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True translation filed with the post-master at Chicago, III,, Feb. 4, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lenkija šaukiasi pagelbos
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 4, 1921 
as required by the act of Oct. 6,1917

Austrijos deficitas
100,000,000,090 kronų.

Francija reikalauja pil
no Vokietijos užmo

kėjimo.

Francija yra pasirengusi piešti

Geležinkeliečiai grąsina 
streiku.

Pilsudskis atvyko Paryžiun
Turčiai lėbauja, kuomet darbi
ninkai badauja. Uždės naujas 

j mokestis ant duonos ir kitų 
reikmenų.

ir smaugti Vokietiją kiek tik 
ji gali.

370,000 dirbtuvių darbininkų 
mes darbą, jei bus nukapotos 

algos.

Reikalauja didelio 
laivyno.

| Laivyno taryba pataria nė va
landėlei nesustoti budavojus 
didžiausį pasaulyje laivyną.

Siuvėjų kova
Ir streiklaužiai šaukiasi rubsiu- 

vių unijos pagelbos.

Geležinkeliečiai grąsina streiku

Amerikos pinigai užlaiko Bachmetjevą

Lenkija šaukiasi talki
ninkų pagelbos.

Pilsudskis su visais savo klap
čiukais atvyko Paryžiun mal
dauti pagelbos. Lenkija neno

rinti užkariavimų, sako 
grobuoniai.

PARYŽIUS, vas. 3. — Len
kijos prezidentas Pilsudskis su 
daugybe augščiausių Lenkijos 
valdininkų ir jų sekretorių at
vyko šįryt į Paryžių, kad aps- 
varščius su Francijos preziden
tu Millerand, premieru Briand, 
maršalu Foch ir kitais žy
miais Francijos viršininkais, 
galimą bolševikų ofensyvą 
prieš lenkus pavasaryj ir kitus 
dalykus, kuriuose yra užintere- 
suotos abi šalįs.

Pilsudskio partija susideda 
iš kokio tuzino žmonių ir į ją 
įeina be kitų, užrubežinių rei
kalų ministeris princas Sa- 
pieha ir karo ministeris gen. 
Solnokowski. Juos pasitiko 
premieras Briand ir palydėjo į 
Crjllon viešbutį. Paden*w*kis 
irgi atvyko vakar. Tikimąsi, 
kad svarstymai tęsis tris die
nas.

do, kad mes šiandie esame to
li nuo musų istorinių rubežių 
ir skaitlines parodo, kad anek
suotoji teritorija siekia tik 
120,000 ketvirtainių mylių, 
kurios yra retai apgyventos. 
Lenkijai labai reikalinga tokie 
palyginamai neapgyventi plo
tai, kad į juos galėtų suplauk
ti jos perdaug susigrūdę žem
dirbiai gyventojai.

‘Tik kelios Vietos Europoj 
yra taip tirštai apgyventos 
žemdirbių, kaip tikroji Lenki
ja, kur ketvirtainėj mylioj aš- 
tuonius kartus daugiau gyve
na gyventojų, negu abelnai 
Jungt. Valstijose ir daugiau 
negu net New Yorko, Pennsyl- 
vanijos ir Massachusetts val
stijose.

“Didelis Lenkijos skurdas 
pareina daugiausia nuo tokio 
didelio susigrūdimo. Daugiau 
kaip trįs penktadaliai musų gy
ventojų gyvena iš žemdirbys
tės ir jiems visiems žemės ne
beužtenka.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 4, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Amerika apmoka 
Bachmetjevui.

PARYŽIUS, vas, 3. — Fran
cija vis dar mano, kad Vokiu-

Užsigina plėšikiškų tikslų.
“Nesmagiausiu faktorių Len

kijos varguose yra visame pa
saulyje prasiplatinęs įspūdis, 
kad Lenkija yra imperialisti
nė,’* pasakė Sapieba. “Sekamą
ja gi problema yra kaip gauti 
užtektinai maisto <kl jos ba
daujančių gyventojų. Valdžia 
labiausiai rūpinasi kova su 
nuomone, kad Lenkija siokia- 
•si tolimesnių užkaravimų.

Plėšikai norį “taikos.”
“Suprasdami tą įsivaizdini- 

mą, Lenkijos politikai daro 
viską, kad įtikinus vakarines 
valstybes ir ypač Jungtines 
Valstijas, jog Lenkija vien 
trokšta taikos ir tai greitos. 
Taika yra būtinai reikalinga 
Lenkijai, betgi abejojama apie 
jos nuoširdumą ir jos pozici
ja labai nukenčia delei stokos 
pasitikėjimo vakarinių valsty
bių ir Jungt. Valstijų.

“Kad išblaškius tą įsivaizdi- 
nimą, aš galiu pasakyti, kad 
kada mes padarėme mūšių pa
liaubą, bolševikų armija buvo 
sumušta, gen. Vrangelio armi
ja vis dar tebeveikė ir mes 
galėjome veržties iki istorinės 
Lenkijos rubežių.

Užsigina savo pirmesnių jų 
reikalavimų.

“Niekad Lenkija negeidė

Rusijos ambasada Washingto- 
ne užlaikoma Amerikos žmo

nių pinigais.

WASHINGTON, vas. 3. — 
Pagelbininkas iždo sekreto
riaus Kelly šiandie prieš sena
to teisių komitetą atvirai pri
pažino, kad Jungt. Valstijos 
nuo 1917 m.pertekliuje užlai
ko “ambasadorių” Bachmetje
vą ir kitus atstovus nuversto
sios Kerenskio valdžios.

Kelly liudijo, kad kiekvieną 
mėnesį Rusijos ambasada, ku
rioj gyvena Kerenskio valdi
ninkai, paduoda valdžiai sąs
kaitą savo išlaidų. Tos sąskai
tos dar niekad nebuvo atmes
tos. Kiek galima buivo patirti, 
ta “ambasada” neturi jokių 
ryšių su kokia nors veikiančia 
dabar Rusijoje valdžia.

Kelly buvo pašauktas sąry- 
šyj su tardimu senatoriaus 
Reed biliaus uždrausti iždo de
partamentui duoti naujų pas
kolų Europai ir panaikinti vi
sus kreditus kitoms šalims, 
jei dar ne visi pinigai tapo iš
imti.

Taipjau įnešta dar du pana
šus liilini sąryžyj su Įeitų val
stybių paskolomis.

Bachmetjevas išleido virš 
$58,000,000.

VIENNA, vas. 3. — Austri
jos deficitas pasiekė milžiniš
kos sumos, 'būtent, 100,009,- 
000,090 kronų, arba $20,000,- 
000,000 skaitant prieškarine 
krono verte. Apie tai paskelb
ta šiandie po dviejų dienų ka
bineto posėdžio apsvarsty
mui biudžeto ir su j ieškojimui 
finansinės pagelbos.

Pirmąja priemone pagerini
mui finansinio stovio bus už
dėjimas naujų mokesčių ant 
duonos, cukraus ir tabako. 
Pašto ženkleliai tapo pakelti 
100 nuoš., o pervežimas pre
kių geležinkeliais 50 nuoš.

Vienna yra miestas baisių 
konstrastų. Apsirijimas ir ba
das, orgijos ir ligos, perteklius 
ir skurdas gyvena vienas šalę 
kito. 90 nuoš. gyventojų gyve
na didžiausiame skurde. Liku
sieji 10 nuoš., praturtėję gem- 
bleryste, graftu ir ir pelnagau- 
dyste, gyvena pašėlusiame iš
laidume;

Karnivalo sezonas — links
miausias metų laikas prieška
rinėse dienose. — dabar yra ir 
šokiai, dainavimai ir girtuok
liavimas tęsiasi nuo vakaro 
iki ryto. 20,0(X) kronų buvo 
mokama už ložas karnivalo 
baliuje ir jame dalyvavo 3,000 
austrų. Tikietai buvo išparduo
ti iŠkalno už trijų savaičių 
prieš balių. Šampanas parsi- 
davinėja po 3,000 kronų už 
bonką.

Apiplišę moterįs su išdžiuvu
siais veidais, laikančios savo 
vaikus apgaubtus purvinomis 
skepetomis slankinėja gatvė
mis, kuomet pačios ir dukterįs 
pelnagaudų yra pasirėdžiusios 
puikiausiais Paryžiaus madin
gais rūbais.

True translation filed with the’ post- 
master at Chicago, III., Feb. 4, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Prancūzai grąsina 
Turkams.

PARYŽIUS, vas. 3. — Admi
rolas du Meshill, komanduo
jantis Francijos laivyno spė
kas artimuose rytuose, pasiun
tė Turkijos nacionalistų val
džiai Angoroje ultimatumą, 
reikalaudamas tuoj aus paliuo- 
suoti Francijos kareivius, ku
riuos nacionalistai suėmė ne
senai įvykusiuose mūšiuose, 
sako Konstantinopoliaus žinia.

Jis prigrąsino bombarduoti 
nacionalistų užimtas apygar
das, jei jo reikalavimas nebus 
išpildytas.
Nacionalistai spaudžia sultono 

valdžią.
LONDONAS, vas. 3.— Ang

lijos valdžiai oficialiai praneš
ta, kad Turkijos nacionalistų 
valdžios Angoroje galva Miis- 
tapha Kernai Paša persergėjo

tija bus priversta užmokėti pil
numoje, jei tai leis jos ekono
minė padėtis. Taip pasakė 
šiandie atstovų bute premieras 
Briand įteikdamas ministeri
jos pareiškimą kontribucijos 
klausime.

Briand aiškino, kad vyriau
sios tarybos nutarimas reiškia, 
kad Vokietija turės mokė!' 
kiek tik ji galės panešti. Tal
kininkams ypač rūpėję nusta
tyti sumą Vokietijos eksporto, 
kad pristatomais tavorais ne
užsmaugus pačių talkininkų 
industrijų.

Ekspertai, dalyvavę Brusse- 
lio konferencijoje šiandie iš
leido savo pareiškimą, kuria
me jie parodo, kad Vokietija 
gali panešti ir dar sunkesnę 
naštą ir tuo tikslu, duoda pa
lyginimus tarp mokesčių (tak
sų) ^Vokietijoje ir talkininkų 
šalyse — Franci] oj, Anglijoj ir 
Italijoj.

Pereitais metais' Vokietija 
surinko mokesčiais 38,596,000,- 
(NK) markių, Francija 15,471,- 
000,000 frankų, Italija 7,400,- 
000,0(M) lirų ir Anglija 1,035,- 
150,000 svarų sterlingų.

Berlinas turįs naują pieną.
COPENHAGEN, vas. 3. — 

Pasak Politiken korespondento 
Berline, Vokietijos valdžia pa
šaukė savo finansinius eksper
tus prirengti kitokius pasiūly
mus kontribucijos klausime, 
kurie bus paduoti vyriausios 
tarybos konferencijoje Londo
ne vas. 28 d.
Vokietija turinti būti atsargi.

LONDONAS; vas. 3. — Nors 
griežtai priešindamasis talki
ninkų konferencijos reikalavi
mui, Prūsijos vidaus reikalų 
ministeris' Severing didžiumos 
socialistų susirinkime pareiškė, 
kad Vokietija neturi piktai at
mesti visus reikalavimus, bet 
turi bandyti pertikrinti talki
ninkus, kad Vokietija daro vis
ką, kad tik išpildžius kontri
bucijos reikalavimus, sako Co- 
logne žinia. Ministeris sakė, 
kad dabartiniai talkininkų rei
kalavimai reiškia ekonominį 
Vokietijos pasmaugimą.

DETROIT, Midi. vas. 3. — 
370,000 geleinkelių dirbtuvių 
darbininkų paskelbs streiką, 
jei geležinkelių * savininkai su
laužys sutartį, pranašauja S. 
J. Pegg, generalinis sekreto
rių s-iždi n i ūkas.

