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Rusija nori prekybos su 
Olandija

Lenkai mobilizuoja kariuomenę

Jungt. V. pasitraukia iš talkininkų tarybos
Nori prekybos su 

Olandija.
Nebesideda prie “tre
čiojo” Internacionalo.

Bolševiką ministeris norįs gau
ti pasportą, kad galėjus vykti 

Holandijon.

Argentinos socialistą partija 
atsisakė prisidėti prie Maskvos 

Internacionalo.

HAAGA, sausio 12. —- Ru
sijos sovietų valdžia daro pas
tangų, kad padarius prekybos 
sutartį su Olandija. Olandijos 
laikraščių žiniomis, bolševikų 
prekybos ministeris ir jų ko
misaras Anglijoje, Leonidas 
Krasinas, norįs vykti į Olandi
ją. Assaciated Press žinių agen- 
tija užsienio reikalų ofise te- 
čiaus tapo painformuota, jogei 
Krasino pastangos bus bergž
džios: pasporto jis veikiausia 
nei negausiąs.

Olandijos užsienio reikalų 
ofisas nesenai pareiškė, kad
valdžia netrukdysianti preky- lo nemato esant reikalingu, 
bą su Rusija. Vis dclto, Olan-_____________________
dijos valdžia nesutinka imti

jos kongresas, 
komas Bahia 
vakarykštėj 
metė

BUENOS AIRES, sausio 11. 
Argentinos socialistų parti 

kuris dabar lai- 
Blanca mieste, 

savo sesijoj at
pusi ulymą dėtis prie 

>” Internacionalo. Pa
siūlymas atmesta 5,013 balsais 
prieš 3,656. Padaręs tokį nuta
rimą kongresas nutarė pasiųsti 
į Maskvą savo pareiškimą Le
ninui. Tas pareiškimas yra 
toks: Argentinos socialistų par
tija Rusijos bolševikams? linki 
kuogeruausio pasiseki n .o, bet 
prisidėti prie jų Internaciona-

ant savęs atsakomybę už by Grūmoja pelnagaudomS
kokias sutartis, padarytas tarp < ----------- -
Olandijos pirklių ir sovietų Organizuotieji Viennos darbi- 
Rumjos.

K rasi n as veda derybas 
Londone.

LONDONAS, sausio 11. — 
Vietinis bolševikų atstovas, 
Leonidas Krasinas, vakar turė
jo du pasikalbėjimu su preky
bos reikalų tarybos pirmininku 
Robert S. Horne. Matyt, besis
tengiama išlyginti tas sunkeny
bes. kurių esama dėl apmokėji
mo už reikiamas Rusijai pre
kes auksu. Tuo budu norima 
padaryti sutartį labiau geidau
jama Maskvos valdžiai.

ninkai persergsti valdžią.

VIENNA, sausio 11. — Ke
lių vietos unijų atstovai šian
die turėjo pasikalbėjimą su 
ministerių pirmininku-premje- 
ru Mayr.» Organizuotųjų darbi
ninkų atstovai valdžią perser
gėjo, būtent, kad ji darytų ata
tinkamų žingsnių spekuliato- 
rianis suvaldyti. Kitaip, darbi
ninkai galį netekti kantrybės. 
Tūli stačiai pareiškė, kad dar
bininkai yra taip įpykinti, jo
gei daug nereikės, kad jie, pa
gavę kokį nors pelnagaudų, 
pakars jį prie pirmojo lempos

True translation fileH with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 12, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Mobilizuoja kariuomenę 
Silezijos pasieny.

Maisto ir kitų reikmenų kai
nos pastaruoju laiku taip pab
rango, kad biednuomenė jų ne-

Vokietija persergsti talkininkus

BERLINAS, sausio 11. — 
šiandie Vokietija pasiuntė ofi
cialiai pareiškimą į Londoną, 
Paryžių ir Romą. Vokietijos 
valdžia sako, ji turinti žinių, 
jogei augštesniosios Silezijos 
pasieny Lenkija mobilizuojanti 
140,000 vyrų armiją.

Darbininkai reikalauja, kad 
valdžia uždėtų cenzūrą ant te
legrafo ir telefono linijų. Ne
galėdami susiekti, pelnagaudos 
tuo budu busią pažeboti — 
nors iš dalies.

Jungtinės Valstijos 
niekuomet nebuvo 

“sausos”.

True tranai ation filed with the pnat- 
master at Chicago, III., Jan. 12, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Pasitraukia iš talkinin
ku tarybos.

Valdininkas sako, kad ši 
šalis dabar esanti 

dar “Slapesnė”.

Jungtinės Valstijos nebeturės 
savo atstovybės talkininką 

ambasadorią taryboj.

VVASHINGTON, sausio 11. — 
Vienas žymus valdininkas čia 
andais pareiškė, kad nuo to lai
ko, kai Jungtinėse Valstijose 
įėjo galėn taip vadinamas visa
tinės prohibicijos įstatymas, ši 
šalis nei per nago juodymą ne
paliko “sausesne.” Atpenč, žmo
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Paveikslai iš Lietuvos
S.

Verpėja. Mes nežinome jos vardo, tos Lietuvos kaimo gražuolės, ratelį basom kojom 
minančios ir gal linksmą daine lę, verpiant, niūniuojančios, bet tikrai ji yra kurio nors mu
sų skaitytojo sesute. Kieno?

Rubsiuviai laikosi
Samdytojai ryžasi sukelti su
irutės pačioj siuvėją unijoj.

True translation filed w!th the post- 
master at Chicago, Ilk, Jan. 12, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Bolševikai rengiasi 
veržtis Persijon.

— į ............. , i ..... .i..,. __«■

Bedarbiai grūmoja 
valdžiai.

Anglijos valdininkams paliepta 
apleisti Persiją; šachas mano 

apleisti Teheraną.

Anglija turi penkis milionus 
bedarbiu; visur girdėt kalbu 

apie revoliuciją.

nevykusį “skymą.” 
asociacijos agentai 
kirpėjų skyrių — 
juos atsimesti nuo

[Telegrama Naujienoms]
NEW YORK, sausio 11. — 

Bostono firmų asociacija šio
mis dienomis buvo sugalvojusi 
gudrų, bet 
Tam tikri 
kreipėsi j 
kalbindami
Amalgameitų unijos. Kirpėjai 
tečiaus kaip vienu balsu šitokį 
pasiūlymą atmetė ir pareiškė, 
kad jie kuo ir kąip galėdami 
Yems savo draugų newyorki> 
čių kovą su samdytojais. Drau
gai bostoniečiai sako, kad New 
Yorko ir Baltimores siuvėjų 
kova kartu yra ir jų kova.

New Yorke siuvėjai laikosi 
gerai, šimtai siuvėjų piketuoja 
lokautą paskelbusių samdyto
jų dirbtuves. Areštai tebesitę
sia. Policija uoliai bernauja 
samdytojams. Tarp areštuotų 
yra ir penkios moters. Paliuo- 
suotos užstačius po šimtą do
lerių kaucijos kiekvienai. By
la bus vėliau.

LONDONAS, sausio 11. — 
Vietos laikraštis Daily Mail 
gavo iš Persijos sostinės Tehe
rano pranešimą, kad tenaitinei 
Anglijos legacijai paliepta tuč 
tuojaus pradėti kraustyti iš 
Persijos Anglijos valdinius, — 
moterįs ir kūdikius. Tai dėlto,

LONDONAS, sausio 11. — 
Anglijos Darbo Partijos orga- 
nasl Daily Herald, šiandie pas
kelbė, kad visoje Anglijoje yra 
daugiau kaip penki 
bedarbių. To paties 
gautomis žiniomis, 
tečiaus vis didėja,
tūkstančiai darbininkų kasdie
ną išmetama gatvėn.

Oficialiai bedarbių 
Išduodama apie du 
vyrų. Laikraštis sako, 
yra netiesa.

milionai 
laikraščio 
nedarbas 
Šimtai ir

Ilgi pelnagaudų nagai.

RIO DE JANEIRO, Brazilija,
sausio 10. — Brazilijos parla
mente andais kilo ytin karštų
ginčų. Tai dėl Jungtinių Valsti
jų gurno interesų, kurie ryžasi 
išvyti rinkos Brazilijos gurno 
interesus. Sako, Jungtinių Val
stijų lobininkai tyčia sumažino 
kainas gurnui, kad vietos lobi
ninkai, negalėdami išlaikyti kon
kurencijos, arba uždarytų savą
sias įstaigas arba pavestų jas 
Jungtinių • Valstijų lobininkų 
globon. Tūli parlamento nariai 
reikalauja, kad valdžįa nieko ne
laukdama darytų atatinkamų 
žingsnių svetimiemsiems lobi- 
ninkams pažeboti.

Lobininkai vienijasi.

BERLINAS, sausio 11. — Pa- 
skilbusis Vokietijos lobininkas, 
Hugo Stinnes, ryžasi suvienyti 
Vokietijos geležies bei plieno 
industrijas su anglies industri
ja. Tai daroma tuo tikslu, kad 

r____ _______ B. , galėjus geriau pasipriešinti dar-
nės dabar dar labiau girtuok- bininkų reikalavimui nacionali- 

i-'zuoti kasyklas ir tūlas kitas di-

WASHINGTON, sausio 11.—
Valstybės departamentas savo .
ambasadoriui Paryžiuj, Wal- Valdmmko manymu, vi _ 
lace, šiandie pranešė, kad Jung-ĮsatinS prohibicija dar ilga laiką džinas industrijas, 
tiniu Valstijų valdžia nutarusi bus tik toks negudrus farsas .
pasitraukti iš talkininkų amba- Girdi, žmonės vįs dar palinkę Amerikos darbininkų kongresas, 
sadorių tarybos.

Ambasadoriui • 
liepta, kad apie tai jis pra
neštų Francijos 
Leygues.

I prie girtuokliavimo, ir jie gena, i MEKSIKA, sausio 11. — Va- 
Wallace pa- Negaudami svaiginamųjų gėri- kar čia prasidėjo šiaurinės, cen- 
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j prie girtuokliavimo, ir jie geria.

premjerui

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
<< »»

mų aludėse, tuos gėrimus jie tralinės ir pietų Amerikos uni- 
patys išmoko pasidaryti. Svei- jų įgaliotinių kongresas. Ameri- 
katingumo žvilgsniu padėtis da- kos Darbo Federaciją atstovau- 
bar esanti dar blogesnė nei kad ja pats tos federacijos preziden-, 
buvo anais “Slapiaisiais laikais”., tas Gompersas ir dar keturi ki- 

Gal ir tiesa. j ti tos federacijos viršinipkai.

Rusijos bolševikų kariuomenė.
Žinia dar pastebi, kad visos 

užsienio legacijos bei jų valdi
niai, o dagi pats Persijos ša
chas su savo dvaru pavasary 
apleis Teheraną.

skaičius 
milionu 
kad tai

Pasvaigėlio darbas
Pabėgėlis socialistas — miesto 

majoras liepia vyti laukan 
“raudonuosius.”

DAVENPORT, Iowa, sausio 
11. — Šio miestelio majoras, 
Barowald, kuris nesenai pa
bėgo iš Socialistų Partijos ir 
vėl sumanė “pasižymėti.” Va
kar policijos viršininkui jis 
davė tokį įsakymų: “Apvalyki
te šį miestą nuo radikalų!” 
Girdi, jeigu bus reikalo, tai ir 
kulkų nesigailėkite.

“Užtaisykite savo šautuvus 
ir pasveikinkite juos karštu 
švinu” pareiškė ponas majo
ras. Jisai norįs, kad Davenpor- 
te nepasiliktų nei vieno “rau
donojo.” Pasak jo, “kiekvienas 
radikalas yrh beprotis. Jisai 
turi būt patalpintas į beprot
namį, kadangi jo buvimas tarp 
išmintingų žmonių pastaruo
sius stato į pavojų.”

Su tuo ponu majoru, turbut, 
kas nors negera...

KONSTANTINOPOLIS, s. 11. 
— čia gauta žinių, kad Ruma- 
nija nejuokais susirupįnusi dėl 
bolševikų pavojaus.

čiai pasibaisėtina, ypač tų, ku
rie seniau tapo išmesti gatvėn. 
By valandą galįs kilti krizis. 
Darbinink ų nepasitenki nii na s 
labai didelis. Visur tenka išgir
sti kalbų apie revoliuciją. Gir
di, tai vienintelė įmonė dabar
tiniam piktai pašalinti.

Nedarbu susirupinusi ir pati 
valdžia. Tik ji veik nieko ne
daro, kad rūsčiųjų padėtį nors 
kiek pataisius.

“Augštąjų sferų” susirūpini
mą rodo ir tas faktas, kad par
lamento triobesis ir kiti nū
dien apstatyti ginkluota poli
cija. Pirmą kartą londonie- 
čiams tenka pamatyti ten 
licistus, laikančius rankose 
tomatiškus revolverius.

po- 
au-

Aplankys Jungtines Valstijas.

SPRINGFIELD, sausio 11. — 
Čia gatita žinių, kad neužilgio 
Jungtines Valstijas aplankys 
buvusis Meksikos prezidentas de 
la Huerta. Jisai sustosiąs ir 
Springfielde.

De la Huerta dabar yra Mek
sikos ministerių kabineto narys.

Valdonams susirūpinimas.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 11 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Ainerikos 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 ........
Vokiečių 100 markių ...

KALKUTA, Indija, s. 11. — 
Iš įvairių Indijos vietų gauna
ma žinių, kad padėtis tolydžio 
darosi vis rūstesnė. Darbininkai 
nerimauja. Jau kilo visa eilė 
streikų. Valdininkai reiškia 
delio susirūpinimo.

di-

Price 3c T No. 9
ir

Skerdynės Indijoje Traukia tieson kunigą.
Pelnagraudos ir policija sker

džia darbininkus.
Buvo išvažiavęs “medaus mė

nesiui.”

$3.77 
$0.25 
$6.46 

$17.65
$2.95 
$6.23 
$3.62

. $1.50 
. $0.16 
$32.90 
$17.35 
$15.60 
$21.70

$1.50

SPRINGFIELD, sausio 
— šiandie čia buvo didelės 
kilmės. Naujasai Illinois valsti
jos gubernatorius Len Small už
ėmė savo vietą. Savo pareiški
me naujasai gubernatorius sa-j 
ko, jogei jis darysiąs visa, kad i 
taip vadinamoji Public Utilities' 
komisija butų panaikinta ir kad 
miestai turėtų daugiau teisių 
savus reikalus tvarkyti. )

10. 
iš-1

LNODONAS, sausio 11. — 
šiandie čia gauta žinių, kad 
Rai Bareli sryty, Indijoje, šio
mis dienomis kilo ytin di
delės riaušės Riaušes iššaukė 
ryžimasi užgniaužti darbininkų 
ir butų nuomotojų, susiorgani
zavusių į darbininkų tarybas, 
judėjimą, tuirntį tikslo paže
boti pelnagaudas. Nepajėgda
mi apsidirbti vieni pa? s, pcl- 
nagaudos pasikvietę policiją.

sužeista ir užmušta.'-

Naujas “viskės skan
dalas.”

Waukegane sunaikinta 130,00 
kvortą svaiginamąją gėrimą.

WAUKEGAN, sausio 11. — 
Waukcgąniečiai šiandie turė
jo nepaprastą dieną. Atatinka
mųjų įstaigų agentai, sako, 
čia sunaikinę apie šimtą trys- 
dešimts tūkstančių kvortų deg
tinės bei kitų svaiginamųjų gė
rimų. Visas tas “štofas” supil
ta į — Michigan ežerą.

Kur visa tai rasta?
nuošė ir privačiuose “žymių” 
ir nežymių piliečių butuose. 
Valdžios agentai ėję visur, kur 
tik žinojo, kad galės rasti, ir 
jie rado.

Keli tų gėrimų savininkai, 
turbūt, pateks šaltąjan.

PASBAIC, N. J. sausio 11 — 
Federalinė valdžia Čia traukia 
tieson buvusį vietos refor- 
mistų parapijos kunigą, Den- 
sel. Kaltinamas dėl peržengi
mo taip vadinamo Mann akto
— įstatymo apie baltąją vergi
ją. Mat, kiek laiko atgal kuni
gas Densel, palikęs savo mote
rį, kažin-kur išvažiavo su jau
na mergele, tūla Trina Hanen- 
berg. Pasirodė tečiaus, kad ku
nigas su jaunąja panyte buvo 
išvažiavę “medaus mėnesį” 
praleisti. Pati panytė dabar 
valdininkams jau prisipažinu
si, kad iš Passaic’o juodu buvo 
nuvykę į Buffalo, kur jie pa
sisamdė vieŠbutyj kambarį kai
po vyras ir pati — Mr. and 
Mrs. Densel. Iš ten jiedu nu
vykę kitan viešbutin, kur taip
jau buvę “vyras ir pati.’1 Pa
galios apsigyvenę tūlam “for- 
nišrumy” — šį kartą tečiaus 
kaipo “ponai Tenseel’ai.” 
vietoj jiedu gyvenę net 
savaites.

