vieną-kita Car- 
ranzos ypatiškų draugų Atim
ti žemes iš svetimšalių kapita- 
listų, kad ir atperkant jas bu
vo pavojinga, nes tatai grąsino 
svetimų valdžių protestais, po
litinėmis painiavomis; atimti 
žemes iš savųjų kapitalistų bu 
vo taip jau neparanku, nes ta
tai reiškę atkreipti prieš save 
naminius turtuolių shiogsnius, 
kurie, reikia sakyti, niekuo
met ir nepritarė Carranzai la
bai širdingai. Taigi, tegul pa
laukia revoliucijos vaisių peo- 
nai ir pramonės darbininkai, 
kurie sudarė revoliucines armi
jas: juk jie buvo pripratę varg
ti per amžius.

Ir ve prasidėjo Carranzos di
plomatinės derybos su Ame
rikos (šiaurines) ir kitų šalių 
valdžiomis. Svetimų šalių ka
pitalistai, geležinės savo val
džių kumštjes remiami, neužsi
leido Carranzai ne ant nago 
juodumos. Savieji taipgi ne 
karščiausiai jį rėmė: jie mat 
da neužmiršo buvo daug goru 
laikų, kuomet jie galėjo ir arti 
ir akėti savais darbininkais. 
Derbo giminios — tos ir ėmė 
sukti Carranzai nugarą. Zapa- 
tistai, Villistai, Fclicistai ir eile 
kitokių banditų — vis tai buvo 
pasekmė apsivijusių savo troš
kimuose žmonių, kurie tikėjo 
iš naujos konstitucines Meksi
kos valdžios radikalių refor
mų. Bedarbės ne mažojo. Mi
nių nepasitenkinimas augo.

Darbininkai kėlė streikus, 
valdžia siuntė kariuomenę juos 
laužyti. Kitose valstijose, kaip 
Yukatane arba Sonoroj, kur 
prielankus minioms valdinin
kai turėjo galios, Carranzos 
valdžia paraližiavo kone kiek
vieną mėginimą pagerinti dar
bo žmonių padėtį: kodėl dar
bininkam nepalaukti da trupu
tį, kol jis Carranza, diplomati
nėmis derybomis pašalins prv- 
vojų Meksikai iš svetur? Juk 
jie ilgai pajėgė kentėti!

Vienas po kito senieji vadai 
—kaip Obregonas, Callcs ir ki
ti, — kurie kartu su Carran
za kariavo revoliucijoj, atsi
traukė nuo jo, nusinešdami ga
lutinai ir minių pasitikėjimą 
ir tvirčiausią valdžios pamatą.

Šitaip dalykam stovint atėjo 
laikas nauji prezidentą rinkti. 
Du įžymiausiu kandidatu buvo: 
gcn. Obregon, dabartinis Mek
sikos prezidentas, ir inžinierius 
Bonillas. Obregon buvo liau
dies kandidatas, Bonillas — 
Carranzos. Ir aklam buvo aiš
ku, kad Obregon taps išrink
tas. Carranzai atrodė pavojin
gas Obregono radikališkumas. 
Visa valdžios mašina imta var
toti prieš Obregoną. Patsai Ob
regon pateko kaip ir naniiniątn 
areštui. Valdžios šnipai dieną 
ir naktį dabojo kiekvieną Ob
regono žingsnį. Darėsi aišku, 
kad su Obregonu greitai atsi
tiks “ya se fue” —• t. y. “ji) 
dingo”. Mat taip kalbėta apie 
įžymesnius meksikiečius, ku
riuos Diązo ir, ypač, Hucrtos 
laikuose valdžios agentai slapta 
nužudydavo.
Nauja revoliucija ir laikinoji 

valdžia.
Ir Obregonas dingo, tik ne. 

nuo Carranzos rankų. Ir pasi
rodė naujos revoliucijos armi
jų priešakyj, šitos revoliuci
jos pasekmes žinomos. Revo-

liucionieriai lengvai laimėjo. 
Carranza turėjo bėgti. Obrego
nas įėjo į Meksikos sostinę be 
vieno kraujo lašo praliejimo. 
Sudaryta laikinoji valdžia su 
De la Iluerta priešakyj kaipo 
laikinuoju prezidentu.

Pirmieji naujosios valdžios 
žingsniai parode, kieno reika
lais ji rūpinsis visupirma.

Vos susidarė valdžia, kaip 
federaliume apskrity] dideli že
mės plotai, kurie seniau pri
klausė ūkininkams, tapo jiems 
sugrąžinti.

Paskelbta naujo prezidento 
rinkimų laikas. Duota pilniau
sia žadžio ir spaudos laisvė.

Sudaryta tuojau komisijos 
žemės klausimą rišimui.

Banditai pranyko. Pirmu 
kartu į dešimtį paskutinių me
tų traukiniai bėgiojo be karei
vių palydovų, kurie važiuodavo 
atremti banditų užpuolimus 
ant traukinių. Net pats nesu- 
kalbamasai Franciskus Vįlla 
pasitraukė ramiam sodžiaus 
gyvenimui, o nesenai jis 
jau atsiuntė delegaciją į val
džią, kuri patiekė Vilios pienus 
įsteigti jo gyvenamoj apylin
kėj augštesniąją žemdirbystės 
mokyklą.

Streikų bangos užliejo šalį. 
Nuo įsikūrimo valdžios į pu
sę metų kilo daugiau kaip 3.(XM) 
streikų — ir visi laimėta! Dar
bininkai susilaukė tikros, o ne 
vien ant popieros pripažintos, 
S vai. darbo dienos^

Ir lengva Meksikos danbi- 
ninkams, buvo laimėti strei
kus, jeigu policijos viršinin
kas Meksikos sostinėj siunčia 
poJicmonus daboti, idant ap
saugojus pikiet mojančius strei
kininkus nuo streiklaužių už
puolimo.

Bepigu jiems buvo laimėti, 
jei kares ministeris gcn. Callcs 
grūmoja karės teismu armijos 
oficicrius už tai? kad pastarie
ji buvo suareštavę medvilnės 
laukuose streiko vadovus.

Nė nestebėtina, jeigu ir ne
organizuoti Meksikos darbinin 
kai laimi stręikus, nes pati va! 
džia siunčia pinigų streikinin
kams, idant jie turėtų iš ko pa
sipirkti maisto, galėtų tęsti 
streiką iki laimėjimui.

Meksikos armija kuri suės- 
davo didžiausią valdžios įplau
kų dalį, šiandien demobilizuo
jama. Atliekamus nuo to pi
nigus suvartojama švietimo rei
kalams. Steigiama naujos mo
kyklos, kolegijos, universite
tai. Meksikos nacionalis uni
versitetas šįmet jau gavo 25.- 
OOO.OQO pesų, kuomet prie Car
ranzos jam būdavo skiriama 
vos 2.800.000 pesų.

Užžiuretoju nacionalinių gin
klų fabrikų paskirta Meksikos 
Darbo Federacijos prezidęntas 
Luis Morones — marksinis so
cialistas. Jis į trumpą laiką- 
sustabdįj graftą, pakele darbo 
mokestį 50 nuošimčių, sudarė 
komitetus iš pačių darbininkų 
kontroliavimui viršininkų dar
bo ir prižiūrėjimui visų darbų 
vedimo.

Federalio distrikto guberna
toriumi, kur didžiuma gyven
tojų, darbininkai paskirta Co- 
lestino Casca, sulyg amato, jei 
neklystu, šiaučius, ir Meksikos 
Darbo Federacijos sekretorius, 
šiaučius — gubernatorius! Ir 
tai Meksikoj, kur iki šiam lai
kui, su krauju yra susimaišiu
sios senobines ispanų aristo
kratijos tradicijos.

Tai taip pasižymėjo; laikino
ji paskutines revoliucijos val
džia. Tais pačiais keliais, ma
tyt, eis ir Obregonas, nes jo 
valdžion įeina tie patys žmo
nės, kurie sudarė laikinąją val
džią. žiniaA da ne visos Mek
sikos painiavos išrištos. Sun
kiausios jų, da, rasi, laukia 
Obregono valdžią ateityj. Bet 
viena galima pasakyti: Obre
gono valdžia turi -tai, ko netu
rėjo Carranza — turi minių 
pritarimą ir paramą.

Ir neveltui todėl manoma, 
kad jeigu ir prie Oibregono val
džios Meksika nepajiegs atsi
kelti, tai jos likimas yra be
viltis. — J. P.

m ....... ■■■ ................. ............................................................................................................................ ............................. r- ■ ■

Veltui 20 Dienu Nuošimtis
Mokėsime nuošimtį nuo Sausio 1-mos visiems pasidėjusiems pi

nigus pirm Sausio 20-tos.

Perkelk savo taupų DABAR šin didelin, šešių milionų dolerių 
Valstijinin Bankan.

Galite užsimokėti savo gaso bilas be ekstra primokėjimo.

Pinigai Siunčiami į Lietuvą 
ir visas dalis pasaulio.

Laivakortes ant
' visų Linijų

Central Manufacturing District Bank
1112 West 35-th Street

Turtas virš $6,000,000.00
A STATĖ BANK

Atdara: Panedėljų, Seredų ir Subatų vakarais.

Pradėk Naują Metą 
Teisingai

Jei taupote — taupinkit daugiau.

Jei netaupote — pradėkit tuojaus.

20 dienų palukis VELTUI. Visi taupymui pini
gai padėti pirm arba Sausio 20-tą, pelnys 3 nuošim
čius palukio nuo Sausio 1-mos.

Pasiskirkit šį tvirtų valstijinį Bankų SAVO 
taupinimui.

Perviršis virš $12,000,000.00 ir augąs.

PAVEST SlDE ™ inŽBąNK.]
K flhe Bank of Safetij and Friendhj Seniai '

įRoosevcIt Road at Halsted Street - Chicago

Parankios valandos; Sub. 9 ryto iki 8 vak. Utar. 
vak. 6 iki 8 vak. Kitoms dienoms 9 ryto iki 4 po piet.