Jis sako, kad darbininkai ne- 
sjrupins skelbti streiko, bet 
vien mes darybą ir apleis dirb
tuves, nes darbininkai ir taip 
gauna mažą mokestį, o ją dar 
nukapojus jie tegautų tik 16c. 
į vai. Su tokiu mokesčiu ne
pragyvensi ir darbininkams 
neliks kito išėjimo, kaip mesti 
darbą.

18 žmoniŲ užmušta 
Airijoje.

Smarkus susirėmimai ištiko po 
sušaudymui vieno airio.

LONDONAS, vas. 3. — Pa
sak čia gautų žinių, susirėmi
muose laike pastarųjų 24 va
landų Airijoje liko užmušta 18 
žmonių ir 32 sužeisti.

Iš policistų 9 užmušti ir 10 
sužeista. Civilių gi 9 užmušti 
ir 22 sužeisti. Tarp pastarųjų 
didžiuma užmuštųjų yra paša
liečiai žmonės, praeiviai, ku
rie netikėtai pakliuvo į poli
cijos ugnį. Daugiausia žmonių 
žuvo susirėmime tarp anglų ir 
sinn feinerių arti Rosscarberry 
barakų.

Susirėmimai ištiko valdžiai 
paskelbus, kad airis Mtirphy 
tapo karinio teismo nuteistas 
ant mirties ir sušaudytas už 
laikymą namie revolverio ka
ro stovio laiku. Ryto bus tei
siamas už tokį pat prasikalti
mą lordas Dunsany, airių poe
tas ir dramaturgas. Jį teis taip
jau karo teismas.

WASHINGTON, vas. 3. — 
Generaline laivyno taryba spe
cialiame raporte laivyno sekre
toriui Daniels pataria nususto- 
ti budavojus laivyno iki jis 
nebus didžiausias pasaulyje. 
Tas raportas tapo įteiktas se
nato komitetui, kuris svarsto 
pasiūlymą pertraukti laivyno 
budavojimą šešiems mėne
siams.

Taryba sako, kad butų labai 
paika pasitikėti aeroplanais ir 
submarinomis, kad jos atsto
siančios didžiuosius laivus ir 
kad tik tada bus galima pada
ryti petrauką budavojime lai
vų, kada laivynas . nebeturės 
sau lygaus.

Taryba atsako ir į užsimini
mus, kad Anglija irgi sustab
dė budavojimą didžiųjų laivų 
kadangi jie nebeturį vertės. Ji 
sako, kad Anglija sustabdė bu
davojimą tik delei finansinės 
ir ekonominės padėties, o ne 
delei bevertės laivų. Be to 
Anglija jau dabar turi didžiau
sį pasaulyje laivyną ir todėl 
ji galinti jo laikinai nebedidin
ti iki finansinė padėtis nepage
rės.

[Telegrama Naujienoms]

NEW YORK, vas. 3. — Virš 
šimto streiklaužių, kuriuos per 
dviejis metus rinkosi Rogers 
Peet Co. visoje šalyje, kad su
laužius streiką, kurį paskelbė 
rubsiuvių amalgameitų unija, 
vakar apleido savo dirbtuvę ir 
visi kartu atėjo į rubsiuvių uni
jos raštinę, prašydami inana- 
žerio A. I. Shiplacoff pagelbėti 
jiems atsispirti prieš samdyto
jus. Jie sako, kad algos nuola
tos yra kapojamos ir kad prie 
dabartinės • darbo nuo štukių 
sistemos net pilną laiką dir
bant negalima užsidirf>ti pra
gyvenimą. Tokis naudojimas 
pasidarė nebepakenčiamas net 
ir streiklaužiams ir jie nuta
rė kreiptis pagelbos prie savo 
priešų — organizuotų darbi
ninkų, kuriuos nuveikti jie ir 
buvo iš visur sugabenti. Tai 
yra puikus pavyzdis ką reiškia 
fabrikantų taip giriamas “open 
shop.”

Amalgameitai, suprantama, 
priims juos ir suteiks jiems 
savo pagelbą jų kovoje už ge
resnes darbo ir gyvenimo są
lygas, už kurias dabar kovoja 
ir visi New Yorko ir kitų mies
tų rubsiuviai.

pratiesti savo rubežių iki buvu
sių 1772 metuose (tokių rube-

Perklausinėjamas Kelly pri
pažino, kad laike puolimo Rė

Konstantinopolio valdžią neda
lyvauti artimųjų rytų konfe-

žių ji reikalavo, kada bolševi- renskio valdžios 1917 m. šioje rencijoje Londone vasario 21 
kai pirmą kartą jai pasiūlė šalyje buvo jo fondas iš dieną. Kernai Paša tvirtina, 
taiką), kadangi ji niekad ne- , $59,000,000, bet sakėsi, kad jis kad tik Angoros valdžia yra 
norėjo prijungti daugybes ne nežinąs kiek į tą fondą sudėjo autorizuota Turkijos valdžia, 
lenkų kilmės žmonių. Vien'pinigų Jungt. Valstijos. Spi-j ------------------------------- ;
žvilgterėjimas į žemlapį paro-

■ pi.—■ ■....................  i ...... ... II

SOCIALDEM IATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Num. 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 81, 82
ir 33. Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise.

riamas senatoriaus Reed, Kel- Kropotkinas gyvas, bet miršta, 
ly gabaus pasakė, kad tas fon- ( LONDONAS, vas. 3. — Be
das dabar yra beveik visai iš- vielinė Maskvos žinia sako, 
semtas ir jame bėra likę vos kad garsus anarchistų vado- 
keli šimtai tūkstančių dolerių. (vas ir mokslininkas Petras 
Kitus gi visus išleido Bachmet- Kropotkinas, apie kiurio mirtį 
jevas ir jo sėbrai. , klaidingai keletą dienų atgal

----------------------------- buvo pranešta, sunkiai serga 
SKAITYKIT IR PLATINKIT Jr mažai tikimąsi, kad jis pas* 

“NAUJIENOS” ‘ veiktų.

Monarchistai grąsina 
darbininkams teroru.

Airija nusileidžia.

Nebereikalaus nepriklausomy
bės, jei Anglija duos pilną 

savyvaldą.

Bedarbiu demonstracija
COPENHAGEN. vas. 3. — 

48,000 bedarbių, nešdami vė
liavas, susirinko šiandie po piet 
miesto aikštėje ir iš ten pat
raukė prie parlamento triobė- 
sių ir karaliaus rūmų, reika
laudami darbo.

LONDONAS, vas. 3. — Už- 
rubežinip reikahi ministerija 
of (daliniai paskelbė, kad ex- 
kaizeriui nebus leista sugrįžti 
į Vokietiją net ir tame atsiti
kime, jei mirtų kaizerienė ir ji
butų laidojama Vokietijoje.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, vasario 3 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant įų ne mažiau kaip už 
2p,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

PARYŽIUS, vas. 3. — Vie
natinis kompromisas, kuris 
butų priimtinas Airijai, tai 
Anglijos suteikimas Airijai to
kių pat savyvaldybės teisių, 
kokias turi Pietinė Afrika, 
Kanada, Australija ir kitos sa- 
vystovios Anglijos kolonijos.

“Jei Lloyd George sutiks su 
tuo, mes išsižadėsime pilnos 
nepriklausomybės reikalavimo 
ir atšauksime karą.”

Tokį pareiškimą prisiuntė 
Airijos prezidentas De Valera 
ir jis yra pirmu tikru sinn fei
nerių pareiškimu, duodančiu 
pamatą kompromisui.

Nori pati skirti gubernatorių.
MONTRRAL. vas. 3. — IŠ 

Londono gauta kat>legraina, 
kad iš ten gana autoritetingų 
šaltinių patirta, jog Anglijos 
valdžia gavo iš Kanados minis- 
terių pasiūlymą, kad sekamą 
generalinį gubernatorių no
minuotų pati Kanada ir Angli
jos karalius jį tik patvirtintų.

Permato karą Austrijos su 
« Japonija.

BERLINAS, vas. 3. — Gra- 
fas von Buclow, brolis buvu
siojo kanclerio, kalbėdamas 
Pilkalnyj, Rytų Prūsijoj, pas
kelbė monarchistinių partijų 
platformą busiančiose Prūsi
jos rinkimuose.

“Bavarijoj,” sakė jis, “di
džiuma žmonių su rankomis 
ant savo durtuvų prisiekia, kad 
jie niekad neatiduos savo gink
lų, kuriuos jie dabar turi. Tas 
taip pat turi būti ir Rytų Prū
sijoje. Musų kampanijos obal- 
siu yra “Nepaleiskime musų 
civilės gvardijos organizacijų.’* 
Jeigu musų oponentai reika
laus, kad mes jas išardytame, 
mes eisime net iki to, kad de
ginsime namus tų žmonių.

“Ravarijos darbininkai yra 
nuolankus ir nusiima savo ke-

Bandė pastoti kelią traukiniui.

LONDONAS, vas. 3.— 1,000 
indusų sugulė ant bėgių Angli
jos geležinkelio Indijoje, kad 
tuo sustabdžius traukinį, ku
riuo buvo vežamas areštuotas 
valstiečių sukilimo vadovas.

Negalėdama perkalbinti po
licija nuvarė indusus prievarta. 
Paskui į policiją mėtyta akme
nimis, į ką ji atsakė keliais 
šūviais.

Agra ir Ouhd provincijose 
nerimavimas prieš anglus di
dėja. Nors ir prižadėta praves
ti geersnius įstatymus, agitato
riai vistiek vaigšto po žmones 
ir kursto juos prie sukilimo.

Nenor būti streiklaužiais.

DETROm — Anderson 
Electric automobilių kompani
jos darbininkai atsisakė pri- 

. imti Packard Motor kompa- 
t nijos darbą. Pasiarosio? kom-

pures. čia Rytų Prūsijoje, dar- panijos darbininkai andais, 
bininkai reikalauja augštesnių mete darbą, kai kompanija pa- 
algų ir 8 vai. darbo dienos. | skelbė numažinanti jiems al- 
Mes galbūt turėsime juos muš- gas. Anderson Electric kom- 
ti iki jie bus išnešti ant neš-jpanija bandė pasistatyti. Tuo- 
tuvų, pirm negu jie sutiks met ir jos darbininkai mete 
klausyti mus.” darbą.

Anglijos 1 svaras ................... $8.85
Austrijos 100 kronų ............. $0.28
Belgijos 100 frankų už ...... $7.40
Danijos 100 kronų ............... $19.20
Finų 100 markių ................... $8.50
Francijos 100 frankų ........... $7.09
Italijos 100 lirų ......................  $8.66
Lietuvos 10'0 auksinų ........... $1.65
Lenkų 100 markių .. 
Olandų 100 guldenų 
Norvegų 100 kronų 
Šveicarų 100 frankų 
Švedų 100 kronų .... ..
Vokiečių 100 markių

$0.18 
$88.75 
$18.40 | 
$16.04 1
$21.95

$1.65 J°s

BRISBANE, Queensland, vas. 
3.— Premieras Theodore savo 
kalboje pareiškė/ kad tas, ku
ris nemato, jog australiečiai 
neužilgo bus pašaukti ginti sa
vo namus nuo aziatų užpuoli
mo, gyvena paikšų rojuje. Azi
jos idealas ir aspiracijos yra 
pavoju Austrijos Darbo parti- 

idealams.