Galų gale tas “medaus 
nuo” pasibaigė. Dalykai
susidėjo taip, kad jaunosios pa
nytės tėvai nobažnąjį kunigėlį 
sučiupę ir atidavę kam reikia.

Kad kokios, kunigui dabar 
teksią “kur nors” išvažiuoti
— “ant pakiltos.”

šioj
tris

mė- 
mat

Saliu-

.. Japonija traukia savo kariuo
menę iš Korėjos.

TOKIO, sausio 11. — Oficia
liai pranešta, kad Japonijos 
kariuomene tapo ištraukta iš 
Cbang Toa, Korėjoje. Palieka
ma tik du batalionai, kad ap
saugojus Japonijos piliečius, 
kurie ten gyevna.

Rengiasi daryti kratas.
CHICAGO. — Atatinkamie- 
valdininkai rengiasi didelei 

Neužilgio busią 
šimto varantų, 

kratas
žymių vietos

Ji
medžioklei.
pareikalauta
kad galėjus padaryti
apie pas šimtą
piliečių.” Visi jie turį perdaug 
“užgintojo vaisiaus” — svai
ginamųjų gėrimų.

Užėmė dvi salas.
LONDONAS, sausio 11.

Gautomis žiniomis, reguilarinė 
Italų kariuomenė šiomis die
nomis užėmė dvi salas, esan
čias Adrijos juros pakraščiuo
se. Iki šiol tas salas laikėsi 
avantiurininko d’Annunzio le-1 
gionininkai.

WASHINGTON, sausio 11.— 
Atstovų buto komisijos laivy
no reikalams tvarkyti posėdy 
laivyno sekretorius Daniels 
šiandie be kita pareiškė, kad 
Jungtinėms Valstijoms yra 
tik du pasirinkimu: žiūrėti, 
kad butų padaryta atatinkama 
tarp didžiųjų valstybių sutar
tis laivyno jėgų mažinimo 
klausimu, arba — ginkluotis, 
ginkluotis ir ginkluotis.

CLEVELAND, sausio 11. — 
šiandie čia sudegė didelis vieš
butis, Chestnut. Du žmones 
sudegė, o keturi apdegė. Keli 
jų veikiausia mirs.

DUBUQUE, sausio 11. — Iš 
vietos mokyklų išmesta dvide
šimt penki mokiniai. Nesutiko 
čiepytis.

J .■».—L „■■■!■_____ . ___________ ■ "

SOCIALDEMOKRATAS.

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

Gaunamas Naujienų ofise.

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuvą

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

1 ' - Q

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St., Chicago, DL



Amerikos Lietuvių Darbai Lis 
tuvos Gynimo Reikalu.

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

J. Kleinauskas, M. Gailius, M. 
Jokūbaitis, J. Franckua, W. 

BRIDGEPORTAS. — Simą- Šimkus, J. Samoška; smulkes
ne Daukanto Dr-ja laike\neti- nėmis $6; viso surinkta $134; 
nį susirinkimą nedėlioj, sausio įžangos prie durų $33.50; tai 
2 d. Baigiant susirinkimą užsi
minta Lietuvos Raudonąjį 
Kryžių ir parinkta aukų. Au
kojo po $2: Iz. Petrauskas; po 
$1: J. M. Locaitis, Ant. Iva
nauskas. T. Janulis, P. Kenu- « « * ■* •

Chicago

Liet. Gynimo komitetui viso 
surinkta $167.50. L. L. P. Bo
nų parduota už 450.00. Prakal
bų lėšas atsilaikius, likusieji 
tuoj pasiųsta Lietuvos Misijai.

Jei butų kieno vardas ar pi- 
tis, A. Radauskas, Alex. Bi- nigų suma surašyta klaidingai, 
janskas, S. Martinkus, J. Laz- tai tas įvyko dėl negalėjimo 
dauskas. K. Landauskas, P. Ma- man suskaityti, nes kaikurie 
žeika, A. Jenelevvskis, F. Ur- aukų rinkėjai labai neaiškiai 
banavičia, J. černauskas, B.
Alijošius, Ig. Mateliunas, K. taisyti; kreipkitės į vietinį Liet. 
Kaulius, K. Dcmereckis, V. Pa- Gyn. Komitetą.
plauskas, J. Jakubauskas; smul —1 iš Prakalbų Komisijos, 
kių aukų 50c. Viso $21.50. Pi-;
nigai išsiųsti vardu Dr. B. Aliu-; 
po. Raudonojo Kryžiaus pirmi
ninko, Kaune.

— T. Janulis, pirmin.

kam juos vartoti, Taip, pieš 
turime ir surūdijusių šautuvų, 
nes per tokį ilgą laiką turėjo 
surūdyti. Bet nors musų gink
lai ir surūdiję, vienok jie ge
riau kerta lenkus, negu lenkų 
nesurudiję. \

“Kada buvo didelis mušis per 
Visus Šventus, tai mes suskai
tėm, kad lenkai paleido p mus 
70,000 kanuolių šovinių, bet tik 
7 jų šrapneliai tesprogo. Tai 
mums išėjo ant naudos, jnes 
jeigu visi butų sprogų, tai/mus 
mažą būrelį butų sumaišę su 
žeme. O kad paskui lenkai 
ant mus puolė su durtuvais, 
tai mes taip juos pavaišinome 
rankinėmis granatomis, kad ir 
jų baltos vištos nulakstė. Nors 
musų ginklai ir surūdiję, bet 
lenkai mus vadina pagonais ir 
čerauninkais, buk musų gink
lai esą užčeravoti, nes jie ne
gali mus nuveikti. O mes 
skaičiumi nė negalime lygintis 
prie jų. Jie turi 270 pulkų, o 
mus yra tik 10 pulkų. Kad mus 
butų nors šimtas pulkų, tai 
lenkai ne Varšavoj nerastų sau 
vietos.

I' Esame apsiginklavę nuo gal-
ESCANABA, MICH. — čia ' vos iki kojų. Turime geru ka- j 

nedaug lietuvių gyvena, bet | nurfių. kųlkasvaidžių, šautuvų 
kiek musų esame, visi nori- rankinių granatų. Tik rei- 

' ‘ ‘ ‘ Dabar

surašė. Reikale galėsime ati-

AukaBRIDGEPORTAS 
Lietuvos šauliams, 
tų šventėmis pas Leoną Iknlai- 
tį, 3113 S. Halsted, susiėję ke
letas jaunimo ir besišnekėdami 
apie Lietuvą ir jos kovas nu
tarė padaryti auką Lietuvos 
Šautams paremti. Aukojo: L. 
Rudaitis $5; J. Puišis $3; Kl. 
Nitui, u lai lis 05; svetys iš N. 
Fond du T ac, Wis., Ant. Pui
šis $5; J. Butčenskis $1; viso 
labo $19 (M), kurie tuojau tapo ( 
pasiųsti per Lietuvos Mis’ją.

NAUJIKMOS, Chicago, Ui._________  _________________
“Želigovskis auti««Uė į Vii-' l)«bur veik ktta^e atlekiu ant 

bombas, bet 
nuostolių Įkiši ol dar nepadarė. 
Spalių 4 d. numetė į Kauną ke
lis pakus proklamacijų. Tos 
proklamacijos yra visokio tu
rinio. Daugiausia jas mėto 
prisidengdami bolševikais, 
skelbdami buk visi Lietuvos

nių daug kariuomenės, apie 14 Kauno ir mėto 
divizijų, bet iš jos nauda ne
kokia, kadangi ji į čia atėjo 
ne kariauti, bet prisiplėšti ir 
pasipelnyti. Ir pati jų vyriau- 

jsybė prisako imti iš gyventojų, 
nes neturi iš ko maistu aprū
pinti kareivius.

“Lenkai kovoja ne tik gink-
lu, bet ir melagystėmis ir vi- kariuomenės vadai yra dvar- 
sokiais šmeižtais ant lietuvių, poniai lenkai, kurie parduosiu

me savo skatiku padėti Lietu- kia žmonių ir pinigų. Dabar j 
vai gintis nuo plėšikų lenkų i Lietuva jau tapo sujudinta ir 
Tatai tam reikalui aukojame: v*si kas gyvas stoja ginti Lie-, 
po $5: Leopoldas Kniukšta, P. Livą, nes lenkai ima mus už 
Jakas, Vikt, Kaune, J. Kazulis, gerklės ir nori visai mus pa-Į 
”ov. Biozdionis, J. Pocius, J. | smaugti. Tad ir jus, broliai 
Lukas; po $2: J. Vitkus, A. šku i amerikiečiai, nesėdėkite rankas 
tas, B. Rudis, P. Petrila, J. i ™dėję, bet pagelbėkite mums 
Grinius, K. Gudžiūnas, A. ša u- kautis su lenkais. Atminkite, 
lis, A. Banevičius. Pr. Dromon-, kad išleidote tik būrelį musų, Į 
tas; po $1 : P. Jakubauskas. K 
PcJrrikis. J. Meškunas, J. Grįš- ttyli. Reikia atminti, kad dau-

i be ' 
leisvę, o Į jų vietas nėra ką 1 
pastatyti. Pagelbėkite mums 
kol dar musų širdis plaka, nes

pr Į kada lenkai mus užsmaugs, ta- 
jg : ę’a bus jau porvėlu gelbėti- mus.

. Jaunieji vyrai plaukit per ju- lt £5^9 v \
EAST ST. LOUIS, III. — Lie- ’• «irčis, A Peėkauskis, A. „ril-l Jisomvbę J'kiti

tnvos Gynimo Komitetas ir L. *l’«* J- Fr. šabbaus-, 1 \b5jimu|
L. Paskolos stotis bendrai su-‘K* ’ 1 l- Kmaras, Pr. Sutkus, ch^inio trinti

i n i’ n -* • i T CoHirs V kaina I Godonis ua,ns- Ivitda msi stosinie ginti, renge prakalbas. Kalbėtoju bu- Gomns, .. barnu, .». uouonis, ( _ .
m.: .. C v r> o_„.i Iz. Sdausk: -., S. Bondzevičia, Al.

Pocius, Kr. Kiumlcauskis. J.
Urbonas, P. Mockus, Aug. Vo- 
lužis, J. Jonikas, Ant. Laz- 
da”skis, J. Laurušką, J. Poli- 
kas, B. Valionis, Pr. Norkus, 
Ig. Drasdauskas, St. Mundvidas, 5
P. Martinaitis, K. Rupšis, J. ’ mokomos kuopos narys K. šu- 
Butenis. Viso labo $100.00, kys rašo K. Vistertui, Chicago- 
kuriuos siunčiame per Naujie- “Dabar vicuintėlis lietuvių 
nas Lietuvos Misijai. priešas, į kurį visos tautos do-

— Leopoldas Knuikšta. mė yra atkreipta, tai želigovs-

Kitur

vo iš Chieagos a.lv; F. P. Brad- 
čulis. Pirm prakalbos, po va
dovyste varą. Juoz. Blažio vie- . . ■ •Ums parapijos choras padai
navo “Lietuva brangi”. P. 
Bradčulis, nepersenai iš Lietu-

damas Lietuvoj matęs, kokia 
dabar Lietuvos padėtis, kas yra 
Lietuvos didžiausia priešas, ir 
t.t.

Nors neperdaugiaušiai (apie 
150) svetainėj žmonių buvo ir 
nevisi aukomis prisidėjo, nes

vos gynimo reikalams daug 
yra aukoję, ir net virš šimto 
narių turi vietinis Liet. Gynimo 
Komitetas, kurie kas mėnuo 
moka nemažiaus kaip po vie
ną dolerį, o suvargę bolšev kė
liai kaip pirmiau taip ir dabar 
nieko Lietuvos reikalams ne 
aukojo, vis dėlto gerų pasek
mių turėjome ir aukų surink
ta gausiai. Aukojo: M. Mika- 
lojunas $20; Klein. Žukauskas 
$11; po $10: Juoz. Gedvilas, 
Pran. Pužauskas, J. N. Žič- 
kus; po $5:
A. Zičkus, Izid. 
Juoz. Miškinis, 
Poškus; po $3: Jurg. Bendi- 
kas; po $2: K. Kirdokas; po 
$1: J. Kičas, M. Pužauskas, Pet. 
Bartkus, Stan. Miliauskas, J. 
Kranauskas, J. Adomaitis, P. 
Bagdonas, Stan. Gedeika, M. 
Martišius, W. Beržanskas, J. 
Velikis, Ant. U ri mtis, W. Bok
sas, W. S. Milašius, Ad. Kinis, ; 
J. Page, M. Jauušauskhs, Ant. 
Grobis, W. 
Kazinavicius, 
P. Daukšas, 
Mikėnas, A.

Ag. Sabulienė, J.
Klcinauskas,

K. Bložis, J.

! manauskas, L. Survilas, A. Po- ^CJ,S Pakliuvo lenkams^ j 
nerius, J. Šliogeris, Pr. Žalis 
R. Lcščanskis, J. Vaitkus, A

I B u tremas,
' Vaičiulis,
Efsmonas, 
Butsnis, Al

Pr. Norkus, 
. Venskaitis, 
K. Milašius, 
>Targw; L. Breer

Ką žmones rašo
(Iš laiškų iš Lietuvos)

Šaukia amerikiečius padėti 
Lietuvą ginti.

rašoKareivis Pranas Urbelis 
savo broliui Chicago j c

“Klausiate ar mes turime 
amunicijos, kųlkasvaidžių ir 
kanuolių. Taip, mes visko už
tektinai turime, tik kad butų vi už ’20 verstų nuo Vilniaus.

mes savo tėvynę tikrai apgin
sime”.

Lenkiu dangstosi bolševikų 
vardu.

Elektro-Technikų Bataliono i

kimokai, apie kuriuos dabar 
daug kalbama ir rašoma. Pra
džioje spalio jie mus puolė su 
didžiausiu smarkumu ir už
ėmė Vilnių; greitu laiku ža
dėjo užimti ir Kauną ir atva
duoti vietinius dvarponius nuo 
chamų lietuvių. Bet visai ki
taip virto. Staiga lietuviai 
ėmę spirtis ir mušti juos, o da
bar ir net vyti juos atgal. Len
kai buvo jau beprisiartiną prie 
Ukmergės ir Utenos ir greitu 
laiku manė juos užimti, bet ta
po atmušti atgal ir davar sto

ar yru pardavę Lietuvą len
kams.

“Musų kariuomenė po trau
kimus vėl yra susitvarkius ir 
sustiprėjusi. Kareivių ūpas vėl 
pakĮlęs ir visi jie yra parūpinti 
šiltais drabužiais ir maistu.

“Ką dabar amerikiečiai vei
kia ir mano šiame svarbiame 
momente?”

Sereda, Sausio 12 d., 1021

AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO muzikos kon

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

Antanas S. Pocius, 
Vedėjas

3259 So. Halsted Str.
Tel.: Boulevard 9244

Kazinavicius, M. 
W. Ki šeria tiška s, 

D. Brazauskas, J. 
Bložis, P. Juškis,

3-jų

3140 Sputh Halsted Street, 
Chicago, III.

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenon Statomi Puikus

VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI
Aktai mainomi 4 sykius į savaitę:

/ Panedėliais, Sercdoms, Ketvergais ir Subatoms.
Nauji Paveikslai Kas Vakaras.

įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.

Why Telephone Rates
i Are Increased

Liepos 1, 1920 Public Utilities Commission Illinois 
valstijos, pasekmingai veikė ant peticijos Telephono 
Kompanijos (priduotos liepos 19, 1919, bylos No. 
9291) tuomlaikiniai auterizuota pakelti kainas ant tūly 
patarnavimo klesų, kurių pakėlimas buvo mažesnis, nei 
kad Kompanija reikalavo.

Bėgyj keturių mėnesių, liepa iki spalio, gautu pel
nu nuo tuomlaikinių kainų, nebuvo galima padengti ope- 
ravimo išlaidų ir kapitalo suma virš $750,000 arba per- 
viršyj $2,250,000 metinių, ir negalima buvo' aprūpinti 
prieinamomis įplaukomis didelės vertės savasties, daug 
didesne suma.