I REIKALAUKITE SAVO GROSERNINKO I 
BJWKYSTŲ SUSPAUSTŲ MIELIŲ. B

> ŠVIEŽIOS KASDIENA IŠDIRBAMA PER I
I A. P. CALLAHAN & COMPANY I

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

1 . ........................................................................... .......................................... . '■ .................. ■«" .........

PACIAVIMOSI pas 
įvairias tautas

L-U..................................  ■ , s,  ...........................................  ■■■■ —

Pagal H. D’Almeras’ų 
Sutaisė A. J. Karalius,

TURINYS:
1. Pačiavimasi pas laukines tautas.
2. Pačiavimasi pas senovės rytų tautas: 

pas muzulmanus; pas marmonus.
3. Pačiavimasi Indijoj, Kynijoj ir Japoni

joj.
4. Pačiavimasi Graikijoj ir Romoje. \

| 5. Pačiavimasi Francljoj.
Ši knygelė turi 89 puslapius.

Kaina* tik 20c
Kiekvienas privalo tuojau nusipirkti šią 

knygelę. •

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted Street,

R. URBONAS,
LIETUVYS FOTOGRAFAS

1721 W. 47th Sl„ Chicago, I1L 
Phone Drover 8473 --•

JOHN KUCHINSKAŠ" 
Lawyer

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 BYIAS 
VISUOSE TEISMUOSE.

Egzaminuoju Abstraktai 
perkant

arba parduodant namą, lotą arba | 
farmą ir dirbu visokius Legaliikus | 
Dokumentus. Suteikiu patarimus ’ 
ir skolinu pinigus ant Pirmų Mort- j 
gečių ant lengvų sąlygų.

West Side ofisas atdaras vaka
rais nuo 7 iki 8 valandos.

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

Tel. Canal 2562.
............................. i. -■

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

Ruatta & Serenelli
817 Blue I»land Avė.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
alengvins akių įtempimą, kuris 

, esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotu- 

; mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri- 

I renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus.

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

Ofisas 1553 W. 471 h St., kampas 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660

DR R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra chroniš

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

1553 W. 47th St
: Kampas Ashland Avė.

Phone Drover 9660
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Kodėl Tūkstančiai žmonlŲ k 
Vaiky Miršta kas meta nuoAmerikos Lietuvių Darbai Lie

tuvos Gynimo Reikalu.
: t

Ar Pagalvojai į Koki Banką 
Palieti Savo Pinigus 

ant Nuošimčio
Jei ne, tai ir nebesuk daugiau galvos. Paimk 

pinigus, kuriuos laikai paslėpęs namieje ir padėk 
juos ant nuošimčių — savame, pirmutiniame di
džiausiame lietuvių Valstijinin Bankan.

Metropolitan State Bank
2201 West 22nd & Leavitt Sts.

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

Chicago. Kitur.

Pas Benediktą Rasickį, Nau
jais Metais, svečiai sudėjo Lie
tuvos šauliams $5.00. [Pinigai 
gAuti ir bus pasiųsti Liet. Misb- 
jai. — Naujienos].

Kapitalas ir Pervišis

l$245,000.oo
Turtas Siekia Oir Miliūnu Doleriu

Moka 8% į metus už padėtus taupimui pinigus.
Kviečiame Draugijas, Administracijas ir pa

vienes ypatas pasidėti pinigus šiame banke.
Laikantieji pinigus neparankiuose Bankuose, 

atneškite savo bankinę knygutę, o mes perkelsim su 
nuošimčiu ir saugumą užtikriname.

Chicagos miestas ir Cook pavietas laiko savo 
pinigus šiame Banke.

Lygiai mes busime dėkingi, kad taupinsit savo 
pinigus šiame Banke, didelę ar mažą sumą.

Pradėk taupyt šiandien.
Banko valandos kasdien: nuo 9 v. ryto iki 4 vai. 

po pietų; utarninkais ir subatomis iki 8:30 vai. vak.

WEST SIDE. — Gruodžio 
26 d. laike priešmetinį susirin
kimą draugija D. L. K. Keis
tučio D. ir D. Nutarta nupirk
ti Lietuvos Laisves Paskolos 
boną už 100 dol. Taipgi pada
ryta rinkliava Geležiniam Vil
kui. Pinigus 'komitetai pasiun
tė Lietuvos Gynimo Komitetui! 
per Lietuvos Misiją. Aukojo: 
M. Palionis $2; po $1: K. Mar
cinkevičius, R. Bubi lis, J. Nor
vaišas, M. Jokubka, Z. širvila, 
A. Aleliunas, J. Urbikas, I. Ža
la toris, A. Kiršiene, P. Smitas, 
S. Milkintas, F. Kelpšas, A. šau 
lis, J. Liaugaudas, A. Krauja- 
lis, Z. Kūkalis, K. Jucius, J. R u. 
by ir O. Rekauskicnė. Smulkių 
$5.65; viso labo $26.65.— B. L.

ROCKDALE, III. — Laiky
tam susirinkime 26 d. gruo
džio, 1920, švento Juozapo 
Draugystė nutarė paaukoti iš 
kasos $10.00 Lietuvos gelbėji
mo reikalui, o nariai dar nuo 
savęs aukojo šiaip: K. Puplaus
kas $2; A. Moneikis, A. Sred- 
niskis, K. Pinkauskis, A. Gra
žia, J. Akundavičius, T. Ber
notas, V. Karpines, K. Grikštą, 
A. Augustavitis, B. Survidas, 
P. Žeimis, V. Vaznis po $1. Vi
so labo $21.00. Pinigai pasiųs
ti Lietuvos Misijai 27 d. gruo
džio. Visiems aukotojams šir
dingai ačiū. — P. šeštokas.

K-A-?
Salutaro Biterį 
Salutaro Trajanka, 
Kraujo Valytoją, 
Salutaro Arbatą

K-U-R-?
Visose gerose 

Aptiekose visoj Amerikoj

K-A-D-A-?
Visada , .

K-A-I-P-?
Tik nueik ir parnešk arba, 

tiesiog iš musy užsiorde- 
liuok, p mes prisiusime.

SALUTARAS ^UEGM& 00.
,1707 S. Halsted St. Phone Canal 6417 Chicago, III. 

------- -- !------- , -----

Plaučių Uždegimo.
Todėl kad jie sutinka šias ligas 

kaip: šalt}, influenzą, kosulius, kata
rą, Bronchites, Tonsulites, skaudžia 
gerklę, skausmus krutinėję, ir nebū
na, iŠ kurių plaučių uždegimas atsi
randa. Jeigu jus kokius skausmus 
arba viršui minėtus kentėjimus jau
čiate, tuo jaus eikite i vaistinę ir nu
sipirkite dėžutę KAMPHROL. Bet 
bukit atsargus, kad gdUtum tikrą, su 
baltu-raudonu kryžium ant kiekvieno 
pakelio. Tas vaistas tuojaus sustab
dys kosulj.

KAMPHROL yra sudėtinis iš bal- 
samiškų aliejų, šaltmėčių, kumparo, 
ir kitokių naudingų dalių; kurios ra
mina visus skausmus, kaip galvos 
skaudėjimą, nugaros, nariuose ir reu- 
rnatiškus skausmus.

Daugybę gydytojų ir ligonių var
toja ir rekomenduoja KAMPHROL. 
Pirkit dėžutę šiandien ir laikyk pa- 
rankunioj; kaina: 50 ir 85 centai.

. THE KAMPHROL CO$ 
2633 West 47th St^ Chicago, III.

—r- iii - - - - —— i h na <iin

Apsauga Padėtiems Pinigams. 
SECURiTV Bank 

of chscaoo wbwhiitmrw
Milwau!cee Avė. cor. Carpenter St 

NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM 

3;s PELNO ANTPADĖTŲ PINI (iį

Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara pznedaliais ir subatomis iki 8 vai. vak

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00

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

VIRŠININKAI: 
WALTER E. SCHMIDT, President 

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

DIREKTORIAI: 
Fred M. Carter 
David J. Harris 
James H. Gately 
Fred Farr
Joseph T. Spikar

Atidarą Scredos Vakarais

Marcus A. Aurelius 
Emil G. Seip 
Walter E. Schmidt 
Herman Tcninga 
Domėnico Basso 
VVilliam H. Weber

fciTIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS * 

, (Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

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

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS 

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon*

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

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

iki 5-tų lubų., Chicago, III.
DVIDEŠIMTS ASTUONI 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.

MELROSE PARK. — III. Te
na i jant laikraščius, matyti, kad 
visos lietuvių kolonijos dirba 
lenktiniuodamos viena su kita 
gynimui Lietuvos nuo inipe-l 
rialistų lenkų. Aukos plaukia 
tūkstančiais. Skolinant šimtais 
tūkstančių dol. Lietuvos Bes-- 
publikai dėl aprūpinimo musų 
kovojančių brolių karo fron
tuose; kad tik apsigynus nuo 
užpuolikų lenkų. Melroso par
kas nors ir maža lietuvių ko
lonija, nes vos galėtum priskai 
tyli <»pic fiO<> lietuvių, *bel nėra 