AUKSINAI LAIKINAI 
ATPIGO
Markės o kartu ir auksinai buvo pradėję eiti 
brangyn, bet dabar laikinai vėl atpigo, gali būt, 
kad neužilgo pradės eiti brangyn. Todėl dabar 
yra gera proga pasiųsti pinigų Lietuvon pigiau. 
Markių ir auksinų kursui kįlant, kiekvienas dau- 
giaus laimės pasiskubinęs su pinigų siuntimu 
Lietuvon, o jeigu pats ketina važiuoti tėvynėn, 
tai dolerių mainymu j auksinus.
Pinigai siunčiami per Naujienų ofisą pasiekia 
Lietuvos trumpiausiu laiku ir yra tuojaus pri
statomi paėmėjams per Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Banką, kurs yra didžiausiu Lietuvos 
banku ir turi savo skyrius didesniuose Lietuvos 
miestuose. — Pinigai yra siunčiami trejopu bu- 
du: perlaidomis, čekiais ir kablegramomis.
Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
kasdien ir nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet ne- 
dėliomis.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 South Halsted Street, Chicago, III.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

JUNGTINES VALSTIJOS.
Provokatoriai darbininkų 

unijose.

AKRON,- O. — šiomis die
nomis iš kelių vietos unijų 
turėjo pabėgti keli “žymus 
unijistai“, kurie pasirodė kai
po mokami provokatoriai-šni- 
pai, įsigavusieji į unijas tik 
tuo tikslu, kad sugriauti jas. j 

šitie “žymus unijistai“ bu
vo paimti iš detektyvų biuro. 
Už jų provokatorišką darbą 
jiems mokėdavo patys samdy
tojai. Mokėta jiem po šimtą 
dešimt dolerių mėnesiui, ir 
dar po dešimt dolerių “prie
do“, taip vadinamoms smul
kioms išlaidom padengti.

Gali būti, kad tie provoka
toriai dar ilgai butų savo pur
viną darbą dirbę, jeigu ne vie
nas unijos darbuotojas, kuris 
nutraukė jiems maskas. Tai 
mašininstų unijos biznio agen
tas S. L. Newman.

Reikalinga dar pažymėti ir 
tai, kad kalbamieji “žymus 
unijistai* būro įsigavę į kelių 
vietos unijų viršininkus. Iš čia 
jiems buvo nesunku vesti uni
jų reikalus taip, kaip tatai rei
kalinga jų samdytojams. Sako, 
kad tie “žymus unijistai“ buvę 
ytin gabus permainyti veidą 
ten, kur reikalauja aplinkybės. 
Taip, kada aplinkybes buvu
sios tokios, kad darbininkai sa
vo kovą galėję laimėti, tai “žy
mus unijistai“ būdavę labai

konservatyvus. Gi matydami, čiami į organizuotųjų darbi- 
kad kokiame nors klausime 
unijistai daugiau vaduojasi 
upu, o ne šaltu dalykų padė
ties apsvarstymu, “žymus uni
jistai** pasidarydavę labai ra- 

clikalingi. Jie kurstydavę 
darbininkus mesti darbą ir t. 
t. Visa tai buvo daroma tik 
vienu tikslu-—sugriauti darbi
ninkų unijas.

Dabar Akrono darbininkai 
bus atsargesni.

Smaugs organizuotąjį darbi
ninkų judėjimą.

[Iš Federuotosioa Presos]
WHEELING, W. V. — Ne

senai čia susikūrė nauja sam
dytojų organizacija, pasivadi
nusi American Employers* 
Association. Vyriausias naujo
sios organizacijos uždavinys 
yra (smaugt organizuotąjį darbi 
ninku judėjimą West Virgini
jos valstijoj. Samdytojų or
ganizacija jau pradėjo stiprią 
kampaniją už neunijines dirb
tuves. Beto, ji samdosi tani 
tikrų agentų, kurie bus si u n-

ninku judėjimo centrus. z Čia 
agentai rinks visų samdyto
jams reikiamų žinių ir kur ga
lės patys bandys darbininkų 
organizacijas ardyti.

Beto, naujoji asociacija 
stengsis pravesti tokią taisyk
lę, kad kiekvienas asociacijoj 
narys-samdytojus turėtų tam 
tikrų kortelių, ant kurių kiek
vienas naujas darbininkas bus 
reikalaujamas atsakyti į tam 
tikrus samdytojų surašytus 
klausinius. Maža to, naujas 
darbininkas dar turėsiąs gau
ti ir kitą panašią kortelę nuo 
buvusio savo samdytojo, kur 
pastarasai liudys apie darbi
ninko ištikimumą ir t.t.

Dar viena , įdomybė, 
joji samdy 
rinti tikslo 
bendrą frontą prieš darbinin
kus. Ir ve kokiu budu. Strei
ko ar kurio kito ginčo tarp 
darbininkų ir samdytojų klau
simu sprendžiamąjį balsą tu
rėsianti asociacija, o ne pa
vieni fabrikantai.

Jeigu West Virginijos fab- J? 
rinkatų pastangos nenueis vė
jais, tai tos valstijos darbi
ninkams su nauju sa»vo prie
šu teks vesti ilga ir sunkia 
va.

ko-

Kalifornijoj tas pats.

[Iš Federuotosioa Presos]
SACRAMENTO. — Vietos 

unijų taryba andais kaip vie
nu balsu priėmė rezoliuciją rei
kalaujant atsteigti prekybos 
santykius su sovietų Rusija.

’ i

Paveikslai Iš Dangaus
Rodjs ir aiškis

Kun. Mockus
Pėtnyčioj, Vasario-Feb. 4, 1921 

Blinstrup svet., 4501 S. Hermitage av.
(Town of Lake)

Inžanga 25c.
šitie paveikslai bus gana žingeidus 

pertai visi taunleikiečiai būtinai pri
imkit, nes pamatysit tą ką da nematę.

Pradžia 7:80 v. vakare.
Kviečia visus

1 Kp. L. L. F. Komitetas.
Dievas Buvo Bedieviu

Toj temoj sakys pamokslą 
Kun. Mockus

Nedėlioję, Vasario-Feb. 6, 1921.
Mildos svet., 3138 S. Halsted St.

Inžanga 25c.
šitas pamokslas bus baisiai svarbus 

— p riboki t visi katalikai ir bedieviai.
Pradžia 11 vai. ryto.

Kviečia visus
1 Kp. L. L. F. Komitetas.

Kvartukinis ir nektaizi- 
nis 2-as Iškilmingas 

Balius!
Parengtas

Liet. Moterių Republikoniš- 
ko Kliubo

Subatoj, Vasario 5,1921
Shalčio svetainėje, 
14th ir 49th gatv.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Inžanga 35c. ypatai. 

Puiki muzika.
Pusė dėl Lietuvos.

Nau- 
ą įjfociacija tu- 
pa statyti vieną

Reikia Automobiliu Pardavėjo.
Kas gali parduoti dviejų įžymesnių rūšių 7 ir 5 žmonių įtalpos

automobilius. Nepaprasta proga gabiam, gyvam vyrui. Taipo-gi tu 
rime gerą vietą vyrams kurie gali pašvęsti liuosą laiką pardavinėji 
mul automobilių.

5849-51 So. Ashland Avė.

........................   1 i-iit—11 'g'1""1" 1 .. ...... . ......... . '■ ' ■■■ ■'"

Tol. Monroe 3804

DR. W. F. KALUSI
Heterų Rgai Ir CMrarglja 

1145 MILtfAUKM AVB CMICAGO.

MII
8140 South Halsted Street, 

Cbicago, III.

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenon Statomi Puikus

VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI
Aktai mainomi 4 sykius j savaitę:

Panedėliais, Seredoms, Ketvergais ir Subatoms
Nauji Paveikslui Kas Vakaras.

Įžanga: BALKONAS 17 centą, APAČIOJ 28 centai.

Užgavėnių Šokis
Atsibus

Subatoj, Vasario-Feb. 5 d., 1921, . : • ■ ■ ■ *
TAMULIUNIENĖS SVET 
kampas 15th ir 49th Avė., 

Cicero, III.
Kviečia visus,

I Didžiausi Metų Debatai
| KLAUSIMAS:

“Ar bolševizmas grūmoja Suv. Valstijų 
gyventojams?”

Į UŽ:
Frank Comerford, speeialis valstijos advo
kato pagelbininkas, kuris persekiojo Wm. 
Bross Lloyd ir kitus raudonuosius suimtus 
1920 m. New Yorko užpuolime.

I PRIEŠ:
Scott Nearing, buvęs New Yorko Rand 
Schoolės socialistas ekonomistas ir mokin
tojas

j CARMEN’S HALL
| Ashland Avė. ir Van Buren St., 
j Nedėlioję, Vasario-Feb. 6,1921,

Pardžia lygiai 2:30 po pietų.
Tikietus, labai smarkiai perka. Stcngkis nusipirkt sau dabar. 

į 740 rezervuotų sėdynių po 75c., 3,000 po 50c. Tikietai parsidavoja 
S sekančiose vietose:

\Valden, Radical, Clarion, Proletarian knygų krautuvėse, Morris’o 
i Community Knygų krautuvėj, 1207 N. Califomla Avė.; Bemstein’o 
| Knygų krautuvėj, 1332 So. Kedzic Avė.; I. W. W, svetainėje, 951 W, 
i Madison St.; Socialist Headųuateryj, 220 Šo. Ashland Avė.; Labor 
: Headųarteryj, American Freedom Foundation, 166 W. Washington 
: St.; Hull House, Chičago Commons ir Naujienų ofise.

Scott Nearing laikys lekcijas kiekvieną vakarą ateinančiose dvle- 
• jose savaitėse, Carmen’s Hali. Panedėlyj, seredoj ir pėtnyčioj, tėmo- 
: je "Europa revoliucijoj”. Utaminke, Ketverge ir subatoj "Socializmo 
i ekonomiškumas”. Pasistengkit atsilankyti kiekvienam susirinkime.

Rengia DARBININKŲ INSTITUTAS.

Linksmas Balius su Programų
Rengia

CHL LIET. SOC. VYRŲ 
CHORAS

Nedelioj, Vasario-Feb. 6 d 
1921 m.

Mildos svetainėje, 
3138 So. Halsted St.
Pradžia 7 vai. vakąre.

Inžanga 50c.

illlllllllllllllllllllllllllllillllllllllllll. šis balius bus vienas iš links-
^ ,tHi j1 miausių kada, kas kur matėt.

9^ a v

W W Apart baliaus bus gražus pro-
&ramas> kuriame dalyvauja ge-. 
riausi chorai ir solistai. Todel- 

užkviečiame visus. senus ir 
jaunus, visi busit užganėdinti. 
Kas neatsilankysit paskui gailė- 

Itlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll sitės- Kvie6ia Kometas.

Ashland Auditorium
(CARMEN’S HALL)
Van Buren and Ashland Blvd.

Vasario 27 diena
I '

Pradžia 4 vai. po piety

DIDYSIS
NAUJIENŲ
KONCERTAS

Po koncertui linksmus šokiai 
Orkestrą —10 muzikantu.

...................

$200 DOVANU $200
13-tas Maskaradinis Balius

Rengia
Draugystė Palaimintos Lietuvos

AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO marike, kon- 

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

. Antanas S. Pocius,
Vedėjas

8259 So. Halsted Str. 
Tel.: Boulevard 9244

European American Bureau 
Fabionas ir Mickiewicz 

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

kortės, pašportai ir tt.
NOTARIJUŠAS 

Real Estate, Paskolos, 
Insurinai ir tt.

809 W. 851 h St„ Kamp. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 611.

Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak 

Ned.: iki 8 po pietų.

T ei. Randolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidunniestyji 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

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

Namų Tel.: Hyde Park 8395

V. W. Rutkauskas
Advokatas

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

Vak.: 812 W. 33rd St. Chicago 
’ Tel. Yards 4681.