Sutikti šį padėjimą lapkrityj, 1920, Kompanija pa
rengė pavaduojanti kainų surašą, kad gavus reikalin
gus pelnus padengimui operavimo išlaidų ir aprūpinti 
grynu pelnu pakankamu patraukimu daug milionų nau
jo kapitalo, kurį turi aplaikyti apmokėjimui prie savas
ties dadėjiinų, kurie reikalingi sutikimui šios apielinkės 
pagerinimui patarnavimo. ,

Public Utilities Commission po šešių svarstymo mė
nesių, perstatė savo galutinį užsakymu, gruod. 20, 1920. 
Ji nustatė keletą tuomlaikinių kainų įteiktų liepos 1, 
1920 nuolatinėmis; daleidžiant kelioms užvaduotoms 
kainoms reikalautų lapkrityj; kitų nepripažino ir suma
žino tūlas, tuomlaikines kainas. Pakeitimas kainose 
principialių patarnavimo klesų, nurodoma žemiau.

Naujos kainos Komisijos nustatytos įėjo galėn su. 
sausio 1, 1921, ir kuomet apskaitliuojama, kad pelnas, 
kuris bus užvesta nuo šių kainų, išduos mažiau, nei kad 
geros įeigos ant geros vertės savasties, pašvęstos pub
likos patarnavimui, žinoma, suteiks teisingą išmeigini- 
mą, o Kompanija elgsis pagal geriausia savo išgalę.

PAKEITIMAS KAINŲ.
Four party coin box residence Service:

Pasikalbėjimo kaina numažino nuo 6Į4c iki 5c už kalbėjimą 
ir užtikrinimu pakeitė nuo vieno pasikalbėjimo j dieną iki vieno 
ir aštuonių-dešimtųjų pasikalbėjimų per dienų už 9c j dienų. Reiš
kia, šisai užtikrina $2.70 j 30 dienų-mėnesį, talpinantis 54 kalbė
jimus, vietoje $1.95 į mėnesį-už 30 dienų-mėnesį, talpinantis 30 
kalbėjimų.

Two party measured residence Service:
Perviršis kalbėjimų 200 į mėnesį sumažinta nuo 4c iki 3^c 

vienas.
One party measured residence Service:

Pirmesnės kainos 3c vienas už, tarp 126 ir 175 ir 2^ c kiek
vienas pasikalbėjimas virš 175 pakeista iki 4c vienas pasikalbė
jimų tarpe 76 ir 200 ir 3^ c kiekvienas perviršy j pasikalbėjimų 
200 į mėnesį.

Measured business Service:
• * ITV1 1 “'T'’

Pasikalbėjimų, tarpe 81 ir 100 yra numažinta nuo 5c iki 4c. 
Visų pasikalbėjimų perviršis 200 į mėnesį yra pakelta nuo 3c iki 
3Į/2c kiekvienas.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

vei klesiškas lietuvių veikalas. Stato scenoje

1

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

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Vadovauja Unė Babjckaitė.

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

gyvenimą Lietuvoje. . Visus kviečia BIRUTE.

IMPERFECT IN ORIGINAL

JOHN KUCHINSKAS 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakar*, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietą. 

VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE.

Egzaminuoju Abstraktu 
perkant

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

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

Viršum Metropolitan State Ran
kos, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tel. Canal 2552.

rM'nMPMiiiiiiiianr

T. Pullman 5481

AKUSERKA
A. SHUSHO

Turiu patyrimą 
■oterą ligose; ru- 

^aetmjgai prišiu- 
riu ligone Ir kudl- 

laike ligos
10929 S. Stale Str.

Ckieago, 13.

Kaip Jūsų Akįs
Ar esi nervuotu, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akįs aša
roja, raidės susibėga kuomet skai
tai, pailsta akįs besiuvant, jei taip, 
tuojaus turi pirmiausia pasiteirau
ti mano 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks t am i štai geriausią patar
navimą.

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

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

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

J

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

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Stfeet, 
Waukegan, BĮ,

ttieaMAMUMUK

A REAL BARGAiN
r /.-? įj 

Self Reducing 
•-t n? 360

TO

Geriausia ■
, garsėtas n
diktoms |
moterims. ’
Lengvi bet 
stiprus, išpar
davimui truut* 
laikui. Mieros 
22 iki 36. Jeigu 
jūsų krautuvjMn 
kas neturi, pri- 
siųsk pinigus ir mierą per 
juosmenį (ant drapanų) ir 
mes pasiųsim jums vieną pa
bandyti. Pašto lėšos primok.

U..- r- ' i
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KENOSHA, WIS.

Motery rankų darbų paroda.

Prieš kiek laiko čia įsikūrė 
Lietuvių Kooperatyvinė Draugi
ja, kurios tikslu yra pasista
tyti čia taip reikalingą lietu- 
viems namą ir svetainę, kurios 
Kenoshos lietuviai dar neturi 
Į tą draugiją jau susispietė ne
mažas būrelis veiklių žmonių. 
Draugijos raštininku yra S. 
Elijošius, jaunas ir gabus vai
kinas. Yra ir draugijų, kurios 
prisidėjo prie kooperacijos ir 
pirko nemažai Šerų.

Turime ir priešų tam darbui, 
bet jie vistiek neįstengia su
griaut musų pradėto bendro 
darbo. Ir kas gi tais priešais 
yra? Ugi tie patįs šėrininkai. 
Nusiperka vieną šėrą už $10, 
Įgyja lygias teises organizaci
joje ir vieton ją auklėti, jie 
mėgina sugriauti pradėtą dar
bą.

Bet yra ir daug pritarėjų. 
Vienas išveikleisių čia drau
gijų yra L. M. P. S. 72 kp. Ji 
jau nusipirko porą šorų ir pas
kiau surengp pramogą, kurios 
pelną atidavė kooperacijai. O 
gruodžio 19 d. Polinia (Li
berty) svetainėj ji (L. M. P. 
S. 72 k p.) kartu su S. L. A. 
212 kp. ir Balso draugija buvo 
surengusi lietuvių moterų ran
kų darbo parodą ir koncertą, 
kurio pelną irgi atidavė koope
racijai.

Didelės Liberty svetaines 
lentynos ir sienos buvo nuka
binėtos įvairiais puikiais mez
giniais, siuviniais, nėriniais ir

audiniais, kurie tik akį veria 
savo gražumu ir margumu.

Koncertas irgi buvo labai 
puikus. Daug žadanti ateityje 
A. Bernotukė iš Grand Rapids 
padainavo solo keletą dainelių. 
Ji turi labai gražų balsą ir atei
tyje bus didele dainininkė. J. 
Strolla ytin šauniai griežė ant 
smuiko, taipjau grajino Keno
shos lietuvių stygų orkestrą. 
Be to dainaVo A. Jelencskienė 
ir F. Ruščis. Visiems jiems 
pianu palydėjo S. Vaitelis. 
\Vaukcganietis P. Sprindis pa
sakė monologą, o A. Banis si: 
K. Rimka ir p-ios Radavicienė 
ir Marcinkienė atliko Medėjo 
ir Rožytės dialogus. Buvo ir 
deklamacijų. Viskas atlikta 
labai šauniai.

Pelno koncertas davė $111.- 
f>7, kuriuos atiduota kooperaci
jai. Rengimo komisija • susi
dėjo iš T. Balčaitionės, S. Žeb
rauskienės, K. Arlauskienės, F. 
Raščio, J. Kaspučio ir J. Rau
kinio.

Gruodžio 26 d. čia kalbėjo 
Dr. Šliupas. Prakalbas jam 
n ngė vietos sandariečių kuo
pa. Buvo paimti Schlitzo sve
tainė, 1 et paskui pasirodė, kad 
per klaidą ji buvo išduota 
dviem draugijom. Pradėjus 
žmonėms rinktis prie svetainės 
durų, kįlo nesmagumų. Ant 
greitųjų kreipiasi prie parapi- 
jonų, kad užleistų parapijos 
svetainę. Jie sutiko. Kada atė
jo laikas pradėti prakalbas, at
bėgo klebonas kun Balinsky 
ir pradėjo šaukti: aš nenoriu 
čia jūsų pra.kdbų, mano visa 
valia ir ka aš noriu ta leisiu ir 

4. V

ko nenoriu fo neleisiu. Dar 
prigrąsino niekuriems parapi- 
jonams, kad jie neteks vietos 
netik bažnyčioje, bet ir visoje 
r’i;;osho;c. Prakalbos po to į- 
v\ko mažyte' i Schlitzo svotai-

Ar dabar nėra aišku para- 
pijonams, kod j:* turi savo baž 
nyčią su svetaine ir savo kle
boną, bet valios jie nckame lie
kame neturi. Tas via dar vie
nu prirodymu, kad vietos lie
tuviams būtinai yra reikalinga 
nuosava svetaine, kur jie ne
trukdomi jokių klebonų ir sve
timtaučių galėtų rinktis ir veik 
ti savo laisvoj svetainėj.

—Raščiukas.

Kun. Kazėno ir Kun 
Sutkaičio byla su 

parapijonais.
I’ittsburgh, Pa. — Sausio 4 

d. š. m. turėjo įvykti krimina
liame teisme nagrinėjimas se
nai laukiamos ir gana įdpmios 

kun. Kazėno su kun. 
užvestos prieš Šv.

Ta by-

bylos, 
Sutkaičiu 
Kazimiero parąpijonus, 
la betgi, iššaukta api
vai. prieš piet, tapo panaikin
ta netrukus nei 15 minučių. 
Mat kunigai su savo šalininkais 
jau buvo iš anksto viską pri
rengę jos panaikinimui.

Delko buvo byla užvesta?
Kaip jau žinoma Naujienų 

•skaitytojams, ta byla buvo už
vesta neva už “bolševikiškų” 
riaušių kėlimą prie Šv. Kazi
miero bažnyčios birželio 27 d., v

Teismo belaukiant.
Pradžia tų visų nesutikimų 

kunigų su parapijonais buvo 
dėl apyskaitų apie parapijos 
stovį, dėl kontrolės parapijos 
turto ir dėl Lietuvių vėliavos, 
kurią Švento Kazimiero Para
pijos mokyklos mokytoja, len* 
kr, sudraskė ir sumynė, o lie
tuvių moterys, išgirdusios apie 
tai nuo savo vaikų, atbėgusios 
į mokyklą tą “sisterką” lenkę 
apkūlė. (Beje, da ir dabar ke- 
lėtas palinkiu vienuolių moki
na lietuvių vaikus Šv. Kazimie
ro parapijos mokykloje). Kun. 
Sutkaitis, žinoma, už tą lenkę 
užsistojo. Parapijonai betgi 
vis labiau ir labiau nerymavo, 
ir kunigas Sutkaitis, matyda
mas, kad pats vienas negalė
siąs nuraminti savo neramiuo
sius pavapi jonus, pasirūpino 
gauti sau pagalbon kunigą Ka
zėną iš Bridgevillcs, kaipo ener 
gi ngesnį ir narsesnį tvarky to
lį. Atvykęs ir pamatęs, kad 
parapijonai neatsisako nuo sa
vo reikalavimų, kunigas Ka
zėnas galvojo, kokių priemo
nių čia pasigavus, kad para, 
pijonams ragus naulaužius ir 
privertus jotis klausyt savo du
sių ganytojų — kad ir su poli
cijos pagalba. Proga pasitai
kė. Kad nepatenkintieji para
pijonai laikė mitingą birželio 
27, 1920, ant jų galvos buvo 
pašaukta policija po pretekstu 
kad tai buk “raudonieji 
suirutę.
mė sumišimas; nukentėjo ke
li tas nekaltų žmonių. Bet pa
rapijonų vistiek nenuraminta, 
jiems “ragų” nenulaužita, o tik 
dar labiau suerzinta. Parapijo
nai ne tik nesudėjo ginklų, bet 
ryžosi kovoti toliau. Jie ir da
bar tebekovoja, atsisakydami 
duoti kolektą ir mokėti dešim
tukus prie bažnyčios durų. Ka
dangi parapijos svetainė, kurią 
parapijonai savo pinigais pasta

Žmogue kasosi galvą, į 
’ kad palengvint niežėjimą. | 

Kasimas! pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka- į 

'• sosi nejučiom*. Bet jis j 
žino, kad jam niežti, ir 5 
visi kiti tą žino. <

Vyrai ir moterįs kenčia į 
niežėjimą nuo pleiskanų, j 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima I 
lengvai prašalinti. Nebus |

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

j 
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo. t t i

RUFFLES yra maistinga maudyne galvos odai ir plaukams. j 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 1 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. - i

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi j 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuojusų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: • |

o-»<>«F, AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New Yxk

darą 
atvyko; gi

SKAITYKIT IR PLATINKIT TĖVYNĖS 
GYNĖJŲ LAIKRAŠTI “TRIMITĄ”.

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

“Trimitas” duos įvairiausių pamokinimų ir patarimų, reikalingų 
kiekvienam Tėvynes pynėjui žinoti.

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

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

Adresas: “Trimitas” KAUNAS, Laisvės Alėja 26.

Baltijos — Amerikos Linija.
Vietoj Rusijos — Amerikos Linija.

* TIESIAI BE PERSĖDIMU Iš NEW YORKO Į: 
HAMBURGĄ. Kaina 3 klesos $125 — karės taksai $5.

LIEPOJŲ. Kaina 3 klešos $145 — karės taksai $5. 
“ESTONIA” buvęs “CZAR” išplauks 1 Vas. 

“POLONIA” buvęs “KURSK” išplauks 15 Vas. 
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba

K. W. KEMPF, General Western Passenger Agentą 
120 N. LaSalle Street, Chicago, III.

Serganti vy
rai ir moteris, 
kodėl kenčia
te ? Kam tai 
eikvot laiką ir 
pinigus be jo
kios naudos?

Neatsižvel
giant kuomi 
sergat, tai ga
li būt negavi
me atsakančių 
gyduolių. Jei 
matai, kad tau
nepagelbsti, 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 nepavysią.

DR. C. T. D0N0H0E
36 W. Randolph St. kampas 

Dearborn St., 2 flioras, Delawar<
Bldg., Roomai 200-201. 

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

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

Tel. Yards 8654
Mrs. A. Michniewicz

AKUSERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 

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

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

Veltui 20 Dienų 
Nuošimtis

Mokėsime nuošimtį nuo Sau
sio 1-mos visiems pasė
dėjusiems pinigus pirm 

Sausio 20-tos.
Perkelk savo taupą DABAR 
šin dideliu, šešių milionų dole

rių Valstijinin Bankan.
Galite užsimokėti savo gaso 
bilas be ekstra primokėjimo.

Pinigai yra siunčiami į Lie
tuvą ir į visas kitas dalis 

svieto. Laivakortes 
ant visą linijų.

Central ^anrfactbrirg 
Distsict Bank 
1112 Wast 35th Street 

Turtas virš $5,000,000.oo 
A STATE BANK

Atdara Panedėliais, Seredoms ir Subatoms vakarai;,

Kun. J. SUTKAITIS.
1920 m. Mat tą dieną parapijo
nai norėjo laikyti parapijos mi
tingą, o kun. Kazėnas su ku
nigu Sutkaičiu patys vieni ne
galėdami sulaikyti žmonių 
nuo lankymo susirinkimo,

lią, pranešdami miesto valdžiai, 
kad jiems reikalinga esanti po
licija ‘radikalams” ir “bolše
vikams” malšinti. Miesto val-

policijos pagalba ir neleidžia
ma ten susirinkimų laikyti, tai 
parapijonai nusisamdo kitą 
svetainę ir vų>vicn laiko kas 
nedėldienis savo susirinkimus, 
kur jie tariasi dėl parapijos 
dalykų, o taipjau rengėsi by
lai, kuri buvo prieš juos už
vesta. Kunigai irgi ne juokais 
rengėsi tai bylai. Bet, matyt, 

tvirti,
prirodyt teisme, 

jog kaltinamieji žmones ištikrų 
jų yra maištingi “radikalai” ir

jautėsi nepakankamai 
kad galėjus

nepalankiųjų parapijonų. Prieš 
norą savaičių jie buvo parsi- 
kvietę vieną misijonierių neva 
misijoms 
kydamas

laikyti. Misijas lai- 
inisijonierius stengėsi 
parapijomis su klini
kai! jis visur gynėgaiš, bet 

vien kunigus ir vertė parapijo
mis jiems nusilenkti, tai taiky
mas nuėjo niekais: parapijo
nai nemisilcnkė ir nuo savo 
reikalavimų neatsisakė. Taip 
nr’siartino ir teismo diena.