ibcjončs, kad inclroscparkic- 
čiai pralenkia daug didesnes 
kolonijas aukomis ęp paskola/ 
Bėgyje kątik pasibaigusiu 1920 
netų melroseparkiečiai aukojo 
Lietuvos šauliams $117.36, Gy
nimo Komitetui $194.50, Rau
donam Kryžiui $261.00 ir pas
kolino $11,800.00. Gruodžio 19 
L š. m. laikytame susirinki
me Dr-tės šv. Jono Krikštyto
jo, perskaičius atsišaukimo laiš 
ką, kurį prisiuntė L. L. P. Sto
tis ragindama, kad visi stotų 
larban gyntt Lietuvą k. t. au
komis ir paskola. Dr-te iš sa
vo iždo aukojo $5.00, nariai 
mkojo sekančiai: J. Vaičiulis 
$6; A. Samalionis $3, A. Maka- 
veckis ir A. Staškus po $2; po 
$1 aukojo: L. Simaiti, V. Ku- 
dulis, K. Martinkus, A. Urbe- 
Jis, I. Godžius, J. Norvaišas, J. 
Žukas, P. Gildžius, J. Bražins
kas, C. Čeplikas, V. Staras, į 
Butkus, S. Staras, J. Miknevi- 
čia, P. Vaitkevičių, P. Ragenas, 
B. Buda, A. Melcskis, S. Baza- 
ras, A. Damalakas, A. Zapols- 
kis, J. Grinius, J. Kasiulis, A. 
Vaicekauskis, D. Tarutis, I. Ba
šinskas, L. Mažeikis, V. Za- 
polskis, J. Janušcvičia, A. Da- 
•našiavičia, K. Kisielius, B. Ur- 
belis, P. Valuckas, A. Jonča; 
oo 50c.: J. Tumulėlis, L. Stan
kus, J. Žvirblis, J. Lukšas, J. 
Bražinskas, J. Žinia, J. Margia- 
vičia, J. Narsutis, F. Pečiukas,
A. Daubaras, B. šilkaitis, A. 
Butkus; viso $60.50. Smulkių 
surinkta $1.20. Dr-te Šv. Onos 
laikytame susirinkime aukojo 
Raudonam Kryžiui $50. čia 
reikia pažymėti, kad iš visų 
vietinių Dr-jų daugiausia dar
buojasi Lietuvos labui Dr-te 
šv. Jono Krikštytojo, kuri pir
ko L. L. P. B. už $100.00 ir 
mažai terandąs jos narių, ku
rie nebūtų pirkę L. L. R. B. ir 
aukoję Lietuvos reikalams. 
Dr-te šv. Onos pirko L. L. P.
B. už $200.00 ir yra aukojus 
Lietuvos reikalams daugiaus ne 
gu kuri kita vietos darugija.

—Narys.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
•“N A U J I E N O S”

L. O. D.
T0WN OF LAKE, Chicago.

✓
Lietuvai Gelbėti Draugijos 

(L ctuvos Baudonojo Kryžiaus) 
1-mas Skyrius turėjo savo me
tinį susirinkimą sausio 3, š. m., 
J. J. Elias salėj. Aptarus kaž
kuriuos reikalus, prieita prie 
organizatorių raporto, kuris 
parodė gražių darbavimos vai
sių. P. Motiejus Dobilas ir 
Petras Grybas paaiškino, kad 
jie per trumpą laiką surinko 
aukų Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui $101.50, būtent, nuo 
Gvardijos D. L. K. Vytauto 
$25.00, nuo Draugystės šven
to Antano $10.00, ir nuo že
miau paminėtų asmeny po $10: 
Jonas ir Ona Klimai, P. Mols- 

i keta, J. Lctukas, A. Česnn, A. 
šadbaras; po $2: J. Sliekus, M. 
Re nelis, R. Navickas, M. .Toni
ka •, A. Hanis, P. Toleikis, M. 

Dobilas; po $1: J. Lonkartas ir 
L. Pamadintas; smulkių aukų 
50 s. Per J. Yueių Draugija 
Lietuvos Simų No. 1. $10; per 
J. J. Pateką surinkta aukų iš 
pereito surinkimo $5.90. Viso 
nuo šios dienos buvo pasiųsta 
į Centrą $117.40.

Toliaus raštininkas aiškino 
susirinkusiems k;;d jis visokius 
pranešimus ir apyskaitas siun
čia į abu Chicagos lietuvių 
dienraščius, iš kurių “Naujie
nos” su mielu noru visada tal
piną kaip korespondencijas 
taip ir pranešimus; bet-gi. ku
nigų leidžiamasis “Draugas” 
kaip tik priešingai: netalpina 
nei trumpiausių pranešimų. 
Mat, Lietuvai Gelbėti Draugi
ja siunčia Lietuvon aukas per 
Lietuvos Misiją tiesiog Lietu
vos Raudonajam Kryžiui ir 
neduoda pinigų kuniginiam 
Tautos Fondo geležiniam ka
pitalui, užtat nei pranešimų ne
talpina.

Geresniam to patvirtinimui, 
raštininkas turi net origanalį 
la šką iš “Draugo” redakcijos, 
dar iš liepos mėnesio 1919 m., 
rašytą Juliaus Kaupo, kuris tai 
laiškas skamba šiaip:

p. J. J. Palekui, Chicago, III.
Gerbiamasai: —• ‘Drau

gas” remia ir publikacijos 
duoda Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Rėmėjų sekcijai 
prie Tautos Fando. Kad iš-' 
vengus maišaties “Draugui” 
verčiau aplenkti garsinimą 
IJetuvai Gelbėti Dr-jos, ku
ri yra priešingos partijos glo
boj; pas ją gausite sau rei
kalingą skelbimą. — (Pasi
rašęs) Julius Kaupas.”

Šį laišką raštininkas laiko 
savo archive, ir kada norint 
važiuodamas į Lietuvą mano 
parsivežti, kad parodžius Lie-. 
t u vos žmonėms, kaip klerikalų 
klika čia Amerikoj darbuojasi 
Lietuvos labui.

Susirinkimas “Draugo” toki 
užsispyrimą labai nupeikė 
“Draugas” juk gerai žino, ka< 
Lietuvai Gelbėti Dr-ja nėra n? 
jokios partijos globoj; jis gc-

ĖSEIMYNŲAPTIEKAĮ ! RaaHnBBHnaaaBUHai ■■■■■■■■■■BBMMBaaBBi ■ 
■ ■
■ įsteigta dėl ŽMONIŲ teisingo patarnavimo. Geriau- "
■ si DAKTARAI pašaukiama prie ligonių. Visoki RE- i

CEPTAI per provizorius išpildoma. Skaitlingas san- JĮ 
i delis įvairiausių vaistų laukia SALUTARO draugų, Į

■ kostumierių ir vietos žmonių. ■

: Vėl Žingsnis Pirmyn :
’ SALUTARAS auga, nes mes turėjome išpildyti žmo- ■ 

nių norus ir įsteigti APTIEKOS DEPARTAMEN- Į
Į TĄ, ką mes ir PADARĖME. x . a

I . Taigi užprašome savo visus pažįstamus, ir šiaip ■
■ vietos žmones atsilankyti į musų NAUJĄ APTIE- ■
a KĄ, o mes esame pasirengę Jums patarnauti, ■
■ Su užtikrinta vilčia ateityn, ■
■ SALUTARAS DRUG & CHEM. CO. !

Phonet Canal 6417
■ 1707 So. Halsted St., Chicago, III. jjj
"■aiBNRKiiaiiflaBBiaBiiiajiiiiiaKaiBiaiąBh

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

cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
įmonių nuo kaspniinės kirmėles, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti

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

Kirmėlės ženklai
žmonės serganti taja biauria liga pa

prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu; jiems rodos, tartum kas j gerklę 
Ula, vemt verčia, valgyt neturi noro, 
<alva skauda, viduriai sukietėję, ausy
je ūžia, skauda po krutinę.

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

,laiku.
Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 

/yru taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street .

Carp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną.

rai žino, kad Lietuvai Gelbėti 
Draugija yra globoj Lietuvių 
Daktarų Dr-jos, kuriai priklau
so daktarai kaip tautininkai, 
taip socialistai, taip ir katali
kai; taipgi “Draugas” žino, kad 
Lietuvai Gelbėti Draugija siun
čia kaip drabužius, taip visus 
pinigus Lietuvon ne kurios norą 
partijos atstovams, 'bet tiesiai 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Centrui, Kaune, ir Lietuvos 
Raudonasis Kryžius nežiūri, ko 
kiai kas partijai 'priklauso ar 
nepriklauso, bet šelpia lygiai 
visus, kas tik tos pašalpos rei
kalingas. “Draugui” mat ar
čiau Italijos Roma, o gal ir 
kita šalis, bet tik ne Lietuva.

L. G.j|D. 1-mo Skyr. rašt.
•—J. J. Palekas,

Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS '

■ Dr. J. Sarpalius ;
■ 1424 So. Halsted St. J
■ Vai. 10 iki 12; 8 iki 5; 6 iki 8. ■
■ Nedėlioms 10 12.
! Gyvenimo Tel. Yards 5093.
^BnnaBBBBBBBBBBBBBir

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

T. Pullnmn MUS 

1KUŠERKA
A SHUSHO

Turtu putyriiiut 
inoterų ligose; rū
pestingai priiiu 
riu ligone ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State Str

Chicago, III.

Telephone Boulevard 2160
Dr. W. Kaplan

DENTISTAS
Specialistas DANTŲ ir burnos lijrų 

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

Chicago, III.
L—---------- ----------------------- 1

f..................  I I ——M—

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

DENTISTAS
Mes «rv<j darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškaa kalbas, i 
3804 So. Ked/.ie Aven Chicago, UI. ’

Arti 88-th Street
............................................   ■! Į u-./

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENA8“

AKIU
ŽINOVAS

Atitaiso žvairas a- 
kis vienu atsilanky

mu, be jokios chloro- 
formos. Suvirš 800 iš
gydymų užrašuose.

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

LIGAS.
PATARIMAS DYKAI

Silpnos .. Akjs 
Skaudamos Akjs 
Raudonos Akįs 
žvairos .. Akjs
Skaudama Nosis 
Bėganti .. Nosis 
Kreiva .. Nosis 
Užkimšta Nosis

Kurčios .. Ausis
Tekančios Aus s 
Ūžiančios Ausis 
Užkimštos Aus s
Skaudama Gerklė 
Silpna .. Gerklė 
Kataruota Gerklė 
Papūtus Gerklė

Franklin 0. Carter, M. D.t
23 metai prie State gatvės 

120 So. State SU Chicago, III.
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldie- 

niais nuo 10 iki 12.

Kaip Jūsų Akjs
Ar esi nervuotu, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akjs aša
roja, raidės susibėga kuomet skai
tai, ^nuilsta akis besiuvant, jei taip, 
tuoaus turi pirmiausia pasiteirau
ti mino 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausią patar
navimą.