Victor Cigar Store 
Wholesaieriai ir Retailerial 

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

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

GALUTINIS KAINOMS NUMAŽIN
TOMS IŠPARDAVIMAS.

Viskas turi būt parduota, nepai
sant’ uždarbio, ar kiek kainavo. $20,- 
000 vertės stako, vyrama ir vaiki
nams, vėliausios ir parankiausios rų- 
šies, gatavai padaryti — likę neat
imtais siutAi ir overkotal, kurie par- 
sidavojo nuo $J5 net iki $65. Dabar 
$8.50, $15, $20, $25, $30 ir $37.50. 
Vyrams kelinės $4.50 ir augščiau.

Vaikams siutai ir overkotai $5 ir 
augščiau. Vyrams čvsto 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.

MllffliM

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon

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

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

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

atsibus
Subatos vakare, Vasario-Feb. 5 d., 1921 

Pulaskio svetainėje, 
1711-15 St). Ashland Avė.

įžanga su padėjimu drapanų 50c ypatai.
Draugystė skiria $200 dovanų, kurie bus navat- 

niąusiai pasirėdę. Visus kviečia Komitetas.
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ĮIČORESPONDENCIJOŠJ
DAYTON, O.

Kunigo žadžiai ir darbai.
Kuomet į Jungtines Valsti

jas atvyko Lietuvos Finansinę 
Misija, tai vietinės liet, parapi
jos klebonas pareiškė, jogei 
jis čionai nepriimsiąs kalbėti 
kun. Žilių, bet p. J. Vileišį tai 
ir pats pak virsiąs.

Delei to vietos lietuviai labai 
laukė pribunant į Daytoną 
gerb. atstovų. Bet po kiek lai
ko musų klebonas ir vėl pra
neša, kad jisai nors ir kelis 
kartus kvietęs p. J. Vileišį, bet 
pastarasai atsisakęs važiuoti į 
Daytoną.

Visa tai girdėdami vietos lie
tuviai nusiminė. Vieni rugojo 
ant gerb. atstovo, kad jisai 
esąs perdaug išdidus, nenorįs 
nei kunigėlio klausyti, o kiti 
—ėmė abejoti apie klebono 
pranešimo teisingumų: kažin, 
girdi, ar kunigėlis jį kvietęs...

Aš norėdamas ištirti teisy
bę. o ne a'bejoti apie tai
kas sako, pasiunčiau gerb. J. 
Vileišiui laiškų paklausdamas: 
ar musų klebonas jį kada nors 
yra kvietęs ir jeigu taip, tai 
dėl kokios priežasties neatvy
ko? Bet štai, sausio 3 dienų 
gaunu nuo gerb. Vileišio se
kamo turinio laiškų:

“Aš visai neprisimenu, kad 
kun. M. Cibulskis butų net du 
sykiu kvietęs mane su prakal
ba į Daytoną. Kuomet aš bu
vau Akrone ir norėjau važiuoti 
į Daytoną, tai gavau žinoti, kad 
prakalbos dėl manęs ten nėra 
surengtos ir todėl negalėjau 
važiuoti. Kaip buvo tikrai, 
gerai neprisimenu, • bet visgi 
nežinau, kad tokius pakvieti
mus nuo kun. M. Cibulskio 
bučiau turėjęs”.

Taigi, lietuvių visuomene da
bar mato, kaip kunigas žada, 
o kaip pildo. O pyksta, kad 
jiems kas teisybę pasako.

* —Jer. Urbonas.

KENOSHA, WIS.

davo ar visa gerai surašyta. 
Suprantama, parapijonįs tik 
rankas pakeldavo, tuo duoda
mi suprasti, kati gerai. Tuo bil
du visa eidavo labai slidžiai. 
Bet šitaip reikalus tvarkant ge
ro negalėjo būti. Parapijonįs 
ėmė galvoti kas reikia daryti, 
kad dalykus sutvarkius. Pra
džioje sausio mėnesio įvyku
siame susirinkime pašalinta 
gaspadorių, kad tuo bildu ga
lėjus visų reikalų sutvarkyti 
geriau. Bet dabar, kada su
manyta rengti parapijos nau
dai balių, tai klebonas užpro
testavo. Girdi, nevalna... Ne
va Ina parapijos svetainėj jo
kių balių turėti. Parapijos sve
tainė ne ant to yra. Beto, 
klebonas “paaiškino”, kad ne
dėlios dienų balius rengti drau
džianti miesto valdžia. O su
katos dienų tai jis pats už- 
draudžiųs, nes prie bažnyčios 
šitaip daryti nepriderą. Vis- 
delto, kuomet gaspadoriavo 

įa Balinskis, tai kožnų nedėldienį 
ir sukatą būdavo baliai, su
prantama, parapijos naudai. 
Bet dabar, kada reikalus tvar
kyti pasiėmė patys parapijo
nįs. tai tada jau nevalia. Mato
te kaip pas mus kaip kada 
reikia suprasti tai, kas yra 
leistina ir kas neleistina.

Per susirinkimų buvo numa
žinta klebonui alga. Baigian- 
ties mėnesiui jam buvo nuneš
ta mėnesinė alga. Klebonas 
tuomet pareiškė, kad jam al
gų nužymėjęs pats vyskupas ir 
jisai turįs gauti jų. Taigi at
neštų pinigų nepriėmė. Mes ku
nigui algos mokame 80 dolerių 
į menesį. O jeigu vyskupas 
•am pridėtų dar pusę tiek, tai 
išeitų 160 dolerių.

Pradžioje vasario mėnesio 
bus parapijos susirinkimas, 
ekstra susirinkimas. Parapijo
nįs turėtų jame dalyvauti.

—Juozapas Brazauskas.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
'NAUJIENA S ”

Skaitytoju Balsai
[l/.i išreikštas šlama skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

LIGUISTI ŽMONĖS.

Visi žino, kad liguisti žmo
nės yra nerangus, nerimti ir 
nekartų patys save neapkenčia.

Kaip tik tokie žmonės yra 
ir musų komunistai. Jie el
giasi lygiai taip, kaip anie li
guisti žmonės. Beje, man ne
svarbu; kų jie šitaip daryda
mi mano. Aš žiūriu į jų dar- 

<bus, ir tik iš jų darau išva
das.

Kalbėsime tik apie lietuvius 
komunistus. Lietuviai komu
nistai į sovietų Rusiją žiuri 
tarytum į naująjį jiems paža
dėta Rojų. Visa bėda su jais 
tik tame, kad jie to naujojo 
rojaus nenori, bijosi vykti į jį. 
Visa, kų jie daro, tai be galo 
ir krašto giria sovietus. Giria 
visai neatsižvelgdami nė į 

ekonominę Rusijos padėtį, nė, 
pagalios, į tų sovietų sųstatų. 
Trumpai Sakant, jie daro taip, 
kaip tos dftvatkps, kurioms 
Rymas išrodo kokia tai pasa
kiška šalimi, tarytum žemiš- 
kasai dangus. Bet musų da
vatkos, vis dėlto, kai tik turi 
progos, stengiasi nuvykti į tų 
Rymų. Vienok musų komu
nistai ir vejami į ten — ne
nori eiti. Pavyzdžiui, jeigu 
koks socialistų laikraštis ar 
by vienas tų laikraščių kores
pondentas sumini kurio nors 
komunisto vardų, jie tuoj su
kelia dideliausį skandalų. Kaip, 
girdi, tai juos tie “socialpatrin
tai”, tie ‘‘bjaurybės” išduoda 
valdžiai, kad ši deportuotų į 
Rusiją...

Koks naivumas! Juk jei
gu aš žinočiau, kad Rusijoje 
yra taip puiku ir gera, tai ku
riems galams man pykti, jei
gu kas nors nurodo mano 
vardą ir tuo duoda valdžiai 
progos mane deportuoti? Nie
ko panašaus. Tokiam žmogui 
aš bučiau labai dėkingas, ir 
visai nežiūrėčiau ar gerais ai

blogais tikslais visa tai daro
mą. Pagalios, jeigu aš žino
čiau, kad kalėjime yra geriau 
gyvent nei kad “ant laisves”, 
aš visai nepeikčiau to žmo
gaus, kuris mane ten pasiunčia. 
O kaip elgiasi musų komunis
tai? Štai brooklynišįkiaine 
komunistų laikrašty Laisvėje 
kažkoks Buivydas kiek drūtas 
plusta Keleivį, kad jis musų 
komunistus vadina tikruoju jų 
vardu. Keistas žmogus. Man 
visai nesuprantama, kaip tokie 
dar gali patekti į unijos virši
ninkus.. . Kodėl jam plūstis? 
Jeigu aš taip puikiai žinočiau 
apie tą gerbūvį Rusijoj, kaip 
kąd sakosi žiną toks B. ir ki
ti jo šalininkai — tegul tik 
mane tenai siųstų! O jie — 
pyksta, koliojasi, patys nesiži- 
nodami ko. Vyktų tenai ir 
atliktas kriukis. Juk jie ir 
patys prisipažysta, kad šioje 
šalyje laisves esąs mažiau nei 
kad carinėj Rusijoj. O kai dėl 
tautų — tai jokio skirtumo

tarp jų jie nemato. Taigi vyk
tų į Rusijos komunistinį rojų 
ir gana.
Musų komunistai betgi šitaip 

nedaro. Jie dangstosi svetimo
mis plunksnomis, o jeigu ku
ris bando tas svetimas plunks
nas nuo jų nuimti, kelia skan
dalą. Ką visa tai reiškia? Nie
ko daugiau kaip jų nerimtumą. 
Jie elgiasi taip, kaip liguisti 
žmonės.

O jeigu jie nėra liguisti žmo
nės, jeigu visa tai jie daro su- 
žiniai, tuomet jie yra dideli 
veidmainiai.— Lukšių žilvitis.

Uez. 1189 Independence Blvd. Chicag< 
Telephone Van Buren 294

DR. A.A.ROTH
HUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

DURYS 
3,000 puikių naujų durių ant 

pardavimo. $3.00 ir augščiau.
THE GENERAL WRECKING 

& LUMBER CO., 
Archer & Ashland Avės, 

Tel.: Lafayettc 3443 
.. . .......  <■■■■■■■■■...... u i i i.. /

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dentistas— 
8381 S. Halsted St, Chicago, III. 

Valandos:-— 
9—12 Az. M. 1—5, 7—8 P. M.

DATRIJOTIZMAS
* Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00. x
S. E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

SUSTABDYK TĄ 
SUNKŲ KOSULĮ.

Sunkiausia kosulys apsisėda gerklė
je ir traukia priešingus ir kenksmin
gus skreplius, ypatingai kūdikiams. 
Galite sustabdyt kosulį ir prašalint 
kenkiančias priežastis gydantis su 
Glessco.

Per keturiasdešimta metų Glesco 
naudoja milionai amerikoniškų namų 
gydymui nuo krupių ir kosulio. Jis 
prašalins šaltį į penkioliką minutų be 
vėmimo. Jis sulaikys labiau sunkiau
si kosulį, iščystys glitumus iš visos 
kūno sistemos.

Apsaugi motina visuomet užlaiko 
Glessco savo namuose. Tamistos vais
tininkas pasakys kiek tamstos kaimy
nų naudoja Glessco.

Parsiduoda 50c už bonką — kuri 
verta dešimts syk daugiau reikalin
game laike.

/ąDr. Drake’sG LESSCO
NUO KOSULIO, ŠALČIO IR KRUPO

I f\ 7 7 TAe H duse 1 of.Gr^ater Va/m,s /9

\(jf P 47ih cmd Ashland Aoe.