Kada byla buvo iššaukta, 
kunigas Kazėnas su savo šali
ninkais, žinodami, kad nega- 
’ėsią prirodyti, jog skundžia
mieji yra maištininkai ir “ra- kasininkas pareiškė 
dikalai”, per savo advokatus 
pareikalavo panaikinimo 
’os. — Reporteris.

„BANGA
lietuviu Socialistu Sąjungos Leidžiamas Laikraštis.

eavo CHRON1KOJE peržvalga netik politinius 
“BANGA” nuotikiuo visame pasiūliję, bet da ypatingų domi) at

kreips į nuotikiua, įvykstančius darbininkų gyvenime, 
savo POLEMIKOJE atmuš reakcijos užpuolimus 
socialistų ir sklaidys darbininkų vienybės ardytojų 
klaidinimus.
savo REDAKCINIUOSE straipsniuose duos aiškių 
apžvalgų gyvenimo iš socialistinio persitikrinimo 
Žvilgsnio ir tars, kur reikia, drąsų žodį savo plates
niuose straipsniuose.
savo STRAIPSNIŲ skyriuje talpins straipsnius, 
liečiančius dienos klausimus, ir straipsnius, plačiai 
aprašančius didesnės svarbos nuotikiue darbininku 
gyvenime.
savo TEORETINI AI-MOK8LINĖJE dalyje rupim
ais teikti savo skaitytojams straipsnius, populiariai 
gvildenančius socialistinę taktikų, socializmo ir kiti] 
mokslų teorijas.
savo BELETRISTIKOS Špaltoso talpins apysakas, 
eiles ir paįvairįs pašaipa (satyra) ir juokais (humoru).
savo KORESPONDENCIJOSE talpins aprašymus 
nuotikių musų kolonijose Amerikoje.
savo BENDRADARBIAIS turi netik įžymiausias 
musų socialistų literatines spėkas Amerikoje, bet ir 
musų įžymius rašėjue Lietuvoje.
jš pradžios eis sykį į mėnesį, vėliaus—du sykiu į 
n'tėnesį, o paskiau, prie pirmos progos, — kas savai
tė. “Bangos” prenumerata yra: $1. — už 12 numerių; 
$2. — už 24 numerius; $3. — už 36 numerius; $4.— 
už 48 numerius.

hOIMDIP užsiprenumeruokite sau ir savo draugams. Pinigus 
DAnblj siųskite adresu:

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

“BANGA”

“BANGA”

“BANGA”

“BANGA”

“BANGA”

“BANGA”

“BANGA”

“BANGA”

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

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

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS:

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEG AL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas Drexel 2880

Per šešesdešimts 
metų šis geriau
sia pasaulyje 
valytojas 
jaknų ir 
skilvio

Mile Liver Pilis
DEL GALVOS SO 
PĖJIMO, DEL 
SVAIGIMO, DEL 
UŽKIETĖJIMO,

DEL ABELNOS
ARTERS 
ITTLE 

i$IVER 
PULS.

CART^.'?»I.SN P,L’
ra

9

■ DR. YUšKA |
* 1900 S. Halsted St. B
M t Tel. Canal 2118
y Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki S
A 8 vakare.

Rezidencija: 2811 W. 63rd St. R 
Tel. Prospect 3466

P ■ IK*>AUi«NIM KBHM K M ■

Newarko darbuotojų. Banko 
kad pir- 

' mo j dienoj depozituota ban- 
Ike suvirs $100,000,00. Persiun
timui į Lietuvą pirmoje die
noje priimta suvirš 250,000.00 
auksinų. Baltic States Ban
ką, kaipo depozitory, apsirin
ko sau Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje, Lietuvos Atstovybe 
Amerikoje, įvairios Brooklyno, 
New Yorko ir apielinkių drau
gijos.

Į Vakare Pennsylvania Plote
lyje buvo vakarienė paminėji- 

.iiiui ivs mviioo. Vakarienėje 
■dalyvavo suvirš 140 žmonių,— 

i artimos apielinkės 
Reikėjo kaucijos už-’ vo daug lietuvių iš yisos apie- lietuviai, bet tarp jų buvo ir iš 

i vietų, kaip tai iš 
Conn., Wilkes kartą patarnauti 
Luzerne, . Pa., F

___ _, _________ . ___ _____  _____ t, (_________ , (kapitonas santykiuose su Amerika. Kč- 10—i2 dieną 
Kulius, Antanas Žilionis, And- S. Lopatto iš Wilkes Barre,Pa., Voišnonv su žmona), Bayonne,1 limas paskolos, mokėjimas

* -*--------1* T rr‘—1S~ — !*-•— -•* t----------- t rr.---------  'Amerikoje už paskolos kupo
nus, mokėjimas sąskaitų už 
Lietuvos valstybės pirkinius

by-

YORK, N. Y.
Banko atidarymas.
d. įvyko atidary-

Kun. M. KAZĖNAS.
džia, patikėjus kunigų skundui, 
prisiuntė užtektinai policijos, 
kad sugaudžius “radikalus”, ir 
ta atvykus tuojau pradėjo gal
vas daužyt nekaltiems žmo
nėms. Įvyko suirutė. Daug 
nekaltų žmonių buvo labai su
muštų, jų tarpe ir moterų. De
šimt žmonių, tarp jų trys mo
terys, buvo dar areštuoti ir nu- ( 
vežti į policijos stotį, kur jų 
byla buvo atiduota į kriminalį; 
teismą. IlVirKVJV, | T '' T.y ik.
statyti už kiekvieną daugiau (linkės ir bent 800 žmonių. Tarp ; tolimesnių 
kaip j)o 300 dol. Kaltinamieji svečių atdarymo dienoje reikia New Brįtain, 
buvo: VValter Stačipskas, Jur-( paminėti Lietuvos Atstovą geri). Barre, Pa., 
gis Kunccvičia, Aleksandra J. Vileišį, kun. J. Žilių, adv. J. Bloomficld, N. J.

NEW 
Baltic State

Sausio 4 
mas pirmo
tikrai lietuviško banko—Baltic 
States Bank (294 Eighth Avė., 
New York, N. Y.). Tas faktas 
pažymėtinas fuom, kad B. S. 
Banko kapitalas yra išimtinai 
lietuvių rankose, ko ikišiol durniui tos dienos, 
nėra buvę Amerikoje. ■ _______

Atidarymo dienoje suvažia- daugiausia

stas apsirinktų Baltic States 
Banką, kaipo savo depozitory. 
Vakarienėje, kurios vedėju bu
vo Banko Prezidentas advoka
tas Lopatto, kalbėjo M. Bush, 
J. Vileišis, kun. Žilius, majo
ras P. Žadeikis, V. K. Rač
kauskas, senatorius Wow1ing, 
architektas (pastatęs namą 
Bankui) Dewsnap, Irving Na
tional Banko Vico-Prezidentas 
Willis Nash, kun. P. Gudaitis, 
kun. J 
ir kiti

šeštokas, J. Skritulskas

Tel.: Yards 6666
Drover 8448

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

Aku Šeru
3203 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8 
v. v. Nedaliomis 10-12 ryte,

pas banko organizoto- 
akcininkus buvo labai 
visų nuspręsta auklėti 

savo naują įstaigą, kad ji ne
lik butų naudinga Amerikon 
lietuviams, bet kad galėtų ne- 

įp Lietuvos 3354 So. Halsted St. Chicago
ra - ... . r. . . Telephone Pmver 9693
Respublikai jos finansiniuose Valandos: 10—11 ly.o; 2—3 po piet

rius ir Rez. 1189 Independence Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

j Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

rius Astromskis, A. J. Tėvelis, pp. Mockaičius iš Luzerne, Pa., 
Kazys Galinis, Franė Kuncevi-pp. Skritulskus, iš Ncw Bri- Į 
Čienė, Anelė Zeinliauskienė ir t tain, Conn., pp. Mikalauskus, vakarienėje, 
Katrina Binotaitienė. '
buvo užstatyta ir areštuotieji ir daug įžymių vietos, Brook-1 žadėjo išrūpinti, kad New Yor-
buvo paleisti ligi teismo. ! lyno, Bayonnes, Jersey City, ko valstija ir New Yorko mie-1 tęs Banką.— Korespondentas.

N. J., Tamaqua, Pa. ir t.t.
Iš svetimtaučių, dalyvavusių 

reikia pažymėti
Kaucija Kazlauskus, Milaškas iš ten pat Senatorių Dovvling, kuris pri- Amerikoje, kaip tik ir galės

būti atliekama per Baltic Sta-



u

*

naujienos
Publi i utd Daliji aaoepl Sunday by

BdttM P. firigaitU

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS,

Subecription Ratesi
*8.09 per yoar in Canada.
17.00 per yaar outsida of Chicago.
$8.00 par yaar in Chicago.

8e par copy.
Enterod as Second Class Matter 

Merdi 17th, 1914, at ths Pert Office 
of Chicago, III. udar tha art pf 
March Žnd, 1879.

Naujienos sina kasdien, iiskiriant 
ned 41 dienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S®. Halsted SU, Chicago, 
I1L — Du Telefonai] Canai 1506 ir 
Ganai 576.

Chicagoje —• paltai
Metams .....
Pusei meti ..........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams

$8.00 
, 4.50 
, 2.25 
, 1.75 
. 1.00

Chicagoje — per neifeUjaal
Yiona kopija ..... , 03
Savaitei . . ....... .  18
Minėsi ui    75

Suvienytose Valstijese m Chicagoj, 
paltui

Metams________________ — *7.00
Pusei metų .. ., ........  ■■■■. 4.00 j
Trims minėdama . - 2.00
Dviem mėnesiams .................... . l>501
Vienam mėnesiui w

Lietuvon ir kitur užsienines*!
(Atpiginta) 

Metams................ ...........   *8.00
Pusei metų —.........    4.50
Trims mėnesiams ....................- 225

Pinigus reikia siųst palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Remkite Ne iv 
Yorko rubsiiivius

.75

“Naujienose” kone kas- 
< dien telpa specialės telegra

mos iš New Yorko, prane
šančios apie rubsiuvių kovą 
su savo samdytojais. Rūbų 
siuvimo fabrikantų asocia
cija tame mieste yra paskel
busi “lokautą’", t. y. išmetu
si darbininkus iš dirbtuvių, 
idant prispyrus juos išsiža- 
dėt savo unijos ir tų darbo 
sąlygų, kurias jie buvo iško
voję su pagalba unijos. RubT 
siuviai pastatė p’rie tų dirb
tuvių savo pikietus, kad ne- 
įleidus į jas skebų. Policija, 
padėdama kapitalistams, 
persekioja darbininkų pikie
tus, kad davus fabrikantams 
progos pripildyti dirbtuves 
neunijistais.

Rubsiuviai tuo budu turi 
kovot su dviem priešais: su 
savo samdytojais ir su poli
cija. Jų kova todėl yra sun
ki. Nuo jos pasisekimo pri
klausys rubsiuvių ateitis ta
me mieste. Ir ne tiktai tame 
mieste, o ir kitur. Nes jei
gu kapitalistai laimėtų New 
Yorke, tai rūbų siuvimo fa
brikantai paskelbtų tokią 

, pat karę darbininkams ir ki
tuose miestuose.

Taigi darbininkai privalo 
paremti savo draugus, kovo
jančius New Yorke. Ypatin
gai tų pareigų turi rubsiu- 
viai — ChicagosĮ Baltimo- 
rės, Philadelphijos, Roches- 
terio ir kitų vietų. Frakcijų 
ginčus reikia mesti dabar j 
šalį ir stoti išvien prieš ben
drų priešų.

Žydai pritaria 
Lietuvai.

bu-Vakar “Naujienose” 
vo paskelbta įvairių Vilniaus 
žydų veikėjų nuomonės apie 
Lietuvą. Tos nuomonės yra 
prielankios Lietuvai. Vil
niaus žydų visuomenės at
stovai sako, kad jie nori ge
naus jungtis su Lietuva, 
negu su Lenkija.

■ NAUJIENOS, Chicago, HL
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Tai yra labai svarbu Lie
tuvai, nes Vilniaus gyvento
jų didžiuma yra žydai. Jei
gu jie butų palinkę prie Len
kijos, tai Lietuva galėtų iš
sižadėti vilties atgauti kuo- 
met-nors savo senųjų sosti
nę.

žydus traukia prie Lietu
vos ta aplinkybė, kad jie 
mato, jogei Lietuvos visuo
menė yra demokratingesnė, 
negu lenkų visuomenė. Len
kuose turi didelės įtakos po
nija, kuri visuomet buvo 
pilna paniekos ir neapykan
tos žydams. Lietuvos poni
ja, žinoma, nėra geresnė, 
bet ji nėra taip stipri, kaip 
lenkuose.
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KONTROLĖ Iš APAČIOS.”

Rubsiuvių organo, “Darbo”, 
redaktorė, M. Undžienė, atsi
sveikindama su savo skaityto
jais, pranešdama, kad ji nega
linti vesti “Darbą” tokioje pa
kraipoje, kokioje reikalauja 
unijos viršininkai. Ir sako:

“ ‘Darbas* leidžiamas dar
bininkų pinigais, todėl jis 
privalo būti vedamas tokioj 
dvasioj, kokioj pageidauja 
patys darbininkai. Laikraš
čio pakraipą turėtų kontro
liuoti iš 
viršaus.”

apačios, o ne iš

įdomus žodžiai. .Jie 
rodo, kad ta motc-

bet

Tai yra 
pirmiausia 
ris sėdėjo visai ne savo vieto
je, nes ji neturi supratimo apie 
tą darbą, kurį buvo pasiėmus 
dirbti. Ji rašo: “Laikraščio 
pakraipą turėtų kontroliuoti iš 
apačios, o ne iš viršaus
kas turėtų kontroliuoti, ji ne
pasako. Iš to jos sakinio ma* 
tyt, kad ji visai nežino grama
tikos, Na, o žmogus, kuris ne
sugeba net sudaryt sakinį pa
gal gramatikos taisykles, juk 
negali būti redaktorius.

Toliaus. ką-gi reiškia “kon
trole uot iš apačios” arba “iš 
viršaus”? Jeigu “apačia” reiš
kia unijos narius, tai M. Und
žienė, vadinasi, nori pasakyti, 
kad laikraščio pakraipą privalo 
leontroliuot unijos nariai, o ne 
unijos viršininkai. Gerai, bet 
tokiu budu įvykinti tokią kon
trolę? Patys nariai negali re- 
daguot laikraštį; tani darbui 
turi būt paskirtas tam tikras 
žmogus, redaktorius. Gerai 
sakysime, jį skirs nariai. Bet 
nariai juk skiria ir unijos vir
šininkus! Rinkdami viršinin
kus, nariai išsirinko tokius 
žmones, kurių “pakraipai” jie 
pritaria — kokią tad teisę p. 
Undžienė turi sakyti, kad “apa
čios” pakraipa esanti kitokia, 
negu unijos viršininku?

“Darbą” beje, skaito ne 
visi rubsiuviai, o tiktai lietu
viai. Jie sudaro tam tikrą uni
jos dalį. Šita dalis, tiesa, gal 
būt yra kitokios “pakraipos”, 
negu visa unija. Sakysime, 
kad taip; bet kas tuomet iš
eina? Jeigu išpildyti Undžie- 
nčs reikalavimą, t. y. vesti 
“Darbą” tokia pakraipa, kokiai 
pritaria lietuviai upijistai, bet 
nepritaria didžiuma kitų uni
jos narių, tai lietuvių organo 
pakraipa prieštaraus unijos 

Ar tai bus svei
ka organizacijai?

Jeigu lietuvių organo pakrai
pa gali skirtis nuo visos uni
jos nusistatymo, tai to paties 
turi teisės reikalauti ir lenkiš
koji unijos dalis, čechiškoji, ru
siškoji ir 11. Kiekvienos tauti
nės grupės laikraštis tuomet 
turės savo skirtingą pakraipą: 
lietuvių laikraštis bus, pavyz
džiui, komunistiškos pakraipos, 
lenkų laikraštis — patriotiš
kos, čcchų — liberališkos, ru
sų — anarchistiškos ir 1.1. Tai 
butų tikras Babelio bokštas!