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

SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So Ashland AveM Chicago, 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos 

Kambarys 1^-15-16-17 
Viršui PLATT’S Aptiekoe 

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

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBJI

■ Reumatizmas Sausga'e ■
B ............................ |

J Nesikankykite savęs skaus- j 
gi mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
B Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu | 
B — raumenų sukimu; nes skau- | 
B dėjimai naikina kūno gyvybę | 
B ir dažnai ant patalo paguldo.
B CAPSICO COMPOUND mo- ■ 
B stis lengvai prašalina viršmi- B 
B nėtas ligas; mums šiandie dau- B 
• s gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
1 Į vonės pasveikę. Prekė 50c per ■ 
■J pačtą 55c arba dvi už $1.05.
■ Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■ 

KATOS”, augalais gydyties, j 
kaina 50 centų.

■ Justin Kulis i
B 3259 So. Halsted SI. Chicago, III. | 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBl

Rez. 1189 Independenco Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 10—11 ry j; 2—-8 po piet 
7—8 vak. Nedėlioms 10-—12 dieną
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Lietuviu Rateliuose
DU VAKARAI.

Ryto bus (tu svarbus ir įdo
mus vakarai.

Vienas jų yra rengiamas C. 
S. P. S. svetainėje. Tai bus di
delis vakaras, nes rengia jį ke
lios LSS. kuopos, o visiems 
chicagiečiams žinomas Drama
tiškas Ratelis vaidins didelę 
grafo Levo Tolstojaus dramų 
“Patamsio Galybė.” Tai yra 
turbut geriausia Tolstojaus 
drama, o ir vaidins jų geriausi 
Chicagos vaidylos, tad beabe- 
jonės bus geras, kokių retai 
būna dabar Chicagoje.

Antras vakaras bus darbš
čiausios Liet. Moterų Dr-jos 
“Apšvieta” koncertas M. Mel-

■5SS

EXTRA! Palikta musų sankrovoj. EXTRA!

Sankrovos
kaina tik

«35.00
Atdara kas dieną

štai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rų- 
šies GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00 
tik ut >35.00, priedų veltui 12 rekordų, 300 adatų ir 
DEIMANTO ADATĄ, šios NAUJOS PUIKIOS 
VICTROLOS palikta musų SANKROVOJE didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES 
GVARANCIJOS. Kam tai pirkti iš antru rankų 
mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAUJĄ GVA
RANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00, tik už 
$35.00 bu rekordais ir adatoms VELTUI iŠ musų 
SANKROVOS. • x ,

Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krau
tuvės nei sankrovos lygios musų sankrovai palygi-
nant nupiginimu. . ,

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

Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir 
priemiesčiuose. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBER
TY BONDSAI PRIIMAMI.
iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 4 p. p.

T0WN OF LAKE.

NATIONAL STORAGE CO.
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris 

2023 So. Ashland Avė., Kampas 21-os Gatvės.
„____ ______ .  ..........................—" ■ ' ■——4

AMERICAN LINE 
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS. 

NEVY YORK — HAMBURG
Pagabiausia kelionė rusams ir lietuviams.
Dideliikmodernukas dubeltavais šriubais garlaivis.

Manchuria
Išplaukia Sausio 13, 1921. M f

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

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

Atsišaukite i kompanijos ofisą 14 N. Dearborn St., arba pas vie
tinį agentą.

NAUJIENŲ PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Ofisas atdaras nuo 9 ryto 

iki 8 vak. kasdien, subatoj
minės iš Lietuvos ateikit iki 9 vai. vak. ir nedėlįoj nuo 
ypatiškai arba rašykit 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet.

Naujienų ofise galima 
gauti į Lietuvą, ir iš Lie
tuvos “American” linijos 
laivakortes. Norinti važiuo
ti patįs arbh parsitraukti gi-

"i
■ ■

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th St.
Arti St. Ix>ui« Av

CHICAGO, ILL. 

JUS! ?DS—Cakt Dsy. Ad Cartot

INTERNATIONAL CARTOON CO.

I jEs brooghįt 
Up S O n E W0OD HOrt 
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dažio svetainėj. “Apšvieta” 
jau yra pasižymėjusi savo va
karais ir ji niekad publikos 
nesuvilia. Už tai jos vakarai 
visuomet ir būna skaitlingai 
lankomi. Bet šis koncertas dar 
tuo svarbus, kad visas jo pel
nas eis Lietuvos našlaičiams 
šelpti. O kas nenorėtų pagelbė
ti daug kentėjusiems ir vis dar 
kenčiantiems Lietuvos našlai
čiams, kurių tėvai žuvo bai
sioje skerdynėje ir dabar tie 
vaikučiai turi gyventi iš sve
timųjų malonės? Gal tokio 
kietaširdžio žmogaus nesiras 
tarp Chicagos lietuvių.

Taigi ryto bus du geri vaka
rai. Chicagiečiai mėgsta gerus 
vakarus ir juos skaitlingai lan
ko. Reikia tikėtis, kad ir į 
šiuos du vakarus jie susirinks 
burių būriais. O jie bus verti 

aplankymo. Kuris tų dviejų 
vakarų bus geresnis, spręsti 
neapsiimu. Tai nuspręs tie, ku
re juose ryto apsilankys. —X.

BRIDGEPORT
Bndgeporto Susivienijimas 

Lietuvių Namų Savininkų laikė 
savo metinį susirinkimą sausio 
6 d., Mildos svetainėj. Narių 
susirinko nemažai. Nepribuvus 
naujam pirmininkui Juozui 
Leščinskui, jo vietą užėmė Jo
nas Bijanskis. Susivienijimo 
susirinkimus nutarta laikyti 
kas pirmą seredą kiekvieno mė
nesio Mildos svetainėj.

Susivienijimas turi nemažai 
narių. Turi ir savo advokatą 
A. J. Amlirosius, kuris veda vi- 
«as bylas dėl susivienijimo, 
kada tik būna kokis, reikalas, 
ar kada bandoma pakenti na
mų savininkams. Susirišus vi- 
rienis savininkams į draugiją 
butų daug lengviau apginti sa
vo teises ir taipjau geriau butų 
apsiginti nuo čia pastaruoju 
laiku privisusių daugybės plėši
kų, nes ir miesto valdžia dau
giau kreipia domės, kada skun
dą paduoda kokia nors orga
nizacija, o ne pavienis asmuo.

—A. Booben. 

Klerikalų prakalbos.
Sausio 3 d. čia Liet. Rymo 

Kat. Fpderacijos skyrius buvo 
surengęs prakalbas. Kadangi 
buvo plačiai garsinta ir “Drau- 
e’1 ir klebonas paskelbė . per 

I amokslę, kad yra atvažiavęs 
i vcČias iš Lietuvos, kun. Jakai
tis ir kad jis kalbės tose pra
kalbose, tad ir aš įdomauda
mas nuėjau į jas, norėdamas 
užgirsti žinių iš Lietuvos. ’ •

įeinant į svetainę prie durų 
stovi parapijos komitetas ir 
kiekvieną žmogų perleidžia 
nuo galvos iki kojų. Žmonių 
prisirinko pilnas skiepas, taip 
kad nė statiems nebuvo vietos.

Pirmiausia buvo išduotas 
•sportas apie L. L. P. bonų 
pardavinėjimą ir buvę .iššau
kiamas kiekvienas pardavinėto
jas ir paskelbiama už kiek jis 
bonų pardavė. Daugiausia kal
bėta apie pirmininką ir iždi
ninką, nes tie pardavę daugiau
sia bonų. Mat pas tokius žmo
nes kreipiasi žmonės saVaimi, 
kurie nori pirkti bonų, o ne
sulaukia pardavėjų. Bet apie 
juos pasakota daugiausia. Sako, 
musų iždininkas darbo turėjo 
nuo galvos iki kojų, bet par
davė; dirbo vakarais, bet par
davė; ^agitavo, bet vis parda
vė; paskolos knygutes tvarko, 
bet vis dar pardavė; priiminė
jo pinigus, bet pardavė ir par
davė bonų net už... $150. Pa
našiai buvo kalbėta ir apie pir
mininką, tik jis biskį daugiau

Po viso to raporto pakviesta 
kalbėti vietos klebonų. Tas pa
gyrė bonų pardavinėtojus ir 
tuo užbaigė kalbą.

Perstatomas kun. Jakaitis. 
Jis pasakojo apie Nemuno til
tą, apie bažnyčias, kaip jos 
liko sugriautos ir kaip jas 
niekuriems klebonams sunku 
buvo atstatyti, o toliau pri
eina ir prie politikos. Girdi, 
Lietuva likusi laisva stebuklin
gai. Amerikos lietuvių seimas 
įkūręs Tautos fondą, o tas fon
das išsiuntęs į Lietuvą Dr.’
Bielskį ir kun. Bartušką jr tie IU0 skyrįalls priklauso penki 
važinėdami po Paryžių ir Bei- (|į(nejį pakuotOjai, prie antro 
liną padarę Lietuvą laisvą, lai- , kynaus nepriklausomieji, o 
gi sulig kun. Jakančio Lietu-________________ __________
vą padaręs Tautos fondas su (Seka ant 8-ft< puslp.) Nuo visokių šalčių ir susimetimų.

D0 YOU KNOW WHY Oifnn f«( Iltis capar By fiSUBrThe First (M Oays Cause Thls Treuhle ?
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kun. Baltuška. Bet Amerikos 
lietuviams yra labai gerai žino
mi to fondo ir kun. Bfcrtuškos- 
Gabrio nuopelnai Lietuvai, 
ir tai tokie, kad Lietuvos val
džia jų paskui nepriėmė Lie
tuvon.