Subatos Bargena
Kūdikiams maudynės

A . ploščiai
Visas gražus China

numušta

Beacon maudynės
ploščiai balti apva
džioti gražiais mez
giniais ir šilkiniais 
siūlais $2.48 vertės, 
subatoj tik $1.65

Pasirinkimas iš viso 
musų stako gražiau
sios China vuogomis 

indai, čokolado setai 
bon. bon indai etc. 
(šiame pasiūlymo 
nesitalpina valgo
mieji indai).

—

Tel. Yards 8654
Mrs. A. Michniewicz

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

merginome.
8113 S. Halsted St., Chicago, m. 

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

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas:
8149 S. Morgan St„ kerti 32 St 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOSl • 

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

po piet
Telephone Yards 687

Iš vietos lietuvių gyvenimo.

/Šis miestelis turi’apie ketu- 
riasdešimts tūkstančių gyven
tųjų. , Lietuvių kolonija taip
jau nemaža. Turime kelias 
draugijas bei kuopas. Tik vi
slus jos pastaruoju laiku ap
mirusios. Vieni tiktai komu
nistai čia dažnai surengia pra
kalbas ir balius, kad nuvertus 
Lietuvos... valdžių, o jos vie
ton pastačius savo “apiekuną” 
Jukelį. Pastarąjį “kalbėtoji” 
vietiniai kovotojai neužilgio 
ir vėl manų pasikviesti čionai 
—komunistiškas sorkes krėsti.

Tenka pažymėti kelis žo
džius ir apie musų parapijonis. 
Pastaruoju laiku ir jie prasi
trynę akis, ėmė rūpintis savo 
parapijos reikalais. Mat, Ke- 
noslioj nuo pat parapijos įsi
kūrimo visus parapijos reika
lus tvarkydavo patys musų 
“ganytojai”. Visa, kas buvo 
leidžiama parapijonims, tai 

ateiti į metinius susirinkimus 
ir išklausyti protokolo. Per
skaičius jį klebonas paklaus-

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

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

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

i 1739 South Halsted Street, Chicago, III.

Ypatingai ekstta
Komodėims užtiesalai

Gražiausi megstinių juostelių 
užtiesalai, klėtkuoto išdirbinio— 
paprastai parsidavojo po $1.75 ir 
$1.98; subatoj tik $1.39

Taupink ant miegamojo 
kambario kurtinų »

Kruzuotos Scrim kurtinos, tik 
baltos, 2% jardų ilgos, kukniai 
arba miegamam kambariui. Y- 
patingai subatoj pora tik 74c

DR. CHARLES SEGAJL,
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišku ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas Drexal 2880

Moterims vil
nonės pančekos 
Populiarės 
rudos, šiltos, 

puikių vilnų,
sutrauktu viršum, 
visokių moterų mie- 
ros; pirmiau parsi
davojo po $1.50 po
ra, subatoj pora 
tik 49 c

Union Siutai

Munsingwear, moterių stori, bo-
• * 1

velniniai ir vilnoniai, balti, pilki 
ir eeru, išskirtų madų. Seno lai
ko bargenas; subatoj siutai par- 
siduos tik $1.49

Gražios veltinės 
šliurės

Pasirinkime 
moterių Šliu
rių $1.75 gra
žios veltinės, 
elnio odos pa
dai, minkšti, 

paduškiniai 
vikpatdžiai. Ti 
kra vertė už 
porą .....  $1.25

z PRANEŠIMAS
Dr. M. T. StrikoFis

Lietu vys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisų į People Teatrų

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

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 268

Kiekvienam Namui 
Reikalingos Gumines 

Gunes
Guminės gūnios 14x25 gražiau
sio margulio, siaurais kraštais, 
kaina subatoj 49c

DR. YUšKA 
1900 S. Halsted St.

T.L Canal 2118 
Ofiso valandos: nuo 10 ryto Iki 

8 vakare. 
Rezidencija: 2811 W. 63rd St 

Tel. Prospect 8468

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto: 1 iki 4 po

$35
Chicago

Kreipkitės Tuojau
Mes turime parduoti už neužmokėjimų rendos palaikymui dvi

dešimta augŠtos rųšiea Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kurių 
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui 
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir 
užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaina- 
vuą Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame 
gyvenime negali kitų syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug- 
štos rųšies gvarantuotų kalbamųjų mašinų. Taipgi, mes turime 
parduoti dešimtį augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir 
karpetų. šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbimo. Mes par
duosime už pirmų pasiūlymų, nes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui 
j visas miesto dalis ir apielinkes, 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.

$35
WESTERN FURNITURE STORAGE

Galima matyt po No.
2810 W. Harrison St. ir 2102 W. 35th St.

Vaiką mėlyno ser 
džiaus siutai

Su viena pora ke- 
į? linių; čysti vilno- 
I niai, mėlyno ser- 
į' žiaus Norfolk ma 

dos, pamuštos ke 
l linės, pirmesnė 
; $15 vertės, parsi

duoda už $9.85

Nedėlioj
Pavasarinių Avukų 
pasturgalio ketvirt- 
dalis, svaras.... 281/:®
Geriausia aviena pa
sturgalio ketvirtda- 
lis, svaras .... 22’Zjc

Veršiena, pienu pe
nėta pasturgalio ke- 
tvirtdalls, sv. 22*/zC

pietums
Čieli šonkauliai, ke
pimui, ypatingai ge
ri, svaras   19'/j c
Suvynioti kepimui 
šonai be kaulų, nėra 
atmatų, sv  2 5'/z c
Kiaulienos strėnų 
graži ir kuda, visas 
šmotas, sv.... 19*4 c

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

Saldainių išpardavimas 
“Bunte’s” Colonial Stiek Candy 
7 šmotai dėžutėje, subatoj tik už 
už dėžutę 9c
Trapus žemriešučiai, Primnųs 
švieži; didelis ypatingumas su
batoj tik už ¥2 svaro 9c

Parinkti kiaušiniai
Kiaušiniai ekstra rinkimo, dideli
tuzinas 53c

Šviežias sviestas
Šviežiai sumuštas Smetonos svie
stas, nėra geresnio, svaras 49c 
„ ....... ....................... —-----------

Bediliomis nuo 9 Iki U ryto, 
1821 8. Halsted 8L, 

Kampas 18 ir Halsted St

Tel.: Yards 6668
Drover 8448

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

Akušeres
8208 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8 
v. v. Nodiliomis 10-12 ryte.

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. L H. GINDICH

DENTISTAS
Mes savo darbų gvaraataojame 

Kalbame visas Europilkas kalba*. 
8804 So. Kedzie AveM Chicago, III. 

Arti 88-th Street

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas

1687 W. 61 st. kamp. Manhfield av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 8 Iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakaru. 
Tai. Prospact 1157
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Nepasitiki Europos 
skolininkais.

Senato užsienių reikalų 
komitetas priėmė rezoliuci
ją, kad Jungtinės Valstijos 
turi paliaut davinėjusios Eu
ropos valdžioms paskolas. Ši 
šalis jau yra paskolinusi Eu
ropai dešimtį miliardų dole
rių, ir dabar ji neįstengia at
gauti iš jos nė paskolintą su
mą, nė procentus.

Jeigu senatas.. patvirtins 
tą komiteto nutarimą, tai 
Europos valdžioms bus keb
lu. Be paskolų jos negali 
apseiti. Sunkiausioje padė
tyje randasi Francija, kuri 
buvo taip neišmintinga, kad 
nesistengė padengti savo ka
res išlaidas mokesčiais, bet 
vis lindo ir lindo į skolas.

Francija skolinosi iš Ame
rikos ir iš Anglijos, o Angli
ja taip pat skolinosi iš Ame
rikos. Jeigu Amerikos pa
skolos dabar sustos, tai Eu
ropos valdžioms teks mainy
ti visą savo politiką, kad 
kaip-nors sutvarkius savo fi
nansus. Joms reikės, viena, 
apkrauti savo gyventojus 
didesniais mokesčiais, antra 
—sumažinti savo išlaidas.

Didelių išlaidų Europos 
(valdžios turi dėlto, kad jos 
i tebeveda karę įvairiose šaly
se. Jos šelpė Kolčaką, Deni- 
kiną ir Judeničą; pos rėmė 
lenkų žygį prieš Rusiją; jos 
kariauja Persijoje prieš bol
ševikus, Turkijoje prieš Ke
rnai Pašos jiegas, ir t.t. Šitai 
Europos valdžių politikai su
stabdymas Amerikos pasko
lų padarytų galą. Tai butų 
smūgis imperialistinei kontr 
-revoliucijai.

* -- - ————r———
Kapitalizmas ir 
socializmas.

Vienas laikraštis mėgina 
Lenino' žodžiais sumušti so
cialistus. Leninas, girdi, pa
statęs tokį klausimą:

“Ar gali šalys, be per
gyvenimo kapitalistinio 
produktų gaminimo budo, 
pereiti į komunizmą?” 
Ir jisai išrišęs jį taip:

“Jei tik industrijoje iš
sivysčiusiose šalyse prole
tariatas paimtų visą galę į 
savo rankas ir jis ateitų į 
pagelbą atsilikusioms in
dustrijoje šalims, tuomet 
šios šalys lengvai gali pa
tapti komunistinėmis be 
pergyvenimo kapitalisti
nio laikotarpio.

“Dabar mums prisieina 
panaikinti tą mokslinį pra
našavimą, kad kožna šalis 
absoliučiai turi pergyven
ti kapitalistinio išnaudoji
mo laikotarpį.”
Ddžiaugtis šitais Lenino 

žodžiais ir prikaišioti juos 
socialistams gali tiktai tie, 
kurie labai nedaug žino apie 
socializmą.

Pirmiausia, reikia paste
bėti, kad bolševikų autorite
tas kalba apie komunizmo(o 
ne socializmo) įsteigimą. Ko- 
munizmo-gi esama visoke
riopo. Yra taip vadinamas 
“pirmykštis komunizmas”, t. 
y. tokia visuomenės tvarka, 
kuri gyvavo žiloje senovėje, 
dar pirm atsirasiant visuo
menės klesoms. To komu
nizmo liekanų užsiliko dau
gelyje šalių iki šių dienų. 
Vienas to pavyzdys yra Ru
sijos “obščinos” (kaimai, 
kur žemė valdoma bendrai).

Komunizmas gyvavo daug 
anksčiau, negu atėjo kapita
lizmo gadynė; todėl kokia 
čia gudrybė yra pasakyt, 
kad komunizmo įvykinimui

nereikia kapitalistinio išsi
plėtė jimo?

Leninas tečiau gal turėjo 
omenėje ne senobinį komu
nizmą, o tą visuomenės sis
temą, kuri bus įvykinta atei
tyje ir kurią mes vadiname 
socializmu. Ta sistema tu
rės būt augštesnė negu kapi
talizmas. Jeigu ji įvyktų 
tokioje šalyje, kuri dar nęra 
pergyvenus kapitalizmo ga
dynės, tai reikštų kad ta ša
lis “peršoko” per kapitaliz
mą. Ar yra galimas toks 
“šuolis”?

Leninas sako: taip; ir ji
sai įsivaizdina, kad tuo sa
vo pasakymu jisai sumuša 
priešingą “mokslinį prana
šavimą”. Bet kas yra skel
bęs tokį “pranašavimą”? So 
cialistai kurie < yra Markso 
ir Engelso pasekėjai, jo ne
skelbė.

Štai kokius žodžius mes 
randame Engelso prakalbo
je prie “Komunistų Mani
festo”, parašytoje 1882 m.:

“Klausimas: Ar Rusijos 
kaimas, kuris yra jau, be 
abejonės, labai apirusi for 
ma pirmykštės bendros 
žemės nuosavybės gali tie
siog persikeisti į Rūgštes
nę komunistinę žemės 
nuosavybės formą, — 
ar jisai turi pirma per
eiti tą patį irimo procesą, 
kuris apsireiškia istori
niam Vakarų plėtojimesi?