žodžiu, tas Undžicnes reika
lavimas yra nesąmpsiškas. Ir 
jo pamatas yra ne “darbinin-

kiškas” ir ne “revoliuoioniš- Į išpranašauti, 

kas**, o grynai atžagareiviškas. 
Undžienė kalba neva apie “apa
čios” teises, bet ištiesų tai ji 
stoju už tautines teises. Ji nori, 
kad unijos organų pakraipą 
nustatytų ne unija, kaipo to
kiu, o atskiros tautines dalys 
toje unijoje. Tai ve prie ko
kio absurdo priėjo ta “ekstra- 
internacionalistė”. Ir “Laisvė”, 
kuri dedasi labai uolia “inter
nacionalizmo” skelbėja, su 
džiaugsmu išspausdino tą Und- 
žienės nesąmonę, nepastebėda
ma, kad tuo ji siuto save ant

Kad unijos viršininkai iš
prašė tą moterėlę iš “Darbo” 
redakcijos, tai yra labai gerai. 
Unijos pinigais mokėti algą to
kiai nieko neišmanančiai “aša
kai” butų nuodėmė.

SOCIALISTINĖ VALDŽIA 
SAKSONIJOJE.

“Socialdemokratas” rašo:
“Saksonijoj gruodžio 6 d. 

po ilgų derybų susidarė pa
galios ministerių kabinetas 
iš vienų socialistų. Iš sep
tynių vietų keturias pasiima 
dešinieji socialistai, tris — 
nepriklausomieji. Komunis
tai valdžion neįėjo, bet slh 
tiko balsuot už socialistinį 
kabinetą prieš buržuazines 
partijas. Kartu jie pareiš
kė, kad tiek tepalaikys val
džią, kiek jos veikime matys 
tikrai revoliucinių žygių”.
Saksonija yra Vokietijos da

lis. Iki revoliucijos ji buvo 
karalyste, o dabar yra respub
lika. Skįlant nepriklausomųjų 
socialdemokratų partijai, Sak 
sonijoje didžiuma narių pasi
liko ištikimi partijai; įtekmin
gas laikraštis “Lcipziger Volk- 
szeitung’ taipgi paliko partijos 
rankose. “Kairiaspa ridai,”
prisidėdami prie komunistų, 
tenai prakišo visas savo pozi
cijas.

Dm dėl Lietuviy-Lenką 
sentikių.
ST. KAIRYS 

Naujienų bendradarbis Lietuvoj.

KAUNAS, XII. II. 20 
Priešpaskutinė j Pabaltės val

stybių konferencijoj be kitų

mas sudaryti naujai įsikūru
sių valstybių militarę konven
ciją bendrai gintis nuo galimų 
priešų, vadinasi nuo Rusų ry
tuose, nuo Vokiečiui pietuose. 
Tuomet Latvių ir Estų valdžios 
atstovai sutiko lenkų pasiūly
mą priimti. Suomiai susilaikė; 
lietuviai pareiškė, sutinką mili- 
tariai rištis su visais, apart 
Lenkų. Su lenkais atsisakė 
toliai dėtis, kol bus išspręstas 
lietuvių-lenkų ginčas ir susi
tvarkys tųdviejų kraštų santi- 
kiai.

Valdžių sutarimui įgyvendin
ti buvo duota laiko iki 1920 
m. gruodžio 15 dienai. Daly
kas buvo vis atidėliojamas ir 
tik paskutinėmis dienomis Lat
vių Seimui teks rišti konven
cijos ratifikavimo klausimą. 
Latvių užsienių politikai tai vis 
tik reikšmingas momentas ir 
suprantama, kad Lenkų val
džia imsis visų priemonių, kad 
tik gauti konvencijos patvirti
nimo. Del Lenkijos, iš visur 
priešų apsuptos, draugiškų su 
kaimynais ryšių sudarymas 
virsta dabar gyvasties klausi
mu: tegu tik nesugebės rasti 
artimų bendrų, ir pavasarį lau
kiamas rusų puolimas atneš jai 
beveik neabejojamą žlugimą.

Kiek tenka dėl to reikalo 
kalbėti apie Latvius, lenkai iki 
paskutinio mėnesio neturėjo 
reikalo abejoti, kad Latvius jie 
laimes. Ir tik Želigovskio 
avantiūra, privertitsi latvius pa
trinti akis, giliai parovė len
kų įtaką musų kaimynuose, 
kiton pusėn atvertė lietuvių-lat
vių santikius ir priverto pačius 
lenkus labiau susirūpinti.

Ne tik susirūpini. Latvių 
Seimo nusistatymą militarėS 
konvencijos klausiniu nesunku

Nežiūrint sukel
tų baimių, Seimo buržuazinė 
dauguma su “pilkais baronais” 
priešaky konvenciją be abejo 
patvirtins. Latvijos stambieji 
ūkininkai ir buržuazija de
šimts kartų labiau bijo rau
donosios, armijos ne kaip balto
sios Lenkijos legijonų, ir su 
ja dėsis.

Be to, Ulmanio-Mejerovičio 
kabinetas tebevaro 
spekuliacijos liniją, 
valdžia pažadėjo

I Latvius de jure, palaikyti jų 
reikalą Entantės valdžiose ir 
tuo tariamu ragaišiu sėkmin
gai tebevilioja ir valdžią, ir 
buržuazinę latvių visuomenę 
sekt Lenkų politinėj vagoj. 
Taigi lenkų sutartis su latviais 
neabejojama.

B,et iš kitos pusės Latviuose 
vis lik vyksta gilesnių atmai
nų. Latvių Seimo pirmininkas 
p. Čakstė, atsakydamas Lietu
vos Seimo delegacijai, be ko 
kita yra pasakęs: Lietuvos ne
priklausomybė yra Latvių ne
priklausomybė. Visai teisin
gas nusistatymas, kurį senai 
jau reikėjo iškelti ir kuri me
tas butų pakartot valdžioms ir 
Kaune, ir Rcvelyj ir Elsin- 
kuose. Ir ne tik pakartoti, bet 
neatidėliojant daryti praktiš
kų iš to išvadų. Jei Pabalti- 
jos kraštų liaudžiai rupi išlai
kyti savo kraštų nepriklauso
mybė, tai ji galima apsaugot 
tik bendromis tų kraštų pa
slaugomis, tik vienas kitam pa
dedant.

(Ji pavojus yra visai realus.
Be abejo stipresnieji kaimy

nai bus greiti nušluot tas nau
jai susikūrusias valstybes. Ru
sams, vis tiek kurius valdžios 
jie bus vedami, visuomet rūpės 
prieiti prie Baltijos uos
tų ir, vadinas, suinindžiot bent 
Estus ir Latvius. Vokiečiams 
visuomet rūpės betarpiai susi
siekti su Rusais ir, vadinas, su
arti ežią, kuri dabar atsirado 
tarp jųdviejų Lietuvos pavyda- 
1c. Pagalios Lenkams rupi ne 
lik jura, bet ir įgauti faktiš
ko vadovavimo “kaimynuose” 
savo apsigynimo tikslams. 
Estams, Latviams ir Lietuvai 
pavojinga politiniai šlietis prie 
bent kurio jų. Susirišti su 
bent katruo didžiųjų kaimynų 
šiuo metu reikštų savo noru 
įsipainiojo į jų dideles avantiū
ras ir nešti jų dideles pasek
mes. Vienintelis priimtinas 
Pabaltijos kraštams kelias, — 
lai siekti pilnutėlio neutralu
mo, o dėl visa ko, ypač pra
džioje susirišti tarpusavy savo 
apsigynimui.

Ton pusėn jau ankščiau aiš
kiai krypo Lietuvos ir Latvių 
socialdemokratai. Susipratusių 
darbininkų tarpe kieto susiri
šimo mintis visuomet rasda
vo geros dirvos. Didelio pa
vojaus metu ta mintis ypač aiš
kėjo. Kuomet pernai Latviuo
se ir Lietuvoje išsivystę kova 
su Bermonto gaujomis, vienur 
ir kitur miniose ryškiai iškįlo 
pasiryžimas paduoti vienas ki
tam ranką ir bendrai priešus 
mušti. Šįmet Lietuvą sukliu-

Lenkų 
pripažinti

dama ir Latviams, ir ten pir
mučiausia darbininkų tarpe 
mes užgirdom skardaus atbal
sio.

Nekas taip lengvai ir aiškiai 
nesuprato padėties rimtumo, 
kaip Latvių socialdemokratai; 
su jais lengviausia ir pilnai 
buvo galima susiprasti. Niekas 
taip jautriai ?r taip veikliai ne
atsiliepė į pakvietimą ruoštis 
prie bendros kovos, kaip Lat
vių proletarai. Vienu žings
niu su darbininkais ėjo Latvių 
kariuomenė, pirmoji atvirtus 
nuo palankumo lenkams, ne
žiūrint kitokio valdžios ir ka
rininkų nusistatymo.

Plačiųjų minių ryškus pa
linkimas Lietuvos naudai pri
vertė atlyžti nuo baltosios Len
kijos ūkininkus ir buržuaziją, 
susigriebti pačią valdžią. P. 
čakstč, ūkininkų atstovas, tik 
tuomet sugebėjo rasti teisin
gus žodžius lietuvių-latvių san- 
tikiams nustatyti, kai Rygos 
darbininkai milinguose aiškiai 
tarė savo žodį, kai socialistinė

X

ir demokratinė Latvių spauda 
visoj pilnumoj iškėlė Imkų 
pavojų ir nurodė reikalo su
remti pečius su lietuvių liau
dim.

Tiek pat ir ateity. Tikro 
susipratimo ir tikrų pastangų 
sudaryti tarp abiejų kraštų 
draugiškus ryšius tegalima 
laukti iš darbo demokratijoj. 
Nes dabartinės valdžios ir Lie
tuvoj ir Latviuos, atstovauda
mos vidutiniems ir stambiau
siems ūkininkams, tereikš 
savo darbuose tų klasių psi
chologiją. Jos nesugebės nuo
sakiai vesti tikrai demokrati
nes politikos ir visų pirma bus 
politiniais spekuliantais: dai
rysis galingųjų užtarėjų ir 

gaudyst jų skverną.
Nors susiartinimui pamatas 

jau paruoštas pačių įvykių, 
nors jau padaryta pradžia ar- 
timesniems ryšiams\ užmegsti, 
bet pamatinis darbas dar vi
sas priešakyj. Jis nebus leng
vas. Visuomenės grupės, ku
rių rankose yra dabar Lietu
vos' ir Latvijos valdžia, visuo
met pasižymėdavo ypatingu 
nacionalizmu. Artimiausiu lai
ku Lietuvai 'ir latviam teks 
rišti visa eile opių klausimų, 
kurių priešaky stovi sienų klau
simas. Prie tam tikro suer
zinto ūpo labai lengva bus vėl 
iškilti visokiems nesusiprati
mams ir vėl atkristi tam gi
laus nepasitikėjimo jausmui, 
kuris buvo pagavęs buržuazi
nę visuomenę 
Latviuos.

Sunkumus 
dinli tie, kam 
Tos pastangos
pasirodė. Kaip

roras. Tečiau visgi tapo nu
tarta juos deportuoti, išpra- 
džių į baltąją Rusiją, o paskui 
padarius spaudimą į valdžią, 
j sovietų Rusiją. Besirengiant 
juos deportuoti gynimo komi
tetas padarė naują spaudimą 
į valdžią, deportavimas liko 
panaikintas ir visi rusai tapo 
paliuosuoti.

WINNIPEG, Man. — R. B. 
Iš kalėjimo į organizatorius. 
Bussel, kuris nesenai tapo pa
leistas pataisai iš kalėjimo, kur 
jis išbuvo vienus metus neva 
už maišto konspiraciją sąry- 
šyj su 1919 m. generaliniu 
streiku, dabar tapo paskirtas 
generaliniu organizatorių One 
Big Union Winnipego (distrik-

džiausiu geležinkelių reikme- 
nų dirbtuvių, su kuriomis tie 
geležinkeliai yra padarę dide
lių kontraktų.

Jcwell be to kaltino, kad 
tie patįs interesai, kurie valdo 
geležinkelius, iš bendruomenės 
pinigais, stengiasi suardyti dar
bininkų unijas ir paverčia ge
ležinkelius tarnauti asmeni- 
nams interesams, o ne publikos 
reikalams ir todėl tie interesai 
netinka operavimui geležinke
lių. Jis todėl reikalavo, kad 
taryba padarytų kuoplačiausius 
tyrinėjimus visos padėties ir 
apsaugotų geležinkelių darbi
ninkus. t Xu

Musų Moterims
te.

Boikotuos dvi plieno 
kompanijas.

SYDNEY, N. S. — Kanados 
nacionalinių geležinkelių inži
nieriai, peČkuriai, konduktoriai 
ir trainmenai paskelbė boiko
tą dviem stipriausiom Kanados 
plieno korporacijom Dominion 
Steel Corp. ir Nova Scotia 
Steel & Iron Co., sumažinda
mi iki mini mum jų produkciją, 
atsisakydami pristatyti kokius 
nors toms korporacijoms si : i- 
čiamus tavorus iki tos korpo
racijos nesutiks pavesti arbi-

ir Lietuvoj ir
kuojančių geležinkeliečių

MERGYTĖMS IR BERNAIČIAMS 
“PAJAMAI”. — No. 9873.

3073 Į ' t
Naktirubiai t. v. “pajamai” yra pa

togiausi tiek mergytėms, tiek bernai
čiams miegoti, vietoj palaidų nakti
nių marškinių. Labai lengva pasiūti. 
Tinkamiausi materija yra minkštas 
Danelis arba kvietkuotas krepas.

Tokiems “pajamams” pavyzdys No. 
9873 sukirptas mieros nuo 2 iki 14 
metų vaikams. 8 metų mergytei ar 
berniukui, reikia 2% jardo materijos 
36 colių platumo.

Norint gauti tokiems pajamams su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa-
- -------------- - ------—T, V.

pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus į 
konvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, 111.

pasistengs (li
tas reikalinga, 
ir dabar aiškiai 

lik lietuvių 
delegacijos, aplankiusios Rygą,
padarė pirmutinius žingsnius 
išaiškinti latviam lenkų pavo
jų ir reikalą susirišti su Lie
tuva, visokio plauko lenkų 
spauda, neskiriu? ir Pepeesų. 
tuojau pakele didelį gvoltą ir 
sudrulino savo atakas lietuvių 
pastangoms sunaikinti. Aštri 
wva nesiliaus ir toliau! Rei- 
<ės daug pasiryžimo, daug 
sumanumo, kad dabartinė spe-

ka užleistu vietos sanlikiams, 
atsirėmusiems plačiu darbo mi
nių reikalais ir norais. !

demokratams priklauso suįH> 
arlinimo iniciatyva ir kultūri
nio gyvenimo srity. Viešint 
Rygoj dr. Požėlai ir darant 
jam pasitarimų su draugais 
latviais einamais politikos 
klausimais, dr. Rainis, žino
masis latvių poetas ir drama
turgas iškūlė kultūrinio susi
artinimo reikalą. Aukštai į- 
vertindamas lietuvių dailę, jis 
liasiulė, kad lietuviai dailinin
kai pasiskubintų atkelti Rygon 
savo paveikslų par 
lietuviai dainininkai 
Latviuose vieną kitą 
Iš savo pusės žadėjo 
pasiūlyti ir latviam.

Dailininkuose tas 
mas rado gyvo atbalsio ir Kau
ne jau praktiškai galvojama 
apie kultūrinę lietuvių ekspe
diciją į Latvius.

surengtų 
koncertą, 
tą minti

sumany-

Pasaulio Darbininkę 
Judėjimas.

KANADA.

Sulaikė deportavimą.

14

10, 1919 ir 
dabar tapo 
pastangomis

VANCOUVER, B. C 
rusų, kurie buvo areštuoti Van. 
couveryje lapkr. 
kaltinami maište, 
visai paliuosuoti 
(lyninio Lygos.

Prieš juos liudijo Kanados 
raitoji policija, kurių vienas 
tapo pakartus už nužudymą sa
vo pačios, o kitu du pabėgo, 
kada juos apkaltinta melagin
guose liudijimuose prieš rusus.

Prieš rusus buvo paduota 
tokių liudijimų, kad jų byla

mą, kuris betgi visą bylą, ne
žiūrint nauju prirodymu, pa
naikino. Dar vėliaus buvo ban
dyta bylą atpaujinti, bet tam 
pasipriešino generalinis proku-

Per dviejus metus geležinke
liečiai reikalavo iš plieno trus- 
to pakelti algą iki tiek, kiek 
mokama yardmenams Jungt. 
Valstijose. Jie pareikalavo, 
kad visą dalyką nuspręstų ar- 
bitrącijos taryba, kuri, sulig 
įstatymais, jei gauna reikalavi
mą iš vienos puses, turi tuo- 
jaus veikti sutaikimui. Bet 
kompanijos atmetė tą tarybą. | žymėti mierą,^ paralyti savo vanlą 
Tada darbininkai mėnuo atgal 
sustreikavo.