Toliaus kun. Jakaitis pradė
jo drabstyti purvais ant Lietu
vos atstovo Jono Vileišio. Gir
di, kada Vileišis buvęs finan
sų ministeriu, tai taip nuvaręs 
kraštą, kad nebebuvo kuo iš- 
ipokėti algų valdininkams ir 
kareiviams; kada užėmęs vie
tą Galvanauskas, tai viskas pa
sitaisę. Bet kariuomenės ūpas, 
girdi, ir tada pasilikęs blogas 
ir tik tada stoję kariuomenėn 
katalikai gimnazistai, tai len
kus atviję ir nuo to laiko lie
tuviams gerai sekasi. . Bet ir 
paikinusias t 
kiekviena valstybė savo atsto
vais siunčia tik geriausius pi
liečius, ir jeigu Lietuvos val
džia siuntė į čia Vileišį savo 
atstovu, tai todėl, kad jį skai
tė tinkamiausiu tai vietai už
imti.

Pasakojo kun. Jakaitis ir 
apie plėšikus. Girdi Lietuvoj 
buvo privisę daugybė plėšikų. 
Vilniaus rėdyboje jie papjovė 
per» vieną savaitę tris šeimi- 
nas. Juos tečiau pagavo ir 
ušaudė. Betgi jiems buvo pa

šauktas kunigas, jie išsispavie- 
<lojo ir jų dusios liko išgany
tos (bet kaip su dūšiomis jų 
užmuštųjų žmonių, kurie tur
būt išpažinties nespėjo atlik
ti?).

Jakaitis sakė, kad Lietuvoj 
prezidento nėra, yiską valdo 
seimas, kuriame didžiuma yra 
krikščionįs demokratai, kurie, 
jei norėtų, galėtų pasiimti vi
są valdžią (tame ir dalykas, 
kad negali, nes kunigai vien tik 
mišias moka laikyti ir šmeižti 
kitų pažiūrų žmones, o ne šalį 
valdyti), bet jie, esą mandagus 
ir iš mandagu ino pavedę n įe
it urias vietas valdžioje kitų 
partijų žmonėms. Bet čia pat 
kunigas užmiršęs visą savo 
mandagumą pradėjo plūsti ant 
socialistų ir kitų ,ne klerikalų 
ir pyko, kam jie susirinkimuo
se dainuoja Lietuvos himną 
(gal kunigas norėtų, kad butų 
traukiama ‘Aniolas Dievo ap
reiškė panai Marijai’?).

Tad štai kųkįas “naujie
nas” parvežg mums iš Lietu
vos kun. Jakaitis.’ Tai yra pa
prastas klerikalų agitatorius ir 
vien tik rūpinasi apie sustip
rinimą klerikalų, kad ir šnieL 
žiant visus kitus, kas neprita
ria klerikalams. Jis kaip ir visi 
kiti kunigai, savo partiją stato 
augščiau Lietuvos gyvenimo.

Gal bus geriau patarus to
kiems “darbuotojams”, kad 
verčiaus sustotų varę, savo juo 
dą agitaciją, o eitų ten, kur 
jie labiau atsako — spaviedoti 

gali suprastu kad, skuPas S. B. Mickevičius, D.

tą daro jų “broliai Kristuje 
Lietuvoje. — Parapijonas.

Skerdyklų darbinin
kai ir unija.

šiame straipsnelyje bandysiu 
nurodyti kokią pragaištį sau ir 
kitiems daro gyvulių skerdyk
lų darbininkai (o ir kitų indus
trijų) nepriklausydami prie 
unijos.

Kalbant apie skerdyklas rei
kia jas padalinti į tris rųšis. 
Mes skerdyklų savininkus vadi
name “pakuotojais”. Prie pir-

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGIEČIAMS IR 

APIELINKĖS 
LIETUVIAMS.

ger-Šiuomi pranešame 
biamai lietuvių visuomenei, J 
kad buvusi vokiečių bažny- ■ 
čia ant kampo 35-tos ir So. ■ 
Union Avė. Chicagoj, tapo 
atpirkta per lietuvius ir pa
vesta lietuvių reikalams. To
ji bažnyčia užvardyta Šv. 
p. Marijos Šidlavos, po glo
ba Lietuvių Tautos Katali
kų Bažnyčios Amerikoje, 
kurios vyskupu yra Kn. Vy-

D., pirmas lietuvių Vysku
pas Amerikoje.

Pamaldos atsibūva kiek
vieną sekmadienį. Mišios šv. 
9:00 ir suma su pamokslu 
11:00 prieš piet. Mišparai 7 
vai. vakare. Mišios šv. kas
dieną 8:00 ir 9:00 vai. ryto.

Reikalaujanti bažnytinių 
patarnavimų: krikštų, šliu- 
bų, laidotuvių ir tt., malo
nėsite kreiptis į kleboniją 
640 W. 35th St. Tel.: Yards 
6318. Kansistaro ofisas 3509 
So. Union Avė. Tel.: Drover 
4171.

Su pagarba,
Klebonas.

t NEPAPRASTA PROGA IR 
SPECIALIS SIŪLYMAS.

Trinerio sieninis kalendo
rius su 15 žemlapių Euro
pos šalių ir jų naujais rūbe-| 
žiais prirodo didžiausią pa-' 
sisekimą. Jo geografiški 
nurodymai, atsišaukia į kiek 
vieną naudotoją Trinerio 
Karčiojo Vyno ir- kitų Tri- 
nėrio puikiausių gyduolių, 
visuotinai paskelbdami, kai
po gerą mintį. Puse miliono 
egzempliorių išdalyta ir po- 
piera, jei ištiestum, butų 790 
mylių ilgio, tokis pat tolis, 
kaip nuo Chicagos iki Wa- 
shingtono. Dabar, Joseph 
Triner Company teikia spe
cialu pasiūlymą: Jei esi abe
jonėje apie kokį nebūk geo
grafišką arba istorišką 
klausimą, prisiųsk mums 
paklausimą, ir Dr. Vojan, 
įžymus istorijos ir geogra
fijos < žinovas, bus linksmas 
duoti atsakymą veltui. Ra
šyk pas Joseph Triner Com
pany, 1333-45 So. Ashland 
Avė., Chicago, III.

PADĖKAVONĖ.

padėką D r. Dickson’ui per Naujienų
Aš! Jonas Kubis sudedu širdingą 

padėką D r. Dickson’ui per Naujienų 
ikiltip už išgydymą mane sergančio 
por 7 metus. Gydžiausi per ilgą lai
ką pas daugelį gydytojų, ir išeikvo-

nepagydė Todelgi patariu gerbia- 
kurio kenčiate 

vidurių liga arba kitu kuo, atsikreip- 
‘ > D r. Dickson, po numeriu 

West 47-ta gatvė, tarpe’Marsh- 
ir Paulina gatvių; Chicago.

por 7 metus. Gydžiausi per ilgą lai- 

jau daug laiko ir pinigų, bet manos 
’ . : ........ ... ■ ■ ' ’*
miems viengenčiams, 

ti prie 
1645 
field

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dantistas—
3331 S. Halsted St., Chicago, III.

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

PRANEŠIMAS Dr. A. R. Blumanthal

Parduodame namus, sko
liname pinigus.

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

Yards 2790
B B B B B B B B B B BBBBBBBBB"

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

MUSIC STORE
Deimantai, 
Laikrodžiai,

4537 S. Ashland . 
ve- Chicago, III.

AuksyM, Colum- 
bijos ęrafonolM Ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

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

Nedaliomis ofisas uždarytas.

Victor Cigar Store 
Wholcsaleriai ir Retaileriai 

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

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

J. P. WAITCHES 
LAWYER 

Lietuvis Advokatas 
Vakarais: 4509 S. Ashland Av.

Phone Yards 1053 
Dienomis: Room 518 — 155 

N. Clark St., 
Tel. Randolph 3507.

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimimo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašus i 
3333 So. Halsted St., Chicago, I1L

Pitone: Boulevard 4121,
L -• ■ • - -

------------ ■■■■!_______

DR. C. K. KLIAUGA I 
DENTISTAS

1821 So. Halsted StM Chicago, III.» 
kampas 18th SL

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

v: .-anas

Tel. Pullman 842
DR. I. E. MAKARAS 

Lietuvy s Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė., Roselande.

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

NEBŪK NEATBOJANČIU ŠALČIO 
PRAŠALINK SU TURPO

Pirmas šučiau dėjimas yra natura- 
lišku ženklu, kad pagavai šaltį. Ne
būk neatbojančiu ant jo, per neatbo- 
jimą gali ir lengvi šalčiai išsivysty
ti į gripą, influenzą arba ir plaučių 
uždegimą. Laikas sustabdyti šaltį 
visai jo pradžioje. Budas gydymo, | 
naudojimas Turpo, turpentino mostį, Į 
kuri užkariaus šaltį iš pat jo šaknų 
nesmagumo ir sulaikys nuo išsivysty
mo.

Turpo čystas ir gardžiai kvepiąs 
mostis arba tepalas padaryta iš iš
spausto tarputyno, kamparo ir inen- 
tolo, moksliškai sutaisyta, kad gavus 
geriausias pasekmes šių gerai žinp- 
mų ir užsitikimų gyduolių. Nesuteps 
nei geriausių drapanų. Yra prirody
ta jo pasekmingumas, kad virš 1,- 
500,000 puodų jo parsiduoda kas me
tas. Turpo suteikia greitesnį pasi- 
liuosavimą, nei kokis neaiškiais “ga
rais” gydymas.

Jūsų gydytojas patvirtins, kad Tur
po yra brangi namų gyduolė. Jūsų 
vaistininkas parduos ant išmeigini- " > 
mo. Pinigus grąžiname, jei neužsi- 
ganėdinsit.

Parsiduoda baltuose opaliniuose 
puodeliuose su pomerančio ir juodu 
lėbelfu po 30c ir 60c.

Tbnpo

Siunčiame pinigus Lie
tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.