“Vienintelis šiandie ga
limas į tai atsakymas yra 
toks: jeigu Rusijos revo
liucija bus signalas darbi
ninkų revoliucijai Vaka
ruose, taip kad jiedvi pa
pildys viena antrą, tai da
bartinis Rusijos kaimas 
galės patapti pradžia ko
munistiniam plėtojimui- 
si.”
Šitie žodžiai buvo parašyti 

beveik 40 metų atgal ir kiek
vienas socialistas, bent šiek- 
tiek nusimanąs apie Markso 
ir Engelso mokslą senai ži
no juos. Todėl Leninas ne
pasakė jiems nieko naujo.

Socialistai visai nemanė ir 
neskelbė, kad kiekviena at
skira šalis turi būtinai per
gyventi kapitalistinį plėtoji
mąsi, pirma negu ji įžengs 
į socializmą. Jau Engelsas 
nurodė, kad jeigu industri
nėse šalyse eitų darbinin
kiška revoliucija ir proleta
riatas tenai įgytų galę, tai 
ir atsilikusios šalys (tokios

kaip Rusija) galėtų pradėt 
su anų šalių pagelba steigt 
pas save socializmo tvarką, 
nelaukdamosį’ kol jose išsi
plėtos kapitalizmas.

Leninas, pakartodamas En 
gelso išreikštąją mintį, su
kritikavo ne sociaistus, o sa
ve. Nes jisai juk skelbė ir 
tebeskelbia tą mintį, jogei 
Rusija, kuri yra ekonomiš
kai atsilikus Šalis, veda ki
tas šalis į socializmą; pagal 
jo supratimą, ne industrinių 
šalių proletariatas padės 
Rusijai iškovot socializmą*, o 
atbulai — Rusija padės in
dustrinių šalių proletaria
tui įžengt į socializmą. Šituo 
supratimu vadovaujasi ir va- 
dinamasai “trečiasis Inter
nacionalas”, kuris mėgina 
diktuoti Vakarų Europos 
darbininkams ir skaldo jų 
organizacijas.

Engelso mintį Leninas ap
vertė augštyn kojomis.

MELAGIŲ DĖDfiS.

Jumontas, Petratis ir dar ke
letas žmonių* paskelbė Brook- 
lyno komunistų organe ilgą 
‘pareiškimą” apie “Naujie
nas”, jieškodami, matyt, ko
munistų laikos prieš “Naujiey 
nų” vedėjus ir Bendrovės vir
šininkus. Tai nėra nuostabu: 
savo tikslui atsiekti jie jau se
nai organizuoja talką iš viso
kių elementų, kurie tiktai turi 
kokį-nors piktumą prieš “Nau
jienas”.

Atsakinėti į kiekvieną to jų 
“pareiškimo” punktą neapsi
moka; paimsime čionai tiktai 
porą dalykų, kurie parodys jo
jo vertę..

Jamontas, Petraitis & Co. 
sako, kad “Naujienų” redak
cija atsisakiusi talpinti tą jų 
raštą, kurį jie dabar paskelbė 
komunistų organe. Bet tai yra 
netiesa: jie buvo atnešę re
dakcijai visai kitokį raštą — 
dvigubai trumpesnį, bet dar 
nepadoresnio turinio, negu taš, 
kurį įdėjo komunistų laikraš
tis. Pasirodo tuo bildu, kad 
priešingai spaudai jie pasisar- 
matijo siųsti tuos nepadoru
mus, kuriuos jie mėgino įbruk
ti “Naujienų” redakcijai.

Toliaus. Jie rašo, kad “se
rų sausio ir gruodžio mėne
siais išrašyta už vienuolika 
tūkstančių dolerių, ir vis — 
Grigaičio ir Jurgelionio sekė
jam”. Tai yra grynas melas. 
Šerų ant tokios sumos nebuvo 
išrašyta ne tiktai per sausio ir 
gruodžio menesius, o ir per 
visus metus.

Pereitais metais, kaip nau- 
j i čiliečiai žino, Bendrovė davė

savo nariams 30% dividendų, 
kurie buvo išmokami šėrais. 
Kas turėjo 10 šorų, tas gavo 
3 šėrus dividendų; kas turėjo 
vieną Šerą, tas gavo certifika- 
tą trijų dolerių vertės: damo- 
kčjęs septynius dolerius, jisai 
galėjo įsigyti vieną naują šė
pą. Visų šėrų pradžioje perei
tųjų metų buto dauginus kaip 
14 šimtų; o šiandien jų yra 
apie 23 šimtai.

Reiškia per ištisus metus, 
nuo pradžios 1920 m. iki dabar, 
buvo išduota naujų šėrų ne 
(langiaus kaip 9 šimtai, t. y. 
ne daugiaus, kaip už devynis 
tūkstančius dolerių. Į šitą su
mą įeina ir augščiiaus paminė
tieji dividendai, kurie buvo 
išdalinti tarpe keleto šimtų 
Bendrovės narių. O Jamontas 
ir Co. tvirtina, kad vien tiktai 
“Grigaičio ir Jurgelionio sekė
jams” esą per du paskutiniu 
mėnesiu išrašyta šėrų už vie
nuolika tūkstančių dolerių! 
šitokiais prasimanymais jie mė 
gina suklaidinti žmones!

Butų dar pusė bėdos, jeigu 
tie jų prasimanymai kiltų iš 
nežinojimo. Bet jie žino, kad 
jie melą skelbia! Kai-kurie tų 
asmenų buvo komisijoje, kuri 
peržiūrinėjo šėrų sąrašus ir 
kitokias'Bendrovės knygas, ir 
jie galėjo įtikinti, kad tenai 
nėra nieko panašaus į tai, ką 
jie dabar rašo. Kur-gi tad tų 
žmonių sąžinė, jiegu jie drįs
ta šitaip per akis apgaudinėti 
visuomenę?

Pranešimas Skai
tytojams.

Mes patyrėme, kad kai-ku
rie piktos valios žmonės raši
nėja /‘Naujienų” skaitytojams 
laiškus, bjauriai šmeižiančius 
dienraščio redaktorių, biznio 
vedėją ir Bendrovės direkto
rius. Apie tai mums tapo pra
nešta iš keleto vietų, ir pora 
tokio turinio laiškų jau yra 
musų rankose.

Mes todėl norime perspėti 
musų Skaitytojus, kad jie ne
siduotų save klaidint tiems 
šmeižikams. Su tais piktos 
valios žmonėmis bus pasielg
ta pagal įstatymus. Tų-gi 
skaitytojų, kurie yra gavę pa
našių laiškų, prašome prisiųsti 
juos mums.

Sveikatos Skyrius j
♦ 

[Naujienų sveikatos skyrių veda Dr.
A. Montvidas, Dr. S. Biežis 

ir Dr. C. Cherry]

Atsakymai į klausimus.

Kas dedasi 
Lietuvoj.

KAUNAS.

Varys kampaniją.

MILWAUKEE. — Visatinia
me vietos unijų įgaliotinių su
sirinkime andais nutaria pra
dėti stiprią kampaniją už uni
jas. Išrinkta tam tikras skai
čius agitatorių, kurie netik 
rengs viešus susirinkimus, bet 
taipjau vaikščios po privačius 
butus ir neorganizuotus savo 
draugus darbininkus ragins 
stoti atatinfcamon unijon.

DETROIT. — Organizuotieji 
vietos darbininkai veda stiprią 
kampaniją prieš mažinimą ai- 
gy.

J. M. Thorp, Wis., klausia:
1. Kaip ilgai reikia kūdikį 

žindyt?
2. Jei žindyt kūdikį 18 me

nesių ariia daugiau negu me
tus, ar kenkia jo sveikatai ir 
protui?

3. Ką daryt, kuomet po 18 
mėnesių žindymo pas motiną 
randasi perdaug pieno.

4. Kaip jaučiasi žmogus po 
prarijimo grafofono adatų ar
ba smulkių vinių?

Atsakymai:
1. 12 menesių.
2. Po 12 mėnesių motinos 

pienas yra prastas maistas. 
Jame yra perdaug vandens ir 
stoka kitų medžiagų. Apart to, 
net ir geras pienas nebūtų ga
nėtinu maistu vyresniam kū
dikiui todėl apart karvės ge
ro pieno jau* reikia duot kito
kių valgių.

3. Paprastai nieko nereikia 
daryt, nes pienas dingsta. Pa
tartina imt mažai skysto mais
to, ypač pieno, nevalgyt buro
kų ir tinkamais vaistais pa- 
liuosuot vidurius. Maža doza 
belladonoros kartais reikalin
ga greitesniam pieno iškručių 
išsausinimui.

4. Taip pat, kaip ir kitus 
panašius metalinius daiktus 
praryjus. Kartais nėra jokių 
simptomų, o kartais atsiran
da koktumas, vėmimas ir 
skaudėjimas po krutinę.

. O. R., Chicago, rašo: .“Dak
taras sako, kad aš turiu .luke- 
miją (leukemija. A. M.). Aš 
nesuprantu, ką tai reiškia ir 
ar liga yra pavojinga. Jei taip, 
tai kokiu budu gydytis?”

Atsakymas. — šita liga cha
rakteringa yra tuomi, kad at
siranda nuolatinis baltųjų krau
jo kūnelių perviršis. Tas per
viršis yra kelis kartus didesnis 
už normalį tų kūnelių skait
lių kraujuose. Yra žinoma 
dviejų rųšių leukemija—bluž
nies ir limfos. Pirmojoj bluž
nis žymiai padidėja ir opios 
lieka mėsos ant ligonių kūno 
kaulų ir krutinės; antroji lim
fos giles padidėja. Gali būti 
šiokis-tokis ir blužnies padi
dėjimas limfos leukemijoj, bet 
jis nesvarbus. Leukemiją ga
lima tikrai atrasti tik kraują 
išegzaminavus, kliokis egza
minavimas gali būt klaidin
gas diagnozes daryme. Liga 
yra labai pavojinga ir didelis 
ligonių skaitlius miršta, nors 
ji -tęsiasi ilgokai. Pats žmo
gus negali gydytis — jis turi 
kreiptis į kompetentišką gydy
toją. Kiek iki šiol išbandyta, 
iš visų gydymų X spiduliai 
eksperto rankose duoda geres
nių rezultatų, negu kiti budai.

—Dr. A. Montvidas.

Rakandų dirbtuvė “UniversaI”.

Savininkas šios dirbtuves at
stato visus 20 dadbininkus ir 
likviduoja darbą, kadangi val
džia šiomis dienomis rekviza
vo dirbtuvės butą ir visus pa
gamintus sulig užsakymų bal
dus. Darbininkai lieka per tai 
gatvėn išmesti.

PAKRIAUNIO DVARAS,

Rokiškio apskr.

Lapkričio 15 atvažiavo 
Kriaunų kunigas kalėdoti. 
Kiekvienoje triobelėje priminė, 
kad Pakriaunio dvaro darbi
ninkai “pašlovinti komunis
tais”, “ale, sako, netiesa; ku
nigą priimate, bažnyčion eina
te, — tik išsibraukite iš profe
sines sąjungos ir prisirašykite 
prie krikščionių partijos. Sako, 
eikit Rokiškiu pas kun. Buin- 
šą...

Krikščionys, tai darbininkų 
partija, o prof. sąj. komunistų. 
Kai ateis lenkai, komuną nai
kinti, atjos ponas Ražanas su 
lenkų kazokais, lups jums kai
lį, o jei busite “krikš.-dem.” 
partijoj, tai nieko nedarys. Sa
ko, ką jums sąjunga duoda?