Dabar pakviesta ir kitų gele
žinkeliečių darbininkus prisi
dėti prie šio boikoto.

Kaltina geležinkelių 
magnatus.

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

Čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 9873.
Mieros ........................ .Y...... metų.

Sausio 10 d. prieš prezidento 
Wilsono paskirtąją geležinkelių 
darbo tarybą prisistatė B. M. 
Jewell, prezidentas Amerikos 
Darbo Federacijos geležinkelių 
darbininkų departamento iv 
varde visų unijų darbininkų, 
dirbančių geležinkelių dirbtu
vėse, p vi rodė, 
liai sulaužė

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

transportacijos

kos milionus dolerių, naudo
damies kontraktais su gele
žinkelių reikmenų kompanijo
mis, kurias kontroliuoja tie 
patįs bankai, kurie kontroliuo
ja ir geležinkelius.

Jcwell prirodė, kad naudo
damiesi įstatymais, geležinke
liai uždarinėja savo dirbtuves, 
bet atiduoda savo kontraktus 
kitoms dirbtuvėms, kurioms 
brangiai moka už kiekvieną 
darbą, kad tik parodžius, jog 
geležinkelių operavimas bran
giai atsieina ir todėl pakelti 
važmos kainas. Bet kad tie 
palįs žmonės kontroliuoja ir 
dirbtuves, tad pelnas vistick 
jiems sugrįžta. Bet# delei to
kios geležinkelių taktikos 50,- 
000 geležinkelių dirbtuvių dar
bininkų liko išmesta iš darbo. 
Jis kaltino, kad visas blogu
mas pąeiną nuo to, kad gele
žinkelius valdo keli žmonės— 
Morgano—plieno kombinacija. 
Ta Morgano-plieno kombinaci
ja valdo 80 nuoš. šalies gele-

tižiausius, taipjau 20 nuoš. di-

(Miestas ir Valst.)

Siamu Ofisas,1 
1121 S. Halrtod lt 

Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

Tehphone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

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

Kazimieras Gugisį 
• ADVOKATAS

Veda vU okitu rfikattu, kaip kriminalilknom Į 
taip ir civiliškuo89 ftiamuos*. Dar^ 

visokias dokumsntus ir popisrast

Mierto OfiaMj i
N. Burbtai lt 

1111-11 Nnlty Bldr 
Tel. Central 4411

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East VVashington St. 

Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 8362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 North Western Avė.
Valandos: nuo G iki 8 vakare 

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

Phone Yards 5248
A. M. KAITIENĖ 

AKUŠERĖ
Daug metų praktikoj 

3014 Emerald Avė., Chicago, III.

KL Jurgelionis 
ADVOKATAS

Duoda teisių patarimus, veda bylas visuoše teismuose 
ir daro bei peržiūri visokius dokumentus ir popieras, 

kaipAmerikos taip Lietuvos.
Naujienų Ofise 

1739 South Halsted Street, ■ Ir., .-r (. II! 
. ........ ..................... .

IMPERFECT IN ORIGINAL
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EXTRA! Palikta musą sankrovoj. EXTRA! Pageiba moksleiviams.
štai kur stebėtina proga nusipiikti augštos rų- 

šies GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00 
tik už $35.00, priedų veltui 12 akordų, 300 adatų ir 
DEIMANTO ADATĄ. Šios NAUJOS PUIKIOS 
VICTROLOS palikta musų SANKROVOJE didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVĖS 
GVARANCIJOS. Kam tai pirkti iš antrų rankų 
mašina, kuomet gali plikti PUIKIĄ, NAUJĄ GVA- 
KANTUOTĄ VIC'TROLĄ vertės iki $250.00, tik už 
$35.00 su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų 
SANKROVOS, , , . ,

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 i-ųšies TIKROS ODOS IR . VELOURO 
SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
ma pasiūlymų. Mums reikia vietos.

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

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

NATIONAL STORAGE CO.
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambarin 

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

Sankrovos 
kaina tik

$35.00

[Iš Lietuvos Misijos Biuro].
Šiauliuose yra “Žiburėlio” 

moksleiviams šelpti diaugijet 
skyrius. Jis turi Šiauliuose į- 
iteigęs bendrabutį, kuriame ke
liolika gimnazijos, kooperaci
jos, savivaldybės ir mokytojų 
kursų moksleivių gauna butą, 
maistą, šviesą, kurą; neturtin- 
gesnieji be to aprūpinami dra
bužiais, mokslo priemonėmis iri 
t. t. Nuo teisėjo Pelikso Bugai- 
’iškio, kursai yra šio “Žiburė
lio” vice-pirmininkų, gauta 
laiškas, kuriame jis prašo Ame
rikos lietuvių sušelpti ir palai
kyti musų neturtingosios mo
ksleivijos veržimąsi prie moks-

to dalinimo stotims, ar bedar
bių gyvenimams.

Daugelis bedarbių yra buvu
sieji kareiviai. Iš Coverty 
100,000 bedarbių 2,000 yra ex- 
kariškiai.

Valdžios bandymas dirbimai 
parūpinti darbų bedarbiams 
neduoda pasekmių, nes kaip 
keli darbininkų vadai pareiš
kė, valdžia mano, kad kiek
vienas badarbių yra kelių tai
sytojas 
kuomet 
netinka

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai 1 
Rašykt angliškai

i jos pirkėjams
1 informacijų.

Ruatta & Screnelli
817 Blue Island Are.

i Kas

ir namų budavotojas, 
tūkstančiai darbininkų 
nė vienam tų darbų.

AUSTRIJA.

ketvirtas žmogus miršta 
nuo džiovos.

Sušilta ir Turėta Virus

i

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th SL Tek Boulevard 1892. Chicago, III.

12th STREET
Tel. Kediie 8902.

3514-16 W. 12th SL 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

RKISH

Mokslo troškimas, rašo p. 
Būga ii iškis, yra stačiai neap
sakomas. Per 1—2 savaiti į ■ 
paskelbtuosius Šiauliuose ko- ■ 
peracijos ir savivaldybės kur
sus paduota arti 400 prašymų, į 
į bendro lavinimosi kursus ar
ti 300, į mokytojų kursus arti 
100. Daugelio sąlygos tečiau 
labai sunkios, tiesiog nenorma-. 
les. , Pavyzdžiui, keli žodžiai ’ 
ir vieno Šiaulių mokytojų kur
sų klausytojo prašymo “Žibu
rėlio” Valdybai, kuri vieno 
ištyrė jo padėtį: “...gyvenu 
rūsy (skiepe), kuriame rude
ny pro skyles venduo varva, 
: ie mą-gi sienos ap tra ūkio 
Šerkšnu,

VIENNA. — Pildomojo uni
jų komiteto išleistas raportas 

i parodo, kaip beviltis anglių 
trukumas sustabdė visų Austri- 

, jos produkcijų. Austrija kas- 
die gauna iš savų kasyklų ir 
užrubežio lik 28,000 tonų ang
lių, kuomet jai reikalinga ma- 

i žiausia 48,000 tonų į dienų.
Raportas sako, kad dėlei eko

nominio suįrimo pasidarę tokia 
; padėtis, kada dabar vienas iš 
kiekvienų keturių Vienuos gy- 

i ventojų miršta nuo džiovos.

f

VOKIETIJA

Saksonija valdo socialistai.

Tek Moaroe 2804
DR. W. F. KAUSZ

Spechdvmae: Moterą ligos ir thiruglja
1145 M(LWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

sienos
nuo ko dažnai kosiu 
sukasi. Už tą “butą” 

nemoku, bet reikia 
šemininkui, taip kad 
laiko belieka naktį, o 
nėra. Malkas t u rili 
žemės — degėsiu lie-

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

ASSOCIATJON BLDG.
19 So. La Šalie St.

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

Nedaliomis ofisas uždarytas.

Victor Cigar Store 
Wholesaleriai ir Retaileriai 

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

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

Vi I į I ■ I ....  —

; GELBĖKIT SERGANTĮ.
Tūkstančiai gerbia.

Tūkstančiai kenčiančių pasigydė 
, nuo įvairių nesmagumų kaipo pasek
mės infJuenzoę, garsiai gerbia ir sa
ko aiškina draugams stebėtina pajiegą.

BULGARIŠKA KRAUJO 
ARBATA.

Užmuš šalčius.
Apsaugos nuo influenza.
Iščystys inkstus.
Sutvarkys jaknas.
Palengvins vidurių veikimą.
Bulgariška Kraujo Arbata sudėta 

iš čystų žolių. Suteikia tirštą raudo
ną kraują jūsų gįslose, suteikia tvirs- 
tumą atsikratyt ligas.

Parsiduoda pas visus vaistininkus 
arba per k rasą pasiunčiame 1 didelę 
šeimynos dėžę $1.25, arba 3 dėžės 
$3.15, arba 6 dėžės $5.25. Antrašas:

H. H. VON SCHLICK, President 
Marvel Products Co.

451 Marvel Bldg. Pittsburgh, Pa.

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašasi 
8333 So. Halsted St., Chicago, III

Phone: Boalevard 4121.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

J- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
i Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzavdaeoju Dykai

Gyvenimas yra 
tulžias, kada pra
nyksta regėjimą*.

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

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedeliomis, nuo 9 iki 12 diena. 
4649 S. Ashland Avė. karną. 47 St. 

Telephone Yards 4817
Boulevard 6437

r
DR. M. HERZMAN

18 RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 22 

metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas liras, 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijas lD2i W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 817

Naktimis i Drexei 
950 - Drover 4186

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

Telephonah

Šoki everywlierc by turniūre dealers 
arui depą t emeni storosENGIANDER

eouen - B E.O

Į—j AUDĖJAI

LNGLANDLH SI’KING bl.l) C O.

(kerčių) 
itidirbti 
mokslui 
šviesos 
kasti iš
kanas, kurių ir šeimininkams 
’ieka; užtat gaunu kartais sriu
bos ir kavos. Duonos perkuos 
š stipendijos (150 auks. - 
11/o dol. j mėnesį), taip pat 
knygas ir mokslo priemones. 
Te-vas žemes neturi, ir pat yx-a 
paliegęs sulaužyta nugara”...

Tokmse ir panašiose sąlygo
se siekia mokslo Lietuvoj jau
nuomenė, jos aleilis, ypačiai 
karo n u niektose vietose, kaip 
.Šiauliuose.

DRESDEN. — Kad laikraš
čiuose skleidžiamoji žinia, jog 
buk “raudonoji” Saksonija 
pereitais rinkimais atrnete so
cialistų valdžių, yra melagin
ga, parodo jau tas faktas, kad 
dabar tapo sudarytas kabinetas 
vien iš socialistu.

Nepriklausomieji socialistai 
susivienijo su didžiumos so
cialistais. Abi tos partijos 
kreipėsi prie komunistų, kvies
damos juos įstoti valdžion. Rot 
jeigu komunistai atsilankys 
stoti valdžion, tada jie bus pra- 

somi pasilikti neutraliais.

j|BagaflKggtJ« wjgig8i«g,L.".!!=jaa2žX9-.
DR. C. K. KLIAUGA

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, III. 

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

Phone Canal 257 i

Telephone Yards 5082

Dr. M, Stupnicki
3107 S. Morgan St. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakar*.

LOKIS

I. LYON, 
užlaikytojas 

Bučernes ir puikaus 
groserio.

1731 So. Union Avė.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 S. Michigan A v., Roseland 

Valandos: 9 iki vakaro

GALUTINIS KAINOMS NUMAŽIN
TOMS IŠPARDAVIMAS.

Parašė Gerhard Hauptmann 
Vertė J. Laukis t

Penkių veiksmų drama, parašyta šių dienų 
garsaus vokiečių rašytojo, čia vaizdžiai persta
toma audėjų darbas, jų buvis-gyvenimas ir strei
kas. ši drama parašyta pagal paties autoriaus 
surinktais dokumentais. Jis šiame veikale pa
rodo, kad darbininkams lieka tiktai du budai 
mirti: vienas būdas — bado mirtis; antras — 
žūti kovoje už savo ir bendrų gerovę.

šią dramą 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.

Something IVilGKT Have Happenod Ad Carte:

Kad ir mažiausia, kelių do
lerių auka, jau gali būti dide
lė paspirtis vienam kitam mo
ksleiviui. Todėl, broliai Ame
rikiečiai, padėkite moksleivijai. 
Kukas prašoma siųsi i stačiai 
“Žiburėlio’1 Draugijos vardu:

pa-
ir

būrelio” vice-pirmininkui 
Bugailiškiui.

Bešališkumo delei turime 
brėžti, jog Lietuvoje yra 
kita draugija moksleiviams
šelpti, būtent “Motinėlė”, kuri 
užsiima katalikiškos jaunuome-1 
nes šelpimu. Nors ji nėra tuo, 
tarpu prie Amerikos Lietuvių į 
kreipusis, bet be abejones ly-. Eb 
giu budo reikalauja lėšų kaip ra 
ir ,“Žiburėlis.” Kas nori sudėti Sg 
pašalpą “Motinėlei”, tesiunčia p- 
aukas jai per Katalikų Centrą, i įd 
arba kitas Katalikų organizaci-i ■ 
jas. ■

Lietuvos Informacijų Biuras. H

Parašė P. Metine
Vertė L. Juras 

Puslapių 79.
Lietuvių legenda.

Labai įdomus pasiskaity- 
mas.

Siųskite pinigus krasos x § 
ženkleliais.

Kaina 20 centų

KNYGYNAS
NAUJIENŲ

1739 So. Halsted St. H
Chicago, III.

''''IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Viskas turi būt parduota, nepai
sant uždarbio, av kiek kainavo. $20,- OOO vertos šlako, vyrams ir vailci- 
nams, vėliausios ir parankiausios rų- 
aies, gatavai padalyti — likę neat
imtais siutai ir overkotai, kurie par- 
sidavojo nuo $15 net iki $65. Dabar 
$8.50, $15, $20, $25, $30 ir $37.50. 
Vyrams kelines $4.5Q ir. augliau..

Vaikams siutai ir overkotai $5 ir 
augščiau. Vyrams čysto vilnono mė
lyno seržiaus siutai $35. Vaikams 
čysto vilnono siutai, $11.50 ir $15.

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

‘S. GORDON, 
1415 S. Halsted St.

Telephone Boulevard 2160
Dr. W. Kaplan

DENTISTAS
Specialistas DANTŲ ir burnos ligų 

aii03 So. Morgan St. , Valančios: 9----12 p. y>. 2----S> vale.
Chicago, III.

! Telephone Yards 1532

i g DR. J. KULIS j
LIETUVIS g

» GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J 
** Gydo visokias ligas moterų, vai- J

• ** kų jr vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin

gas vyrų ligas.
3259 So. HatsJed St., Chicago. ■

m

ANGLIJA.

Bedarbiai užiiminėja butus.

Telephoae Yards 5834
Dr. P. O. Wiegner į 
Priėmimo valandos nuo 8 iki L 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. y 
8325 So. Halsted St„ Chicago./ [

PRANEŠIMAS

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą

1616 VV. 47 SU 160
Valandos: 1 iki 3 po pietą.

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

Nuo ryto iki piet
Telephone McKinley 268

2

NAUJAS
TELEFONAS
Naujienas dabar galima 
šaukti dviem telefonų 
numariais:
senuoju
Canal 1506
ir naujuoju
Canal 576

Tol. Pullmah 342
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė., Roselande.

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

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

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantvojame 

Kalbame visas E utopiškas kalbas. 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

Arti 38-th Street

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo ii Californijos ir 

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

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

J

LONDONAS. — Londono 
bedarbių ir benamių žmonių 
už imi nčjimas viešųjų namų ir 
privatinių butų tebesitęsia,

tušti bu lai, barakai ir kitokie 
tušti triobesiai yra užimineja- 
mi ar kaipo raštinės bedarbių 

I organizacijoms, ar kaipo mais-

1 *1 ••1
Iš

--••u

y Tel. Boulevard 2160,
g Dr.A.J.KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas
S VALANDOS: 9—12 ryto

KREIPKITĖS TUOJAU.
Mes turime parduoti už neužmokejimą rendos palaikymui 

dvidešimts augštos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už 
kurių reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duo
sime veltui 24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma 
mašinų naujos ir užtrintos ant dešimties metų. Reikia jas 
pamatyt, kad apkainaviis. Nepraleisk šios progos kaipo, tik
rų atsitikimų, kuris visaipe gyvenime negali kitų syk atsitikti. 
Pamąstyk pats, tik už $35 augštos rųšies gvarantuotų kalba
mųjų mašinų. Taipgi, mes turime parduoti dešimti augštos 
rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir karpetų. šie setai 
yra visai nauji ir vėliausio išdirbinio. Mes parduosime už 
pirmų pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos. Tai 
apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui 
į visas miesto dalis ir apiclinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. 
ir daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntinį. 
Atdara kiekvienų dienų iki 9 vai. vak. Nedėldieniais ir kitomis 
šventėmis nuo 10 iki 4 po pietų. Liberty Bondsai priimami.