[Inšuruojame nuo ugnies, 
namus, rakandus ir auto
mobilius.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzamiaaoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra
nyksta ragijimaa.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at- 
kreipiama j vai

kus. Vai.; nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 diena. 
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 SL 

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6487

DR. M. HERZMAN
I* RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas liras 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.
iR?bf«?8 irxLSbar«torija: 1021 W. 
18th St., netoli Fiak St
. VALANDOS: Nuo 10—-12 pietį, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Naktimis i Drezei 
950 - Drover 4186 

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

Teląphonab

Telephone Yards 5082

Dr. M. Slupnicki
3107 S. Morgan S t. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare. ■

■ Telephone Yards 1532

■ DR. J. KULIS ;
LIETUVIS

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS g 
I Gydo visokias ligas moterų, vai- gg kų ir vyią. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

■ 3259 So. Halsted St., Chicago. 3
-I

v

Pranešimas
Dr. M. T. Strikol’is

Lietu vys Gydytojas ir Chirurgai 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1616 W. 47 St., Tel. Boul. 16fl
Valandos: 1 iki 8 po pietų.

6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryto 
lies. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 268

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Čalifornijos Ir 

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

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

S TeL Boulevard 2160
Dr.AJ.K AR ALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street, 
Chicago, I1L

Dr.C.Z. Veželis
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė.
•arti 47-tos gatvis 

Telefonas: Drover 7042

-

Tel.: Vardu 6666
Drover 8448

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

Akušerei
3203 So. Halsted SU Chicago. 
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8 
v. v. Nedėliomia 10-12 ryta.

, f M. Ano
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klausę Chicagos siuvėjų pir- sėtinai gerai sukrėtė namą, 
mininko Levino raporto apie Keistas dalykas su tomis bom. 
padėtį New Yorko siuvėjų, bomis. Kiek jų čia nesenai1 bu- 
kaip vienu balsu priėmė rezo- ............... '
liuciją, kurioje pareiškia: 

“Kiekvienas Chicagos siuvė
jas užsidės mokestį 20 dol. ir 
30 dol., kad pagelbėjus New 

| Yorko draugams siuvėjams, 
kuriuos samdytojai išmetė iš 
dirbtuvių, ir paskelbė lokautą.”. 

'Poliaus pareiškė, kad chica- j
rie turi” už arbitrotorių^^ siuvėjai neleis, kad New | statyti nuo darbo.
pininką) teisėją Alschuler. An- Yorko rublJ magnatai taip be-1 kad jie užsiimdinėjo girtuok- 

dirba 40,6001 Meškai tyčiotųsi iš darbiniu- lyste, vaidais ir dar kitais ne
geidaujamais palinkimais.

CHICAGOS
ŽINIOS

(Tąsa nuo 7-to pusi.)

prie trečiojo — mažiukai pa- 
kuotojai. Pirmame ąkyriuje 
dirba 125,000 darbininkai, ku-

trume skyriuje 
darbininkų^ kuriems a rbi t roto
rius netarpininkauja, bet to 
skyriaus savininkai visuomet 
taikosi ir pildo arbi t rotoriaus 
nuosprendžius. Prie trečiojo 
gyriaus dirba 30,000 darbi- 
nikų, kurių savininkai visai 

nesiskaito su arbitratoriaus 
nuosprendžiais. Tose tai ma
žose skerdyklėlėse prisieidavo 
visuomet patiems darbinin
kams kovoti už padidinimą al
gų. Visose Jungt. Valstijose ir 
Kanados gyvulių skerdyklose 
dirba viso 190,000 darbininkų.

Dabar yra perversmų laikas. 
Visur užsidarinėja dirbtuves, 
kapojama darbininkams algos. 
Kol kas mėsos industrijoje tai 
dar nelabai jaučiama. Bet pra-1 
džia jau yra. Mėsos pakuoto
jo! turi išsidirbę savo pienus 
ir pirmiausia uždarinėja mažą-1 
sias skerdyklėles, kad palaikius 
keletą savaičių vėl jas atida
rius. Tada darbininkai yra 
samdomi už daug mažesnę al
gą, būtent po 50c. į vai. Bet tai | 
samdytojams nelabai vyksta, 
kadangi tų skerdyklų darbinin
kai yra organizuoti ir supran
ta ką reiškia darbininkų vie
nybė. Bet panašiai mano elgtis 
ir nepriklausomieji ir net pen
ki didieji pakuotojai. Jeigu jie 

- tai padarytų ir sumažintų dar
bininkams algas nors po $1.44 
savaitėje, tai reikštų sumažini
mą algos $72 į metus vienam 
darbininkui, $13,680.000 vi
siems darbininkams. Bet tai 
pasiekę pakeriai nebus paten
kinti. jie bandys dar labiau nu
kapoti algas ir mokėti po 40c 
į vai., t. y. 13c. į vai. mažiau, 
negu kad dabar mokama. Tai 
padarius darbininko alga su
mažėtų po $6.24 į savaitę, $312 
į metus, o visiems darbinin
kams $59,280,000 į metus. Tie 
milionai dolerių, suprantama, 
pasiliks pakuotoji) kišenėse.

Darbininkai dabar, kol dar 
yra laiko, turi rimtai pagalvo
ti, ar verta yra prarasti $312 j | 
metus, norint sutaupyti $12, 
kuriuos jis turėtų užmokėti j 
vienus metus unijai. Nes jei
gu darbininkai nesivienys ir nc- 
sidės unijon, tai skerdyklų bo
sai tikrai nukapos jiems al
gas. O pasipriešinti tokiam 
algų kapojimui darbininkai 
neįstengs, jeigu jie nebus gerai 
organizuoti.

Sena patarlė sako: “Nerink 
skatikus, kada rubliu® bars
tai”. Paskupėkit kelis dole
rius unijai, o pamatysite, kaip 
prarasite šimtus dolerių suma
žintomis algomis. Užsimokė
dami . unijai $12 į metus, su- 
taupinsite $312.

Tūkstančiai darbininkų sil
pninta organizacijos reikšmę 
ir jai visomis jiegomis dirba, 
bet jie dar nėra ganėtinai stip
rus, kad galėtų atstovė! už vi
su^ darbininkus ir palaikyti 
dabartinę algą, kuomet kiti tuk 
stančiai darbininkų negirdi jų 
balso ir šalinasi nuo unijos. 
Skerdyklų darbininkų išgani
ngas yra tik tvirtame susiorga- 
nizavime į uniją, ir kol visi 
tuojaus susiorganizuos, tol dar
bininkai negali tikėtis atšilai 
kyti prieš savo bosų užma
čias, o tada baisi kapitalistų 
letena prispaus kaip organi
zuotuosius, taip ir neorgani
zuotuosius darbininkus. Taigi 
kol dar yra laikas — organi- 
zuokimės!

Ikų.
“Kovosime iki paskutinio

sios, o kova bus laimėta.”
Visiems žinoma, kad Amai- , 

gamated Clothing 
lunjja tai rūbų 
kaulas gerklėje, 
jie daro visa ką, kad sutriuš
kinus uniją.

Draugų siuvėjų priedermė 
yra daryti visa, kad šioje kovo
je siuvėjų unija butų laimėto
ja. —Jonas.

Workers 
magnatams 
tatai dabar

A. Petraitis išėjo iš biznio. 
Gerai visiems naujieniečiams

Darbininkas.

Kovosime iki paskuti
niosios! — Sako Chi

cagos rubsiuviai.
Gruodžio 6 d. Chicagos siu

vėjų atstovų susirinkimas

NAUJIENOS, Chicago, 111

vo padėtų įvairiose miesto da
lyse ir kiek jų yra sprogusių, 
dar nei viena jų nenužudė nei 
vieno žmogaus. Kam ir kas 
jas deda — tai klausimas.

Dar šeši policistai, policijos 
departamento viršininko Fitz- 
morris įsakymu, vakar liko at- 

Tai dėlto,

Plėšikai atėmė $5,200.
Penki apsimaskavę banditai 

vakar apie septintą valandą va
kare užpuolė Paliner Flour 
kompanijos ofisą, 452 N. Je
fferson st., ir atėmė $5,200.

Pranešimai
Naujiena!

Dramatiškas Ratelis perleidė 
savo svetainę Dramos Kursam. 
Taigi iš tos priežasties 23 Sausio

pažįstamas d. A. Petraitis, ku- šiV 1921 metų Meldažio svetai- 
ris ikį šiol, kartu su* S. Fabi- n6J ivYka extra nepaprastas 

Europon- Dramos Kursų vakaras. Kursy- 
prie Hal- stai> 0 taipgi ir pati jų vedėja- 

sted ir 35 gatvių, šiomis die- mokytoja artistė Unė Babtyai- 
nomis visai pasitraukė iš biz- tė suloš niekuomet dar rtebuvu-

jonu, buvo vedėju 
American Bureau,

nio. Pasitraukę todėl, kad ne
tolimoj ateityj mano išvažiuo
ti, kad aplankius Lietuvą ir 
galbūt kitas šalis.

Tą įstaigą nuo dabar ves S. 
Fabijonas ir Mickevičius iš Li
berty Land & Investment Co.

• 500 metė darbą.
Penki šimtai Pullmano kom

panijos darbininkų vakar me
te darbą. Tai dėlto, kad kom
panija jiems nukirto algą 50 
ntioš. Sako, kad kompanijos 
viršininkai ir darbininkų dele
gatai yra sutikę laikyti konfe
renciją, kurioje manoma išrišti 
algų klausimą.

Nenori vaikų darbo.*
Chicago United Charity aso

ciacija vakar laikė kenferenii- 
ją^Haymarket svetainėje, ku
rioje liko priimta rezoliucija 
reikalaujanti, kad fabrikantai 
atleistų vaikus nuo darbo, o 
jų vieton pasamdytų 
sius vyrus ir moteris, 
tūkstančiais vaikščioja 
be darbo.

suaugu-

Nusišovė muzikantė.
P-le Georgia Bentley, 33 me

tų amžiaus, 119 E. Erie st.,

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ
Subata, Sausio 8 d., 1921

Lietuvių Laisvamanių Federacijos 
1 kp. Husirinkimas įvyks nedelioj, 
sausio 9 d., 10 v. ryte, M. Meldažio 
svet., 2242 W. 23 PI. Visi nariai pra
šomi butinhi atsilankyti.