Nieko. O “krikščionys” ža
da žemės”...

Taip kalbėjo klebonas kiek
vienoj trobelėj, iki gauna mar
kę. Kaip paduoda markę, tuoj 
greit į kišenę, nieko nebepasa- 
koj ir pro duris laukan...

IS APAVO FABRIKO 
“MANOLLI”.

Fabriko “Manolli” darbinin
kai tikrai pradėjo interesuotis 
savo organizacija. Visi priguli 
prie sąjungos, yra išrinktas 
fabriko komitetas, kuris viską 
prižiūri.

Grudžio 5 d. buvo išstatyta 
visa elė reikalavimų: 1) algos 
pakėlimas ant 20%, 2) Nei 
vienas darbininkų negali būt 
paliuosuotas ir priimtas į dar
bą be fabriko komiteto žinios, 
3) 8-ių vai. darbo diena, 4) 
likviduojant fabriką, darbinin
kams turi būt išmokama lik
vidacinės. Reikalavimus fab
rikantas priėmė.

Reikia pažymėti, kad inten
dantūros atstovai grąsino dar
bininkus išmesti iš fabriko, jei 
nesutiks su fabriko valdytojo 
sąlygomis. Vienok darbinin
kai žinojo, kad sąjunga ir dar
bininkų solidarumas prie to 
neprileis; todėl kategoriškai 
reikalavo patenkinimo, kitaip 
skelbia streiką. Visi darbinin
kų reikalavimai buvo greit iš
pildyti.

V. Čepinskis:

Lietuvos politinė padėtis 
užsieniuose.

[Iš “Socialdemokrato”]

(Tąsa).

Žemės reforma Italuos nemažiau opi, kaip 
ir pas mus. Ten daug dar yra latifundijų (dide
lių dvarų), ypač pietuos ir Sicilijoj, didelis nuo
šimtis bežemių ir mažažemių ir labai skurdus 
žemės ūkio darbininkų padėjimas. Nenuostabu 
todėl, kad žemės tikio darbininkai ir mažaže
miai ūkininkai nerimauja ir, nesulaukdami že
mės klausimu įstatymo keliu išrišimo, mėgina 
patys jį išrišti. Buvo atsitikimų pietų Italijoj 
ir Sicilijoj, kad būriai darbininkų ir mažažemių 
ūkininkų, kunigams ir vienuoliams su kryžiais 
rankose vadovaujant, užėmė keletą dvarų, pa
jėga prašalino savininkus ir ėmė ten šeiminin
kauti komunizmo dėsnių prisilaikant. Italijos 
karalius, suprasdamas žmonių ūpą ir būtimis 
reikalus, pats jau atidavė keletą savo dvarų ir 
rūmų žmonių naudai. Bet reikia žinoti, kad 
Italijos karalius yra žmogus didelės inteligenti
jos ir aukštos doros.

Oi blogai atsitiktų su musų dvarponiais ir 
jų “rabais”—buvusiais ir busimais Lietuvos pre-

zidentais, jos busimais “senatoriais”, šviežiai Maskvos popiežius ir jo kardinolai nereikalaus, 
iš plyšių išlindusiais bankieriais ir kiniečių man-] kad Italijos socialistai griežtai laikytųsi garsių 
dariniais iš kaikurių ministerijų,—blogai, sakau, : 
atsitiktų su tais ponais, jeigu musų žmoneliai

21 punktų—prisidėjimo prie Trečiojo Interna-

turėtų Italų temperatūrą ir nebūtų tokie fleg
mos. Manau, kad ir kvapo visų tų ponų Lie
tuvoje nebebūtų. .

Socialistinis judėjimas Italuos yra stiprus, 
mano nuomone, stipresnis negu Prancūzijoj. 
Italų parlamente iš 400 vietų socialistai turi 
170. Dauguma jų komunistines pakraipos ir 
buvo pasiryžę imtis griežtos akcijos gelŽkelių 
ir pramones įstaigų socializacijos klausime. Bet 
girdėjau, kad Maskvos popiežius pataręs jiems 
nesiskubinti ir būti nuosaikiais. Be to, žinoma, 
kad italų socialistai šią vasarą buvo delegavę į 
Maskvą ypatingą komisiją, kad ant vielos pasi 
pažintų su komunistinės politikos vaisiais. Su- 
grįžusios komisijos pranešimas irgi šiek tiek 
atvėsino Italijos komunistų uolumą. Šiandie 
artimiausis Italijos socialistų siekimas — paim
ti valdžią į savo rankas ir reformos keliu eiti 
prie socializacijos ir bendrai prie patenkinimo 
būtiniausių darbininkų reikalavimų. Romoje 
niekas neabejoja, kad soęialistai pajėgs tai pa
daryti ir net kalbama, kad toje socialistinėj val
džioj socialistai-rcformistai typo Turati los žy
mią rolę.

Nepaisant to dauguma Italijos darbininkų 
yra Trečiojo Internacionalo šalininkais ir turi 
būti prisidės prie to internacionalo, jeigu tik

cionalo sąlygų.

Šiandieninė Italijos padėtis, skirtumas ita
lų ir prancūzų buržuazijos interesų, bendras no
ras kuogreičiausia prieiti prie visuotinos taikos 
ir visupirma susitaikinti su Sovietų Rusija — 
visa tai duoda galimybės tikėtis, kad Italijos 
visuomenė bus mums prielanki musų kovoje už 
nepriklausomybę. Delegacija apsilankė pas už
sienių reikalų ministerį Sforzą, pas senatorių 
Tittoni — Tautų Sąjungos Tarybos narį, turėjo 
pasikalbėjimą su Romos spaudos atstovais ir 
kitais. Visur girdėjome užuojautos žodžius ir 
pasižadėjimą musų reikalus palaikyti. Apie so
cialistines sferas nėra ko ir kalbėti. Aš buvau 
redakcijoj “Avanti” (Pirmyn) — italų socia
listų svarbiausis organas. Aš smulkiau papasa
kojau apie musų padėlį, apie visas musų kovos 
su lenkų imperializmu peripetijas, apie musų 
Seimo svarbiausius uždavinius. Kalbėję su ma
nim draugai-italai parodė nemažą musų reikalų 
supratimų ir pareiškė, kad Italijos darbininkai, 
kur ir kiek jiems bus galima, palaikys mus 
musų kovoje su lenkais. “Avanti” iš savo pu
sės seksiąs tolimesnį musų kovos bėgį ir, jeigu 
bus reikalas, tarsiąs savo žodį musų naudai.

'Turiu pasakyti, kad italai pasirodė man 
daug artimesni mums lietuviams negu pran

cūzai arba net anglai. Italų paprastas, žmoniš
kas būdas, jų prigimtas mandagumus, eistetiški 
gabumai, karštas, galima sakyti, entuziastiškas 
temperamentas, jų graži pilna muzikos kalba ir 
pagalios jų sunkus vargai — visa tai smarkiai 
traukė piane prie jų. Vienu žodžiu labai sim
patinga ir labai užsitarnavusi žmonijai tauta.

Negaliu užtylėti ir musų audencijos pas šv. 
Tėvą. Aš ėjau pas jį ne kaip pas kokį ten 
“Pontifex maximą” (“tiltų inžinierių”), bet 
kaip pas Taikos Karaliaus tarną, į kurį ir šian
die dar kaip ir kitados atkreiptos akys ir širdys 
milionų biednuolių ir vargšų. Aš neapsirikau. 
Benediktas XV nedidelio ūgio ir asketiško bu
do nenelis — visas baltas. Ramus simpatiškas 
veidas. Iš akių šviečia gudrumas ir meilė. Pri
ėmė mus paprastai be jokios pompos. Kalbėjo 
labai žmoniškai, nuoširdžiai apgeilestaudanias, 
kad dvi broliškos tatuos lieja viena kitai krau
ją. Sake, kad jis neturi kitos galimybės mus 
su lenkais sutaikinti, kaip tik prašant Kristaus 
ir Jo švenčiausios Motinos, kad jie duotų visai 
žmonijai taiką. Aš pajutau, kad esmi aky vaiz
do] ne tiek Vyriausiojo Kunigo — Cezario, kiek 
dėmiausiojo Viešpaties tarnų tarno. Ir ledai 
mano širdies Ištirpo. O gal tai mano svajonė? 
Tegu bus ir svajonė. Žmonija nustotų daug 
gero, jeigu ji neturėtų svajonių.

Kaunas, 20. XII, 1920.
(Galas).

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytoju ir Chirurgas
25 East Washington St.

Marshall Field Annez
18th, fl. Ruimu 1827

Telephone Central 8362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telef. Albany 8710 
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Lietuviu Rateliuose ROSELAND

Pranešimas “Naujienų” 
šėrininkams.

šiuo pranešu, jog Naujienų 
Bendrovės mėtinis susirinki
mas įvyks pėtnyčioj, vasario 
11 d., 1921, Meldažio svetainėj, 
2242-44 W. 23rd Place, Chi- 
cago, 111. Pradžia 8 vai. vakare. 
Šiame susirinkime bus rišami 
svarbus Naujienų
klausimai, todėl malonėkite 
būti jame asmeniškai, arba at
siųskite savo “proxy” — įga
liojimą balsuoti už jus — su 
savo parašu.

Su pagarba,
J. Šmotelis, 

N-nų B-vės sekretorius.

Bendrovei

Dainuos didžiąjame 
Naujienų koncerte

JAMES LILARD
“Juodasis Caruso”

“Naujienų” didysis koncer
tas, kurs įvyks vasario 27 d., 
didžiajam Ashland Audito- 
riuine, bus pirmas. Amerikos 
lietuvių istorijoje, kuriame da
lyvaus paskilbęs tarp Chieagos 
muzikos mylėtojų “juodasis 
Caruso.”

iiMUinRfEimiivnr 
” T. Pūtimam MAS 

AKUŠERIUS 

A. SHUSHO 
Turi* patyrimą 

Moterą ligose; r«- 
pestingti p riti* 
riu ligonę ir kruti-

1U92j a State Str. 
Chicago, IU.

Tel. Austin 787
DR. MARTA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo ii Californijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po Ne.
6208 W. Harrison St.

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

L. S. S. 137 kuopos vakaras.
Ncdėlioj, sausio 30, Strumi- 

lo svetainėje vietos LSS. 137 
kuopa surengė šaunų pra
mogų vakarą. Vaidinta trijų 
veiksmų tragedija “Kerštas”. 
Vaidino vietiniai lošėjai-myle- 
tojai ir keli chicagiečiai. Savo 
roles išpildė ytin gerai. Ypač 
gerai vaidino A. Kukutienė, 
Lelos rolėj. Trumpai sakant, 
vaidinimas pavyko kuogeriąu- 
sit* ir susirinkusioji publika ux 
gerą vaidinimą loštjains-vai- 
dyloms atsidėkojo stipriais ap
lodismentais.

Reikalinga pažymėti keliatą 
žodžių apie tai, kaip vietos 
kuopa rengėsi prie paties va
karo. Skaitytojams jau žino
ma, kad nesenai šis veikalas 
buvo vaidintas Cliicagoje. To
dėl rengėjai buvo nutarę kreip
tis į visus tuos lošėjus, kurie 
vaidno pirmąjį kartą. Nutarta 
padaryta. Pakviestieji jau bu
vo pasižadėję, bet Chieagos 
komunistai, sužinoję, kad Ro- 
selando liet, socialistai ren
giasi duoti tą patį veikalą ir 
kviečia tuos pačius lošėjus, nu
sitarė daryti visa, kad kaip 
nors pakenkus. Ir turėjo pro
gos. Pirmam vaidinime mat 
dalyvavo kelios komunistiškos 
davatkos ir davatkinai, ku
riuos lengva buvo sukurstyti. 
Pastarieji ar tai dėl kokių nors 
savo partijos religinių “įsitiki
nimų” ar iš baimės, kad “nc- 
sugriešijus” prieš “proletaria
to diktatūrą” — nutarė neeiti 
socialistams lošti. Matyt, jie 
tikėjosi, kad tuo pakenkus so
cialistų rengiamam vakarui. 
Bet kaip tik ponia Meilienė ir 
josios “tavorška” Navikaitė pa
reiškė, kad jos socialistams 
lošti negali, nes (bijosi sugrie- 
šyti prieš komunistišką vie- 
rą”)... į jų vietas rengėjai 
gavo dar geresnių lošėjų. Anot 
tos patarlės: “boba iš ratų, ra
tams lengviau”.