WESTERN FURNITURE STORAGE,
Galima matyt po no. 2810 W. Harrison St. ir 2102 W. 35 St.

2810 W. Harrison St., Chicago, Jll.

■ 3303 So. Morgai*. Street, 
Chicago, III.

ra ® m® «

Dr.C.Z. Veželis
Lietavie Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvis

Telefonas: Drover 7042

V
Tel. Canal 65

LIETUVIS DAKTARAS

Dr. J. Sarpalius
1424 So. Halsted St.

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

Gyvenimo Tel. Yards 5093.
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Liet!!¥iĮT ftt0li!!OS8
GELBĖKIME SAVO UNIJĄ — 

BAUSKIME PROVOKATO-.
RIUS. .

Kiekvienas rubsiuvių gerai 
žino kiek vargo ir darbo buvo 
padėta kol mums pasisekė pas
tatyti savo uniją — Amalga- 
mated Clothing \Vorkers — 
pastatyti ant tokių tvirtų pa
matų, ant kokių ji dabar sto-

BRIDGEPORT

darbuotės.

Sausio 6 d. Mildos svetainėj na sulaikomas trumpam
* T • 1 • • 1 • a 1 • • -• ■ 1 • IV*

po šešiasdešimts kar
tų į valandą, vienas bučkis 
miliutą.

Miestas skolins $2,500,000.

PRANEŠIMAI.
Chicagos Lietuvių Tarybos susirin

kimas bus pėtnyčioje, 
d., 8 vai. vak. Mildos svetainėj. Mel
džiami 
kitiems 
svarbių

JIEŠKO KAMBARIŲ

REIKIA KAMBARIO.
Inteligentiška panelė nori susiras

ti kambarį gyventi geroj apšviestų 
lietuvių šeimynoj. Rašykite laišku 
adresuodami Miss Boreišo, 2719 Can- 
ton Str., Chicago, III.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas, 

priešaisystock yardus. Savi
ninkas išvažiuoja ant far- 
mų.

4346 So. Ashland Avė.

Sausio 14-tų 

būtinai ateiti ir nepamirškit 
apie tai pranešti. Daug labai 
reikalų susirinko svarstymui.

— Valdyba.Chicagos miesto kontrolie
rius Hardingas sako, kad šian
die reikalausiąs iš miesto ta
rybos, kad ji įgaliotų miesto 
iždininką Stuckart pasiskolin
ti du milionu penkis šimtus 
tūkstančių dolerių, kad apmo
kėjus miesto darbininkams al
gas už sausio mėnesį.

REIKIA DARBININKŲ
_____ MOTERŲ___

Aštunto Rajono Mokykloj sekamo
ji lekcija bus seredoj, sausio 12, kaip 
8 v. v. Visi mokiniai ir norintys įsto
ti prašomi atvykti laiku.

— Valdyba.

PARSIDUODA saliunas, 
visokių tautų apgyvento} 
vietoj. Pardavimo priežastį 
patirsit ant vietos.

2116 N. Leavitt St.

perklausinėjimo vėl buvo pa- vęs ją 
leidžiamas. Smarkiausias jų 
visų švaistosi sau Kuosas, va- 

Iš Chic. Liet. Soc. Vyrų Choro žinėja su prakalbomis, smar
kauja, rėkauja ir visą tai da
ro liuosai, tik retkarčiais bu- 

lai- 
Tuo

Vyrų Choras laikė savo metinį tarpu gi koks paprastas žmoge. 
susirinkimą. Valdyba ir komi- lis, turintis mažą sankrovėlę 

ir laikantis keletą beverčių bro
šiūrėlių ir senų laikraščio nu
merių yra laikomas kalėjime 
ir teisiamas desėtkui metų ka
torgos. Kuo visą lai išaiškinti?

—Tikrai Taip.

tetai išdavė raportus apie vi
sų metų veikimą, iš kurių pa
sirodė, kad choras pereitais 

metais yra daugiau veikęs. 
Choras dabar gerai stovi; turi 
virš 30 narių, kurie yra gerais1 
dainininkais ir sumaniais dar- 
buotojais. Naujon valdybon ,Kataliku Draugijų susirinkimas 
išrinkta: pirmininku F. Mažio- 
lą, raštininku 1). Millerį ir iž
dininku R. Saikų. Choras nu
tarė surengti dar vieną šaunų 
vakarėlį vasario 6 d., Mildos 

pradėjo | svetainėj.
Choras laiko repeticijas kas 

pėtnyčios vakarą Mildos svet. 
Mokytojauja St. Dilius. Visi 
vyrai, kurie myli dainas, kvie
čiami atsilankyti ir prisidėti 
prie choro. —Sekretorius.

unijos reikalus Banditai primušo policįstą.
musų viršininkai

fabrikantų puolimus 
nuolatos stiprinus uni-

fabrikantai

Sutvarkyti 
mums labai 
dabartiniai 
kurie dėjo visas pastangas, kad 
a t rėmus 
ir kartu 
ją-

Dabar
naują puolimą ant unijos. New 
Yorke ir kituose miestuose 
jau verda smarkiausia kova. 
Mes turime tą kovą laimėti, 
nes čia eina kova ir už pačios 
unijos gyvybę. Bet kad atsie
kus laimėj.mus, mes turime 
suglausti savo eiles ir laikytis 
vienybės, nes vedant kovą, at
siranda visokio plauko provo
katorių ir iš pačių darbininkų 
pusės, kurie stengiasi sukelti 
vienokią ar kitokią suįriitę 
tarp darbininkų. Kada 1910 ir 
1915 m. buvo streikai Chicago-j 
jo, fabrikantai visokiais išma-1 
nomais budai stengėsi išardyti 
darbininkų vienybę; tuo tikslu 
jie skelbė laikraščiuose mela
gingas žinias apie darbininkų 
grįžimą į darbą, skleidė lape
lius, kuriuose buvo skelbiama 
apie unijos vadų parsidavimą 
fabrikantams ir tt. Unijos na
riai į tokius lapeliui nekreipė 
domės, nes žinojo, kad tai yra 
apgavystė-provokacija.

šiomis dienomis«. Chicago j e 
vėl pradėta skleisti lapelius, 
kuriuose šmeižiama A. C. W. 
unijos viršininkai. Lietuvių lo- 
kalo 269 susirinkime, laikyta
me sausio 7 d. šitokius provo- 
katoriškus lapelius skleidė vie
nas lokalo nariu —
kailis. Tokiame momente da
linti tokius lapelius yra niekas 
daugiau, kaip pasitarnavimas 
fabrikantams — provokacija. 
Žinoma, tokie nariai, prisis
kaitę panio’kinimų iš “Laisvės” 
ir “Darbo” mano atlieką gerą 
darbą. Bet ištikrųjų jie neša 
daug žalos unijai ir pasitar
nauja tik fabrikantams ir to
kius narius reikėtų bausti kai
po pa prastus provokatorius, 
nes jie galvodami apie viso
kias “revoliucijas,” siekiasi pa
sėti neužsitikėjimą viršininkais 
ir suardyti pačią uniją.

Unijos nariai taipjau 
skaitlingiau lankytis į 
susirinkimus ir daboti
reikalus. —Siuvėjas.

Chiromantiškos prakalbos.

L. M, P. S. 9 kp. buvo su
rengusi prakalbas Mildos sve

apie savo kelines nesigyrė ir 
nė smalavirių neminėjo. Bet 
jo kalba buvo tikrai chiroman- 
tiška. Kalbėtojas kairiąją ran
ką augštai iškėlęs, pirštus iš
plėtęs, o su dešiniosios < smi
liu rodo į savo kairiąją ranką 
ir šaukia: “Na, dabar tik žiū
rėkite, čia jus viską pamaty
site.” Paskui suima 
sios rankos nykščio

Praeitą ketvergą, sausio 6 d., 
Mildos salėj įvyko Susivieniji
mo Liet. Rymo-Katalikų Pa- 
šalpinių Draugijų Illinois val
stijos susirinkimas. Delegatų 
atsilankė lėčiau nedaugiausiai. 
Plačiai buvo kalbėta apie drau 
gijų reikalus, bet nepamiršta 
ir daabrtinio sunkaus Lietuvos 
padėjimo: nors kasoj randasi 
nedaug pinigų, betgi nutarta 
paskirti $50 ir per Lietuvos 
Atstovą Amerikoj p. J. Vilei
šį pasiųsti Lietuvos Gynimo 
Komitetui Kaune.

Valdybon 1921 metams iš
rinkta: pirmininku Antanas 
Stnikis, padėjėju Motiejus Do
bilas, iždininku Pranas Stasiu- 
lis, maršalkų Pranas Racevičia, 
nut. raštininku Antanas Bugai- 
liškis, 3337 S. Wallace st.

—A. B.

Keturi banditai praeitų naktį 
buvo užklupę Samucl Popen 
saliuną, 2200 Clybourn avė. 
Čia jiems besidarbuojant, atėjo 
salintum policistas George Man- 
del ir pradėjo muštis su plė
šikais, bet plėšikai jam užva-

Lietuvių Laisvamanių Federacijos 
1 kp. extra susirinkimas įvyks ketver
to vakare, sausio 13 d., “Kardo” ofi
se, 1443 N. Paulina St. Visi nariai 
prašomi atsilankyti. — Valdyba.

Prakalbos! Utaminke, sausio 11 d., 
1921, Mildos svetainėje, 7:30 v. v. 
Kalbės K. J. Geležėlė temoje: “Kodėl 
Lietuvoje nėra bolševizmo?” Įžanga 
dykai. Kviečia

P. P. D. U. Komitetas.

Kensington. — Lietuvių Bendrovės 
metinis susirinkimas įvyks Seredoj, 
Sausio 12 d., 8 vai. vak. F. Shedvillo 
svetainėje, 341 Kensington Avė. Na
riai kviečiami visi atsilankyti, nes 
bus duotas raportas apie stovį ben
drovės už visus metus.

— Direkcija.

Bendo-

Iškrėtė 15 namų.
Prohibicijos agentai 

iškrėtė penkioliką pri 
už kairio-I namų įvairiose miesto dalyse 

ir sako: >1’ konfiskavo apie trisdešimts 
šis pirštas pats storiausias, tai penkis baksus degtinės. Taipgi 
bosas, o šis (rodo į smilį) tai konfiskavo apie penkiasdešimts 

baksų įvairių svaigalų freitų 
stoty j ant 43-rd st.
Bankierius bandė nusinuodinti.

Harald Janisch, 22 metų 
amžiaus, vice-prczidentas Divi- 
sion State banko, vakar bandė 
nusinuodinti savo uošvės, Mrs. 

štus atsigrįžo į dešinę ir vėl j Della M. Stickbauer, 1027 Bu- 
pradėjo nuo nykščio: šitas tapena avė., namuose. Nugabcn- 
advokatai, o šis tai daktarai, tas Lake View ligoninėn. Sako, 
ši.s kunigai, minyškos, davat- kad turbut 
kos. Ir paklausęs “o ką dabar 1 Jis buvo išgėręs gerą dožą kar- 
Grigaitis pasakys?” vėl prade-1bolinio acido. Priežasties saužu- 
da rfuo kairiosios rankos nyk- (lybės — šeimyniški nesutiki- 
ščio: čia Anglija, čia Wilsonas, mai.
čia Franci ja, čia Lenkija, čia ---------- ;—
Želigovskis. Ir taip varė visą' Užsimušo milionieriaus sūnūs, 
valandą, visuomet liepdamas 
žiūrėti i ranka “ 
čia viską c

mėsos trustas, o šičia (rodo 
tarp nykščio ir smilio mes esa
me, matote, mes čia, o šitas

ty trustas, o šitas bankierius, 
o šis mažasis tai vertelgos. Iš
baigęs kairiosios rankos pir- (

vakar

da galės gyventi

lokalų 
unijos

AŠTUNTO RAJONO 
KYKLA.

Scredoje. sausio 5 d., 
svetainėje buvo šeštoji

MO-

Vakar čia gauta iš Los Ange- 
tik žiūrėkite, les žinia sako, kad Raymond 

pamatysite” ir po'C. Thornc, sūnūs multi-milio- 
kiekvienos litanijos vis primin-1 nieriaus William C. Thorne, 

3314 Sheridan road, belėkda
mas automobiliam apvirto ir 
užsimušo, netoli Los Ageles 
miesto Californijoj. Raymond 
buvo 33 metų amžiaus, vienati
nis sūnūs multi-milionieriaus 
Thorne, kuris buvo nuspren
dęs apsigyventi Californijoj ir 
tik-ką buvo pasibudavojęs už 
dešimt tūkstančių palocių 
Bcaverley kalnuose.

žmonių ir val-

damas Grigaitį. Mes žiūrėjome 
akis išplėtę, bet nieko negalė
jome pamatyti, apart mažytes, 
nemačiusios sunkesnio darbo, 
išlepintos rankos. Turbut Ju
kelis yra studijavęs chiroman
tiją, kad taip viską moka iš 
dehio skaityti, tik sulig nau
jos mados, vieton visokių pie
nu tų.
stybių vardus. Paskui Jukelis 
kalba apie Lietuvą, jos 
terius, 
klausimų, paskui pataria vi
sus advokatus, daktarus ir ki
tus varyti į Lietuvą. Paskui 
prisimena ir apie Rusiją. Sako,___ o_____ ___ , ___ w
kad Rusijoje tapusi sutabdyta' medžiodamas antis Mississippi 
spekuliacija, o inoterįs esan-(paupiuose, arti New Orleans, 
č os aprūpintos, ir, žinoma, netyčia persišovė.
visaip išgyrė Rusiją. Bet jeigu 
Rusijoje butų toks rojus, kaip 
kad jie piešia, tai tokie Juke
liai nevarytų advokatų ir dak
tarų į “buožių” Lietuvą, bet

“meis-
pats užduoda daugybę

Aušros 
d. P.

VIII 
Rajono mokyklai iš socializ
mo istorijos šioje šalyje, ši 
lekcija buvo apie Oneidos ben
driją (komuną), kurios įkūrė
ju buvo istorikas John Ilumph- 
rey. Ši bendrija nors ir buvo 
suorganizuota dar ant sektan
tiškų pamatų, bet ekonominis 
ir kultūrinis jos vystymasis 
buvo pastatytas ant platesnės 
laisvės ir augštesnių pamatų, 
negu kad pirmesniosios komu
nos. Šios bendrijos , nariai 
dirbdavo be jokios discipli
nos, savo protu vaduodamiesi; 
dirbo bendrai kiek kas norėjo 
ir pagamintais vaisiais lygiai 
naudojos; kartu ir gyveno. 
Šeimyniška tvarka irgi buvo 
kitokia, negu pirmesnių bend
rijų; č.a nebuvo celibato ar 
vienpatystės, bet kiekvienas 
vyras buvo kiekvienos mote
ries, taip kad moteris buvo 
žinoma kiekvieno vyro. Po ak
cijos lektorius statė klausimus, 
taipjau davę plačius paaiškini
mus. Lekcija buvo įdomi.

Sekamoji lekcija (ji 
Šiandie) bus apie utopinį 
cializmą. Kas norėtų apie 
atsižinoti — atsilankykite 
•įklausyti, —r6apas Darbininku*vo areštuojamas ir po trumpo ten Tai dalto, kad jis bučia-

Persišovė pliuto sūnūs.
Kito Cliicagos milionieriaus 

vienuolikos metų sūnūs, Jo
seph J. Leiter, Jr., vakar čia 
buvo gauta žinia, kad jis be-

Jo tėvas, 
Joseph Leiter, Jr., buvo kartu 
su juo. 
nušovęs 
tuvų ir 
Paskui

Sako, kad berniukas 
antį, užtaisė savo šau- 
padėjo jį ant žemes. 