— K. Baronas, Sekr.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sav. 
Pašelpos metinis susirinkimas įvyks 
nedelioj, sausio 9 d. 2 vai. Związek Po- 
lek svetainėj, 1315 N. Ashland Avė. 
Visi draugai malonėkit susirinkt lai
ku; kurie persikėlėt į kitas vietas, pri- 
duokit savo adresus. — X. Shaikis.

Harvey, III. — Bendras Lietuvos 
Gynimo Komitetas ir vietos draugį- 
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.

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.

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

_____ MOTERŲ_____
REIKIA patyrusių moterų prie 

skirstymo popiorinii) atmatų. Nuola
tinis darbas, gera užmokestis ir ge
ros, sanitarės padčtįs.

GUMBINSKY BROS CO., 
2261 S. Union Avė.

REIKIA patyrusių ir ne
patyrusių moterų į popieros 
atmatų dirbtuvę.

Atsišaukite:
1451 S. Peoria St.

k

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

Ant antrų lubų.

REIKALINGA mergaitė arba mo 
teris 
algą

lengvam namų darbui, 
sušitaikysim.

M. GOSS,
8101 Vincennes Avė., 
Phone: Vincennes 163.

Ant antrų lubų.

Apie

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

sius Lietuvių scenoj veikalus: I 
“Vyresnysis Angliakasis” viena
veiksmė drama. II “Sudaužytas 
Veidrodis” vienaveiksmė labai 
juokinga komedija. III Sušoks 
Baletą — Suktinis.

Po programo šokiai.
Kursų Administracija.

5-to Wardo Socialistų Partijos or
ganizacija laikys savo mėnesinį su
sirinkimą šiandie, sausio 8, kaip 8 
v. v., Gauger’s Hali, 3714 S. Halsted 
gvė. Be kita ko, Krašto Vartotojų 
Kooperativo atstovas drg. Rafael 
Mallen kalbės apie koperacijų judė
jimą. Taipjau tars keletą žodžių 
drg. Hali, musų kandidatas į alder- 
manus. Kviečiami .nariai ir'simpati- 
zuojai. Atsiveskite ir draugų.

— F. G. Wel!man, pirm.

PaJ ieškojimai
AŠMENŲ JIEškOJIMAI

PAJIEŠKAU savo vyro Tadeušo 
Breyerio, bet dabar vadinasi John 
Aukšta, 5 pėdų, balto veido, čysta 
plika kakta. Turiu svarbų reikalą. 
Gyveno Chicagoj,‘'rugsėjo mėnesy pra
sišalino nežinau kur. Kas tokį patė- 
mys, malonės pranešti. Pirmasai 
pranešėjas gaus $5 atlyginimo.

AGOTA BREYERlENfi, 
500 W. 45th St., Chicago, III.

ESU vaikinas 47 metų, apšviestas 
ir turiu darbą. Pajieškau apsiverti
mui merginos arba našlės 35-47 metų 
amžiauš, nemėgstančios munšajno; 
be skirtumo tautos ir tikėjimu. Tur
tingesnės ypatos prašome geriau ne- 
rašinėti, nes aš esu beturtis. Meldžiu 
atsišaukti:

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

REIKALINGAS bučeris 
;urįs patyrimą savo darbe.

1980 Canalport Avė.
Chicago, III.

REIKIA.
Agentų ir kolektorių prie svei

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

CHICAGO MUTUAL 
CASUALTY CO., 

431 So. Dearbom St. 
Rooms 911 — 912.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA pirmos1 

klesos, 3 krėslų barbernė. 
Pardavimo priežastis, turiu 
2 bizniu.

3604 So. Halsted St.
PARSIDUODA valgio gamini

mo kambaris (Lunch Room) 
lietuvių apgyventoj apielinkėj. 
Priežastis pardavimo, partnerių 
nesutikimas.

1705 So. Canal St.

NAMAI-ŽEMĖ

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: Ganai 6296.

PARSIDUODA saliunas. 
Savininkas išvažiuoja Euro
pon.

5158 Wentworth Avė.
PARSIDUODA grosernė. 

Labai gera buceriui. Parda
vimo priežastį, patirsite ant 
vietos.

515 East 44th PI.

BARGENAI
Parduodu nuosavybes nuo 22 nd St. 

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

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

Tel.: Lawndale 310.

PARSIDUODA grosernė apgyven
toj visokių tautų; biznis yra cash; 
gera vieta dėl bučernės. Turiu par
duoti greitu laiku. Pigiai parduosiu. 
Priežastis pardavimo, turiu du biz
niu.

2955 S. Emerald Avė.

PARSIDUODA KRAU
TUVE. ATSIŠAUKITE:

P. ZANDEV,
1804 W. 47th St.

PARSIDUODA du; apšildymui 
pečiai. Atsišaukite tik nedėlios 
ryte.

BOESCH, 
1607 So. Halsted S t. 

Trečios lubos.

AUTOMOBILIAI

ANT PARDAVIMO.
Namas 4 pagyvenimų po 5 ir 

■ 4 kambarius su beismantu; rau
dos $50.00 į mėnesį; randasi ant 
BridgeportO, 3544 S. Pamell Av. 
Mes turime daugiau namų ant 
Brighton Park, South Side taip, 
kad TAmstos galėsite pasirinkti. 
Mes įmainysime ant lotų ar ntk 
mų, ar taip ant kokio biznio. Jei
gu Tamsta neišsirinksite iš mu
sų senų namų, tai mes pabuda- 
vosimę naują taip, kad Tamstom 
patiktų- Jeigu turite lotus, tai 
nelaikykit tuščių, nes trotinat 
pinigus mokėdaųii visokius mo
kestis, o negaudami jokio pelno. 
Taigi dabar patogiausias laikas 
pradėti būdavot, nes namų labai 
didelė stoka.

JOKANTAS BROS. 
3934 S. Rockwell St.

Phone: Lafayette 5277.

PARSIDUODA Lake Elgin 
1919 modelio karas. Stiklo užlai
dos, bėgęs 7,000 mylių; kaina 
$795.

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

SAMUEL KRČ
2003 Jefferson Str., Chicago.

DR. ANDERSON, 
4253 Indiana Avė. 

Tel.: Kenwood 10218.
PARSIDUODA medinis bizniaus na 

mas, ant kampo Jefferson ir 20th Ft. 
Parsiduoda, pigiai iš priežasties—savi
ninkas važiuoja tėvynėn.

SAMUEL KRč
2003 Jefferson Str.

■ ,, i , i n im—a___

MOKYKLOS

REIKALINGAS pirmos 
klesos bučeris.

1222 St. Charles Rd.
Cor. 13 Avė., 

Maywood, III.

RAKANDAI

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.PAJIEŠKAU švogerio Jurgio Mi- 
šeikos, Ruskių kaimo, Laukuvos par., 
Kauno rėd., Baseinų apskr. 14 metų 
atgal gyveno Sag Harbor, N. J. Ma
lones pats atsišaukti arba žinanti jį 
pranešti.

J. YOCIS
1620 So. Ruble St., Chicago, III.

Lietuvos Gelbėjimo Draugijos 47 
skyriaus susirinkimas įvyks nedė- 
lioj 9 d. sausio, 10 vai. ryto, 1822 
VVabansia Avė., Liuosybės svet. Visi 
nariai kviečiami susirinkti.

— A. Vaitas, Rašt.

Lietuvių Viešas Knygynas P. V. 
D. Chicagos kviečia draugijų ir kuo
pų prigulėjusių prie L. V. K., atjo
vus susirinkti 20 dieną sausio, 7:30 
vai. vak. A. Valinčiaus svetainėn, 
1732 S. Union gatve. Turim aptarti, 

į Lietuvą pasiųsti, ar čionai vie
ta parinkti. Randas dauję knygų ir 
rakandų šiame laike be naudos.

— T. Budginas, Rašt.

Iloscland. — Draugijų Sąryšio pa
laikančių Aušrą “delegatų susirinki
mas įvyks utaminke, sausio 11 d., 
8 vai. vak., Aušros kambariuose. 
Peikęs rinkti valdyba 1921 m., pri
sirengti busimam vasario 20 d. va-

ateikite laiku;
— Pranas Grybas, sekr.
10500 Lafayette Avė.

PAJIEŠKAU kaimyno Juozapo 
Petrulio, Kauno rėd., Telšių apskr., 
Janapolio parapijos, Baltininkų kai
mo. Malones atsišaukti, arba žinanti 
jį pranešti ant antrašo, nes turiu 
svarbų reikalų.

K. PINKAUSKAS, 
Joliet-Rockdale, III.

REIKIA patyrusio vyro į ra
kandų krautuvę. Turi mokėti 
važiuot Republic Truck’u. 
WOLF FURNITURE HOUSE, 

3818-20 So. Kedzie Avė., 
Chicago, III.

vakar nusišovė. Priežastis sau-1 karui ir kiti reikalai. Visi delegatą: 
žudystes — bloga 
Daugeliui Chicagos

sveikata. Ibutinai 
muzikos' 

mylėtojų ji buvo žinoma kaipo I 
pianistė, dainininkė ir kompo- Vagabonds. — Herbert 

vili ansvver the speech
The

Crouch
Ex U. S. Senator J. H. Lcwis. Ali 
should understand the laws in Ame
rica and obey them. 3 P. M. Sunday.

ofzitorė. Sako, kad apie dešimts 
metų atgal ji buvo' nerviškai 
sukritus nuo persidirbimo ir 
nuo to laiko iki šiol vis nega
lėjo pilnai atsigauti. Pastarai- j Henry J. Reilly, will tell of Commu- 
siais laikais ji mokytojavo Chi
cagos Muzikos Konservatori
joj-

The Mary Garden Forum. Col. 

nism in the Balkans, at 8 P. M. The 
speaker recently retumed from one 
years visit over Europe.

Lectures at Colonial Hali, 20 W. 
Randolph St.—Ladies and discussion 
invited. 1Reikalauja da 1,000 policistų.

Aldermanas Clayton F
Smith vakar rytiniam miesto į tinis susirinkimas cnncin Q J J Mn

Dr-stės Palaimintos Lietuvos me- 
j įvyks nedėlioj,

, , . ... ; sausio 9 d. J. Malinausko svetainėj,
tarybos posėdyje reikalavo, ( l9.ta ir Halsted gvė, 1 vai. po pietų, 
kad Chicagoie butų pasamdyta Draugai, norėdami žinot Dr-stės sto- 
, . .i.I. .. • . . vį ir turtą, nepamirškit ateiti; taipo-dar vienas tūkstantis policistų, norintys prisirašyti j draugystę 

kad tliomi “suteikus visuome- kviečiami* ateiti. D. J. Danto, Rašt.
nei geresnę apsaugą.” Dabar 
mieste
Sako,

q ruin „a1;-;oi,1 4-to Wardo Lietuvių Politikos ir dirba 3,o00 policistų. pa§u]po8 Klfųbas laikys savo metinį 
kad New Yorkas nori mitingą nedėlioj, sausio 9, 1-mą vai.

_ • • — K A * 1 1 1 W / t ft v trt i 11 1

policijos spėką de
šimtį nuočimčių, todėl ir Chi-
caga, aid. Smith nuomone, 
turi taipjau neatsilikti.

po pietų Mildos salėj. Visi nariai 
kviečiami susiriąkti, yra svarbių rei
kalų. Kviečiami nauji Kliuban pri
sirašyti. — M. M. Yuodis, prez.

Plėšikas nusilaužė koją.
Chicagos Liet. Vyrų Choro susirin

kimas įvyks nedėlioj, sausio. 9 d., Mil
dos svet., 3142 So. Halsted St.. kaip 11

PAJIEŠKAU apsivedimui mer
ginos, lietuvės-lenkės, kad ir be
vaikės našlės. Atsišaukite: 
M. Naujienos No. 198.

1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

w.
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JjūEfeKO KAMBARIŲ
REIKALAUJA vaikinas kam

bario prie mažos šeimynos apie 
18-tą gatvę arba Bridgeporto 
apielinkėse. Malonėsite pranešti 
į Naujienų ofisą, pažymint No. 
197.

PARDAVIMU J( ■
PARSIDUODA bučernė ir 

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

4605 So. Paulina St.

‘TARDAvlMŪrieatraš, 
pietinėje miesto dalyj, South 
Side, 300 sėdynių. Atsišau
kit į Naujienas po numerių 
195.

PARDAVIMUI saliunas, 
visokių tautų apgyventoj 
vietoj. * Priežastis pardavi
mo — apleidžiu Chicagą.

2535 S. Halsted St-
JIEŠKO DARBO

NORIU gauti darbo ant far- 
mų. Esu dirbęs 6 metus; moku 
visą farmų darbą. Atsišaukit 
tuojau, kam reikalingas toks 
žmogus.

K. ZAJAUSKAS, . 
1336 — 49 Ct., Cicero, III.

^iuLymaj Kambarių

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

Tel.: Yards 836.

PASIRENDAVOJA vienam 
ar dviems vaikinams moderniš
kas kambaris. Elektros šviesa, 
vana» įr telephonas.

PETER URBONAS, 
3313 S. Halsted St. 

Blvd. 3720.

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

Kreipkitės:
943 W. 33rd St. Chicago, III.

Stebuklinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
rius 4 kambarių rakandus, visus 
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi
deda iš trijų šmotų seklyčios seto, 
»uvo užmokėta $200, parduosiu už 
>75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide- 
io Victrola, už kurį buvo užmokėta 

S225 už $50, su rekordais ir deiman
to špilką. Ateikit tuojaus, galite 
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vaka
re ir nedalioj.

2810 W. Harrison St.

NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA arba išsi

maino namas su groserio ir 
bučernės bizniu arba be biz
nio, geroj apielinkej.

Atsišaukite;
4533 S. Laflin St.

Vyrų ir Moterų Rūbų 
mo ir Designing ,Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu jus 
trumpu laiku išmoksite viso amato. 
, Mes turime didžiausius. ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tą lubų.

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.

J J Į

KAINA $4,500.

COLLEGES 
6205 S. Halsted, 2407 W. Madlaon, 

1850 N. Well8 St.
187 Mokyklos Jąnrt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patterną Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokijimaisk 
Klesos disnomia ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygilta.

Tel. Seoley 1648.
SARA PATEK, plrmininki.

Praeita naktį plėšikas Isracl vai. ryte’. Malonėkite visi dainininkai 
„ , . .. - _ . . . i laiku būti, nes turim daug svarbiųBerg buvo įsilaužęs mėsininko rGjka]ų aptarti, — taipgi bus naujas 
Barret Dolinick namosna, 1254 valdybos rinkimas. Po susirinkimu 
wT , i dainos. — K. Vaičuška.N. Oakley avė. Čia jį tuoj už-į _____________________

klupo mėsininkas ir plėšikasKooperacijų reikalu. — 5-tojo War-1 **«*-«j **
Berg turėjo šokti nuo antrų do Socialistų Partija 'šaukia viešą su-1 jeį kam reikalinga, malonėkite 
lubų pro langą. Iššokęs gi nu- vajnvX* Gauger^Hal^salėj,*8714PSoJatsišaukti po antrašu: 5359 So. 
silaužė koją ir negalėdamas Halsted gvė. Kalbėtoju bus Koopera-1 Morgan St. 
pabėgti, liko suimtas.

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

Atsišaukit į “Naujienas” po No. 
193.

tinių sankrovų atstovas kooperativų 
i organizavimo klausimu. Visi, kurie 
interesuojasi kooperativų judėjimu, 
kviečiami susirinkti. —Bomba apdraskė namą.

Praeitą subatos naktį pik- *' --------------
tadariai buvo padėję ‘bombą __Didelis Konccrtag» rengiamas Liet.

ANT RENDOS kambaris ga
ru apšildomas, elektro šviesa, 
maudynė ir kiti parankamai

Antros lubos iš priekio.
■U '"J "■■■■i I I I I I Į _ || ............. .. . |,_ ĮĮ,,, | l, _ —.

PARSIDUODA bučernė 
ir grosernė labai pigiai. Par
davimo priežastis liga šei
mynoj. Bus atiduota už tei
singą pasiūlytą,

1834 Canalport Avė.

RANDAI
IŠSIRĖKDAVO JĄ krautuvė;* ” ** • ^Apšvist'OS^ Dmtipfijos, įvyks *v

užpakaliniam gale namo, kurio ned8Hoj, sausio 9 d., Meldažio salėj J elektros šviesa, garu apšildoma 
aldermanas 2242 W. 23rd Place. Pradžia lygiai 71 įrsavininkas yra

Thomas C. Wallace, 2422 Or- vai. vak.
*' | Visas to koncerto pelnas eis Lietu- 

chard st. Bomba sprogo apie vos našlaičių naudai, todėl tikimės, 
(apie p< nki šimtai atstovų) iš- pirmą valandą nakties ir pu- ynankymamon5 Pal^lKOTn?tetv^t*

didelis skiepas.
PETRAS ZIMANTAS, 

4845 W. 14th St.,
Cicero, III.

PARSIDUODA 
KARČIAMA.

ATSIŠAUKITE:
4539 So. Marshfield Avė.
PARSIDUODA labai 

saliunas aitoa išsimaino.
Atsišaukite:

948 W. Slst PI.

pigiai

$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.

SKUBINKIS įgyti šitą negirdėtą 
progą. Parsiduoda farma už jūsų 
teisingą pasiūlymą. Kas pirmesnis, 
tas laimingesnis; turi būt parduota 
šitą savaitę. Priežastis liga. Važiuok 
tuojau ir turėsi gražią farmą ant 
save. Antrašas:

F. ENDREI,
4017 So. Artesian Avė., Chicago, III.

BARGENAS.
$200 cash, likusi suma po $15 į 

mėnesį nupirks 4 kambarių namelį. 
Kaina $2,500.

$400 cash, likusi suma kaipo renda 
nupirks 6 kambarių namelį su gasu, 
vanoms ir elektra. Kaina $3,100.

$500 cash, likusi suma kaipo i4nda 
nupirks 8 kambarių plytų namą su 
garu apšildoma, vanoms, gazas ir 
elektra. Gera apielinkė, urnai parsi
duoda. Netoli parko.

J. McDONNELL SYSTEM, 
8517 Archer Avė.

PARSIDUODA dviejų rūgštų 
namas; rendos atneša $80.00 į 
mėnesį. $6,500. 2183 S. Halsted 
St. Savininkas:

LOUIS SCHMID, 
11824 Michigan Avė.

' IŠMOK KIRPIMO IR MADŲ.
Dabar turintiems laiko. ATIDA 

užlaikantiems čystinimo drapanų 
krautuves, duodame lekcijas Jūsų 
darbe Jums patogiose valandose.

Iškerpame petrinas pavieniai ir se
tus, taipgi išmokome kaip vartoti jas. 
Pavienė siuto netrina $1.50, overkoto 
$1.00, Galite siųsti stampoms.

Setas iš 11 siutams, arba 33 pet. 
$13.00; setas overkoto $10.00.

Gvarantuojame pasisekimą varto
jime petrinų, arba pinigus grąžiname.

F. BITAUTAS & CO.,
835 N. Taylor Avė., 

Oak Paęk, 111.
Informacijos kreipkitės laišku. /

Leveskio Mokykla 
Prirengiamoji ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina ^Lietuvių 
Ir Anglų kalbą; Grammar 
School, High School ir Preky
bos dalykų. Prirengia prie kvo
timų į visas angštesniasias mo
kyklas. Dienomis: nuo 9:00 r. 
iki 4:00 p. p.rVak.: 7:80 iki9:80 
1747 S. Halsted St. arti 18 gaL

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir liatuviikos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienjdų Valstiją istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi- 
kinis ekonomijos pilietystls, dailia- 
raiystės Ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
h-llitl SO. HAISTb D S-I, CuiilLAeo