.... T t v _____ beimant jį į rankas,
patįs pirmieji bėgtų į Rusiją, šautuvas netikėtai išsišovė ir 
Bet dabar tokių kalbėtojų ir .paguldė berniuką ant vietos, 
kitų “proletariato diktatūros” |--------------
smarkiuolių, kurie Rusijoje Gatvekaris užmušo žmogų, 
mato tikrąjį “rojų,” ne paga-. 
liu jų neišvarysi to rojaus pa- . a « v-fe. • • • • V

+——
Ant kampo East 92-nd st. 

matyti. Gal Rusijoje ir kam- ir Brandon avė. vakar gatve- 
nors gerai gyventi, tik ne dar- karis suvažinėjo tūlų David 
bininkams ir valstiečiams, bet Bjurston, 36 metų amžiaus, 
komunistų komisarams ir sau-. 11434 Stevenson avė. Mirė be- 
jalei veidmainių atgaleivių, vežant jį į pavieto ligoninę, 
kurie moka prisitaikinti ir prie ( 
komunistų ir užima ten augš- 
tas vietas. Bet liaudis ten da-;

bus
so-
tai

pa-

tuojaus susmuko viduryje sa
liuno. Apsidirbę su policistu, 
atėmė $75 nuo saliunininko ir 
apie tiek pat jo kostumierių, 
išdūmė laukan.

Nušvilpė aldermaną.

po-Chicagos miesto tarybos 
sėdyje aldermanas William R. 
O’Toole reikalavo, kad butų 
išleistas patvarkymas, duodan
tys teisę Con-Cota Service 
kompanijai įstatyti apie tris 
tuksiančius suolų ant įvairių 
gatvių kampų, už kuriuos 
miestas turės mokėti kompa
nijai kas mėnuo po dolerį už 
kiekvieną suolą. Čia tuoj pra
sidėjo švilpimas įvairiuose 
kampuose, taip, kad aldenna- 
nas O’Toole turėjo pertraukti 
kalbą. Vienas aldermanas at
sistojęs pabrėžė, kad tokie suo
lai ant gatvių kampų butų 
naudingais, niekam kitam, kaip 
tiktai 
toms.”

Pittsburgh, Pa. — Lietuvių Kapi
nių Bendrovės Narių domei: L. K. B. 
metinis seimas liko atidėtas ant Sau
sio 23 dieną š. m. Tokiu budu L. K. 
B. Metinis seimas bus nedėlioj, sau
sio 23 d. L. M. D. Name, 142 Orr St., 
Pittsburgh, Pa. Pradžia kaip 7:30 
vai. vakare. Todėl kiekviena kuopa 
skirtingų draugijų, prisidėjusi ar ma
nanti prisidėti prie L. K. B. malonė
kite atsiųsti savo delegatus, sutei
kiant jiems paliudijimus nuo jūsų 
draugijų, kurie atstovautų L. B. 
metiniame susirinkime. Taipgi kiek
vienas narys ar narė dalyvaukite mi
nėtame seime, kuriame turėsime daug 
svarbių dalykų ir taip” pat rinkimus 
valdybos 1921 metams. Kviečiame 
visus -lietuvius iš Pittsburgho ir jo 
apielinkės į viršminėtą seimą, kiek
vieno lietuvio teesti prederyste jame 
dalyvauti ir veikti pagreitinimui įgi
jimo lietuviško kapinyno. Dalyvauki
me šiame seime kam rupi lietuvių 
reikalai ir veikime vienybėje. Kvie
čia visus Lietuvos pavienius ir drau
gijas į šį metinį seimą L. K. B. val
dyba, J. L Alexis, Sckr.

Šelps

negeistiniems valka-

Europos badaujančius.

Chicagos žydai subruzdo rin
kti aukas, kad sušelpus penkis 
šimtus tūkstančių žydų kūdi
kių Lenkijoje. American Je- 
wish Relief komiteto pirminin
kas, Charles Rubens, vakar pa
reiškė, kad Amerikos žydai ža
da surinkti $3Bi000,000 sušelpi- 
mui Europos badaujančių žy
dų. Sako, kad apie du šimtu 
penkiolika tūkstančių žydų kū
dikių Lenkijoje dabar gauna 
tiktai vienų kartą pavalgyti į 
dienų.

EXTRA!

Demonstracija (paroda) naujausio 
automatiško išradimo. 

Bus
Didžiojoj Mildos Svetainėje, 

3138 So. Halsted St. 
Seredoj, Sausio 12 d., 1921. 

Pradžia 7:30 v. v.
Gerbiamieji: —

Malonėkit atsilankyti visi kas
žingeidaujate naujais išradimais De
monstracija (paroda) bus labai žin
geidi! Bus geri kalbėtojai.

J Įžanga dykai.
\( Kviečia Komitetas.

t ik

TAISOME FORDUS.

$40.00 complete. Kad pataisyti 
savi-

už 
fordą į pirmos klesos stovį, 
ninkas turėtų sustoti vartojęs fordą 
vieną valandą ir pusę, vietoje po 2 
ar 3 dienas kitur. Taipgi, taisau ir 
kitokio išdirbimo automobilius už že
miausią kainą. Vieta 39th 
Garage & Repair Shop.

ALEX A. WASIL, 
(Wasiliauskas) 

719 E. 39th St.

Pranešimai

Street

Naujiena!
Dramatiškas Ratelis perleidė 

savo svetainę Dramos Kursam. 
Taigi iš tos priežasties 23 Sausio 
šių 1921 metų Meldažio svetai
nėj įvyks extra nepaprastas 
Dramos Kursų vakaras. Kursy- 
stai, o taipgi ir pati jų vedėja- 
mokytoja artistė Unė Babickai- 
tė suloš niekuomet dar nebuvu
sius Lietuvių scenoj veikalus: I 
“Vyresnysis Angliakasis” viena- 

kad tūla Aurelius C.lveiksmS drama. II “Sudaužytas 
turingas namų savi- Veidrodis” vienaveiksmė labai 
nrivnln užmokėti friU inokinffa komedi ia. III Sušoks

$.3,500 — už bučkį. 
Bučkiai yra brangus. Vakar

bar kenčia didesnį vargą, negu apeliacijų teisėjas Holdom pat- 
kad kentėjo apie caro. girtino teisėjo Sabath nuosp-

Jukelis pasigyrė ir areštais rendį 
ir kaip jam teko matyti kaip Turpin, 
turčiai valgo didžiausiuose res- ninkas, privalo užmokėti tris juokinga komedija. III Sušoks 

čia tuksiančius ir penkis šimtus Baletą — Suktinis.tora nuošė ir hoteliuose.
ir išlindo yla iš maišo. Jis bu- dolerių slaugei, Virginia Fos- Po programų šokiai.

Kursų Ądministracija.

REIKIA patyrusių ir ne
patyrusių moterų į popieros 
atmatų dirbtuvę.

Atsišaukite:
1451 S. Peoria St.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo, apžiūrėti keturias ypatas — 
mažiausis penkių metų. Malonės at
sišaukti ypatiškai ar laišku. Apie 
užmokestį susitaikysime.

JOHN GEDWELL, 
730 N. St. Louis Avė.

Arti Chicago Avė., antros lubos.

REIKALINGA mergina ant lietu
viškos farmos prie namų darbo, šita 
farma yra gražiausias vasarinis re- 
sortas, netoli nuo Chicago, į kurį va
saroje suvažiuoja iš Chicagos daug 
svečių, tai tokioje vietoje ir tarnams 
yra smagu gyventi. Mokestis $10.00 
ant mėnesio, valgis, ruimas ir tt. Far- 
meriai yra lietuviai, jums, geri žmo
nės. Atsišaukite pas:

A. OLSZEWSKI.
3251 S. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA minkštų gėrymų 
krautuvė. Puikus baras aliniai stik
lai, viskas įtaisyta kaip saliune. Pa
sinaudokite proga; pirkęs nesigailės. 
Pardavimo priežastis, einu ant ūkės.

Atsišaukite:
615 W. 18th St.

PARSIDUODA biterio, mink
štų gėrynių, cigarų ir saldainių 
krautuvė. Pardavimo priežastis, 
savininkų automobilius sužeidė.

Kreipkitės:
663 W. 18th St., 
Tel. Canal 381.

PARDUOSIU arba mainysiu 
groseroę ir bučernę ant saliuno.

3252 N. Nagle Avė., 
Tel.: Kildare 426. 
F. DICHMONAS.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS draiveris duo
na# išvažiuojimui. Geras uždar
bis, atsišaukit tuojaus.

J. WISOCKIS,
1529 Portland Avė., 

Chicago Heights, III.

______ RAKANDAI______
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

REIKALINGAS 
partnerius, su

vaikinas 
Pinigais, 

prie saliuno biznio. Atsišaukite 
į Naujienas po No. 199.

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

2810 W. Harrison St.

VVest Sidės Lietuvių Draugijų Ta
rybos priešmetinis susirinkimas įvyks 
ketverge, sausio 13, kaip 7:30 v. v. 
Mcldažio salėj, 2242 W. 23rd Place. 
Visų draugijų delegatai ir įgalioti
niai malonės susirinkti pažymėtu lai
ku ir vietoj. Yra daug svarbių rei
kalų Tarybai aptarti. — Valdyba.

Chicagos Liet. Socialistų Vyrų Cho
ro repeticija įvyks pėtnyčios vakare, 
sausio 14 d., kaip 8 v. v., Mildos svet. 
Dainininkai prašomi visi laiku atsi
lankyti. — Sekretorius.

Chicagos Liet. Socialistų Vyrų Cho
ras rengia šaunų vakaią vasario 6 
d., Mildos abiejose svetainėse. Visi 
užkviečiami atsilankyti. — Choras.

Drainatiško Ratelio mėnesinis susi
rinkimas bus ketverge, sausio 13 d., 
7:30 v. v., Meldažio svet. Visi drau
gai ir draugės pribukit laiku, nes yra 
svarbių reikalų. Meldžiu ir tų drau
gų, kurie nori įstoti į Ratelį, atvykti.

Sckr. A. Jusas.

AGENTŲ REIKIA.
Patyrimas nereikalingas, pardavot 

mostį “ALBERTA”, gera nuo 
katarų, galvos skaudėjimo, 
skaudėjimo, reumatizmo, etc.

NIEDZIELSKI,
5051 S. Ashland Avė., 

Chicago,

NAMAI-ŽEMĖ

REIKIA

Patarnavimo keletos gerų

šalčių, 
dantų

111.

PARSIDUODA 5 kambarių namas, 
cemento skiepas, maudynės ir visi 
parankamai. Didelė bamė, 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.

_ . vyrų, 
kurie norėtų išmokti gerai apmoka
mos profesijos, kuri atneš virš $100.- 
00 į savaitę. Reikalaujame vyrų su 
plačia pažinčių ir gero budo, o mes 
turime pirmos klesos vietas dėl to
kių.

Rašykit suteikdami pilnas infor
macijas pas, United Real Estate 
Company, llth floor, Jonės—Law 
Building, Pittsburgh, Pa.

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas gerai patyręs tame darbe. 
Pavienis. Nepatyrę neatsišaukite. Ge
ra mokestis, kambaris ir valgis.

6402 Maryland Avė.
Tel.: Dorchester 5742.

Pa j ieškojimai mokti
■i'nj.iu .... įį^ Įi»i«mmjii ij.i |

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU draugų Antano ir Izi

doriaus Norušių, paeina iš Pažėrų 
kaimo, Skrisnenunės parap. Malonė
kit atsišaukti patįs, arba kas juos ži
no pranešti šiuo adresu:

WM. GERVYLIUS,
1439 So. 50th Avė., Cicero, III.

arba Mykolas Kucinas,
3442 So. Lowe Avė., Chicago, III.

REIKIA dviejų gerų vyrų iš- 
i gerai apmokamo biznio; 

gera proga žmogui norinčiam 
mokintis. Matykit Mr. Seloskey, 
nuo 10 v. ryto iki 9 v. v. room 13 

2952 Mihvaukee Avė.

AUTOMOBILIAI____
” PARSIDUODA Fordas 
sedan 1920 pigiai.

39th Street Garage
719 E. 39th St.
A. A. WASIL

PAJIEŠKAU savo sunaus Pranciš- 
ko Stakučio. Paeina iš Kauno rėd., 
Raseinių pav., Kaltinėnų vai., Kas- 
tantiŠkės sodos. Pirmiau ' girdėjau 
gyveno Chicagoj. Esu atvažiavęs iš 
Kansas City, Mo., ir norėčiau pusi- Į 
matvt su savo sunais. Kas žinote ,
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meldžiu pranešti ar patįs atsišaukti. | sju rpurj parjuotas greitu laiku,
PRANCIŠKUS STAKUTIS,

1606 So. Halsted St., 
Chicago, III.

BARGENAS’.
Parsiduoda Ford touring automo- 

Gerame padėjime, eina kaip 
naujas. Nemokantį važiuoti išmokin-

• « f

^atiduosiu už teisingą pasiūlymą. Ga
lima matyti visada. 

S. NORBUT,
2132 Floumoy St.

1 blokas į pietus nuo Harrison St. 
PAJIEŠKAU savo brolio Kristupo I__ ,, -

Latvaičio, Tauragės apskr. Levoniš- PADIIAVIMITI
kio kaimo. 12 m. gyvena Amerikoje. t_ __
Vedęs. Jis gyvena Brooklyne. Malo- i T' _
nes jis pats ar kas kitas pranešti, bu- 1 AKbIDUODA bucernn ir 
siu dėkingas. LATVAITIS grosernė lietuvių ir kitų tautų
632 w. Madison St., Chicago, m. tirštai apgyventa. Geras biznis, 
—---- ------------------------—-----  viskas cash.

PAJIEŠKAU savo brolio Jono Ma- Kreipkitės: 
tijošaičio. Gruod. 1 d. p. m. išėjo ap- qorq t
siskust barzdą ir negrįžo. Dabar ne- ZDDo ljOX\e AVe.
žinome ar jis gyvas, ai’ ne. ...... — ............. -..- ........... ...........

Yra 6 pėdų augščio, šviesaus vei- PARSIDUODA karčiama, 
labai geroj vietoj. Pardavi- 

170 svarų, 41 m. amžiaus. Paliko 6 mo priežastis, iŠVaŽlUOju iŠ 
vaikučius ir moterį dideliame rūpės- 
tyj. Žinanti jį malonėkite pranešti, miesto. 
Už pranešimą skyrių $25 atlyginimo. JOSEPH NOVICKAS

KAZ. MAT1JOŠAITIS, 71Q W Llth Qt
1980 Canalport Avė., Chicago, III. Į A DU

Priešais Klein krautuvę.
PARSIDUČDA saliunas 

Brighton Park. Pardavimo 
priežastis, važiuoju kitan 
miestan. 

4544 So. California Avė.

PAJIEŠKAU brolio Stepo Meškau- 
skio, Kauno rėd., Palangos apskr. 
Kretingos par. 5 metai atgal, gyve
no Chicagoj, o dabar nežinau kur. 
Malonės atsišaukti ant antrašo:

PRANAS MEŠKAUSKIS, 
639 W. 16th St., 

Chicago, III.

PAJIEŠKAU Juozapo Matulevi
čiaus, pirma gyveno ant Wentworth 
Avė., dabar nežinau kur. Malonėkit 
atsišaukti pats, arba kas jį žino pra
nešti.

KAROLIS LIBERIS, 
8739 Lowe Ave0 Chicago, 1111

PARSIDUODA saliunas 
greitu laiku ir pigiai. Par
davimo priežastis patirsite 
ant vietos.
4515 Soi Wentworth Avė.

PARSIDUODA 5 kambarių Bunga- 
low ant 50x125 pėdų kampinio lotd 
ir 4 kambarių Bungalow ant 60x125 
pėdas lotas. Parsiduoda už $7,000. 
Jei turi lotų ant Archer Avė., išmai
nysime. Atsišaukite prie savininko:

5557 Natoma Avė.,
Archer Avė. and 66th Ct.

PARSIDUODA dviejų augštų 
namas; rendos atneša $80.00 į 
mėnesį. $6,500. 2133 S. Halsted 
St. Savininkas:

LOUIS SCHMID, 
11324 Michigan Avė.

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

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

$500 cash, likusi suma kaipo renda 
nupirks 8 kambarių plytų nam3 8,u 
garu apšildoma, vanoms, gazas ir 
elektra. Gera apielinkė, urnai parsi
duoda. Netoli parko.

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

MOKYKLOS

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

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

Mes turimo 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 ii bet kurios 
madų knygos.

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

Kampas Lake St., ant 4-tą lubų.

1 VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

187 Mokyklos Jvngt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi

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

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkl,

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste- 
nograJijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politd- 
kinis ekonomijos pilietystis, dailia- 
rašystis ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
S»HI6 SO IIADųTI) S>. I’HH