Bet to dar nepakako. Ban
dyta iškirsti dar negudresnį 
šposą. Roselandietis • “veikėjas” 
Telksnis, k u riš visą laiką “sa
kydavo, kad “į dailę nereikia 
žiūrėt partyviškai”, kone pas
kutinėj valandoj ėmė ir pa
reiškė, jogei ir jis bijąs sutep
ti “komunistišką religiją*’... 
Vadinas, jis atsisakė. Tai bet
gi rotlo, kad musų komunis
tais tegalima pasitikėti nedau
giau kaip kad tai “čigono tei
sybei”.

Komunistai, beje, ir kitus 
lošėjus • norėjo a t kalbint, tik 
pastarieji jiems griežtai pareiš
kė, kad šito jie nedarys. Taigi, 
komunistų pasistengimai nuėjo 
vėjais.

LSS 137-tos kuopos vaka
ras buvo gan sėkmingas. Žmo
nių prisirinko pilnutėlė Stru
milos svetainė ir tai to nevei
zint, kad ir patys Roselando 
“komunistai” ir jų “progresy- 
viškos prietelkos” iš vietos L. 
P.M.S. kuopų varė stiprią agi-

EXTRA! PALIKTA MUSU SANKROVOJ EXTRA!

SankroTON
kaina tik

Štai kur stebėtina proga nusipirkti augito* rųiiea GVARAN- 
TUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00 tik už $35.00, priedų vel
tui 26 rekordų, 800 adatų ir DEIMANTO ADATĄ. Šios NAUJOS 
PUIKIOS VICTROLOS palikta musu SANKROVOJE didžiulių 
muzikalių pardavėjų,, kurie nubankrutijo. Kiekviena MAŠINA tu
ri DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES GVARANCIJOS. Kam tai 
pirkti iš antrų rankų mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAU
JĄ GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00, tik už $85.00 
su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų SANKROVOS.

Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krautuvės nei san
krovos lygios musų sankrovai palyginant nupiginimu.

Mes žinome, kad apsimokės tamištai atvažiuoti, nepaisant kur 
gyvenat. Taipgi mes turime keletą augštos rųšies TIKROS ODOS 
IR VELOURO SEKLYČIOMS SETU, kuriuos parduosime už pir- raą pasiūlymą. Mums reikia, vietos.

Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir priemiesčiuo- 
m. Taipgi iSsiunilame C. 0. D. LIBERTY BONDSAI PRIIMAMI:OV. AUipgl IMIUUViaiUV V*. V. luuun* J. **..*«*.»*»*.

MB Atdara kas diena iki 9 vai. vak. NcdSldienlais nuo 10 ryto iki 4 p. p.

VI H NATIONAL STORAME COMPANY
▼ Į J Į Į Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris

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

lociją prieš rengiamąjį vakarą. 
Matyt, kad rosclandiečku jau 
žino kas per vieni yra tie nau
jieji “svieto lygintojai”.

Vakare išplatinta daug so
cialistinės literatūros, tarp jos 
ir Sociademokrato. Taipjau 
buvo kreiptasi į publiką pra
šant paramos darbininkiškai 
spaudai Lietuvoje. Ant vietos 
sudėta daugiau kaip trysde- 
šimt šeši doleriai musų drau
gų Lietuvoje laikraščiui, So
cialdemokratui, paremti.

Po vaidinimui buvo šokiai 
—Sapos Darbininkas.

BRIDGEPORT
Iš Chieagos Liet. Soc. vyrų 

choro darbuotės.
Praėjo daugiau kaip dešimts 

metų nuo to laiko, kuomet ta
po įkurtas Lietuvių Socialistų 
vyrų choras. Taigi vietos lie
tuviams choras yra gerai žino
mas. Ir nebercikalo: Chieagos 
Liet. Soc. vyrų choras daugiau 
nei by vienas kitas vietos lietu
vių choras yra pasitarnavęs 
musų pažangiąja! visuomenei. 
Ji visuomet gėrėdavosi šaunio
mis choristų dainomis.

Nėra abejones choras turi 
didelį būrį savo. :prietelių ir rė
mėjų. Bet jis turi ir priešų, 
’astarųjų jisai įsigijo nuo to 
aiko, kai skilo Liet. Soc. Są- 

, anga. Iki to laiko chore bu
vo ramu, bet kuomęt tūli žmo
nės musų organizacijoj sukėlė 
“revoliuciją,” jos atbalsiai pa- 
sieke ir chorą. Viendienėlia-ms 
<arštakraujams choro vardas 
pasidarė “trepnas.” Trumpai 
sakant, dalykai susidėjo taip, 
<ad buvusieji choro nariai 
šiandie yra atkakliausi jo prie
šai. Jie kaip ir kur galėdami 
stengiasi pakenkti chorui. Tik 
ų pasistengimai eina vėjais.

Pergyvenęs vaidų- nesu tik i- 
>ų laikus šiandie choras lai
dosi ytin gerai — visais at
žvilgiais. Nepasiriksiu sakyda
mas, kad tai yra vienas geriau
siųjų chorų. Chorui priklauso 
didelis būrys gerų ir gabių dai
nininkų, <1. S. Diliaus 
vaujamų.

Beje,
svetainėj choras rengia š 
iramogų vakarą. Kiek įi 
jau, choristai ytin stropiai 
giasi ir žadą suruošti 
programą.

Vietos lietuviai turėtų

vado-

lankrovoi* 
kalbia tik

[ SPECIALIAI 
SUBATOJ

Cysti Vilnoniai

MĖLYNO 
SERŽIAUS

Rankų darbo

Dr. A. R. Blumentlial I

IŲ SPECIALISTAS 
Akte Emmiiivoja Dykai 

Gyvenimas ym 
tairias, kada pra
nyksta regėjimą*.

Mm vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmomėtar. Y- 
patinga doro* at
kreipiama | val-

----  ---- ----------- O ryto jlri 0 valk. 
Nedailiomis, nuo 9 iki 12 d!eu« 
4649 8. Ashland Atc. kam>. 47 St, 

Tdephone Yardi 4817 
Boulovard 6437

■

vasario 6 d. Mildos

altijos-Amerikos Linija
TIESIAI BE PERSftDIMŲ Iš NEW YORKO I 

HAMBURGĄ kaina 3 klcsos $125.1 Karės taks. 
LIEPOJŲ

“POLONIA”
“LITHUANIA”

$145. f $5.00
15 Vasario

4 Kovo
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba

K. W. KEMPF, General Western Passenger Agentą
120 La Šalie Street, Chicago, Iii.

ii

išplauks

rcn-
gerę

pa-

kalbamų vakarą. Šito choras 
nlnai užsitarnavęs. Jisai iki 
šiol niekam neatsisakydavo 
>atarnauti ir nemano atsisaky
ti ateity. —Antanėlis.

šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Pru.
1619 VV. 47th St tu

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

CHICAGO, 1LL.

12th STREET 
Tel. Kedtie 8302.

Iš vietos lietuvių gyvenimo.
šioji kolonija tai tikra lietu

vių sostine. Čia daugiausia vie
non daiktan susispietusių lie- 
uvių, ir čia yra daugiausia 

įvairių įstaigų, štai: turime dvi 
dienines ir vakarines mokyk
las, vieną savaitinę, būtent 
LSS. VIII Rajono, du knygy
nu, septynis chorus, keturias 
parapijas (tam tikrų sektų), di

advokatų ir šiaip biznierių. 
Beje, karo metu muzikantai 
veik nieko neveikė, tik pasta
ruoju laiku ėmė po truputį 
krutėti. Pirmą tuo reikalu

(Tąsa seka ant 6-to puslp.)

Švieskime Lietuvę
Mes norime, kad Lietuvos mokyklose butų 
užtektinai rankvedžių mokiniams;
Mes norime, kad Lietuvos žmonės turėtų ge
rų laikraščių ir knygų;
Mes norime, kad Lietuvoje augtų dailioji li
teratūra, norime, kad Lietuvoje butų plati
nama pažangiosios dvasios spauda;
Mes norime, kad musų Lietuva butų šviesi ir 
skaisti, — Todėl

PRISIDĖKIME PRIE AKCINĖS 
“VARPO” BENDROVĖS,

kuri leidžia Lietuvoje tris laikraščius: “Lie
tuvos Ūkininką”, “Varpą” ir “Darbą” ir spau
sdina knygas.

“Varpo” B-vė inkorporuota Lietuvoje, 
S turi nuosavią spaustuvę. Jos pryšakyje yra 

šie žmonės: Dr. K. Grinius, Dr. J. Staugaitis, 
adv. M. Šleževičius, adv. J. Vileišis, M. Bort- 
kevičienė, J. Makauskis, prof. Šimkus, Alb. 

. Rimka, V. K. Račkauskas ir kiti.
Vieno šėro (akcijos) kaina Amerikoje 

| — $15.00.
Lv ... Užsirašymus ir.pinigus už šėrus Siųskite 
« šiuo adresu:

V. K. RAČKAUSKAS,
307 West 30th Str., New York, N. Y

Wauk8gano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 

javo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
’liaus aptiek*:

WAUKEGAN 

PHARMACY,
1005 Marion Street, 

Waukegan, III.

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

Ruatta & Serenelli
817 Blue Island Avė.

r—......... "■■■r.,,-,—............  aill-<

Jelephone Yartfs 5834 I
Dr. P. 0. Wiegner j
(Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 vakb 
3325 So Halsted St. Chicago/

gur.r,ii b
DR. U. K. KLIAUGA s

■ DENTISTAS į
1821 So. Halsted St., Chicago, IU. ..

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

Phone Canal 257 į
^ ll-IS—PI II' —--------- 1-----------IIIIM^

Drabužiai

Vyrams ir vaikams

TIK

19.50

migai is
Rockfordo
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galimi tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Es
tate & Loan Co.

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, I1L
PRANEŠU visiems kad aš uždėjau 

Real Estate ofisą, už tai katrie no
rite namų, fannų, biznių, parduoti, 
pirkti, arba išmainyti, —• tai neuž
mirškite manęs aplankyti. Turime 
daug namų, farmų ir biznių parda
vimui ir išmainymui. Visokios rųšies 
inusurance.

. K. MIKALAUSKAS,

8303 So. Morgan St., 
Phone Drover 7027

LUMBERIS
Penki milionai pėdų naujo ir antrų 

rankų lumberio, durių, langų, mill- 
work, sienoms lentų, plumbingui, ap
tvėrimui ir tt. Pirkite dabar, o su
taupysit piųigų Atdara Nedčlioms 
rytais.
The General Wrecking & 

Lumber Co., 
Archer and Ashland Avės.

.... Tel.: Lafayette 3443......... .

DR. M. HERZMAN
IS RUSUOS

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

; rurgas ir akušeris.
I Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

( Dienomis: Canal 
Telephonai: k arba 357

| Naktimis: Drexel 
\ 950 - Drovel 4136 

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

1 "■■m .......................

T«l«phon« Yartte 5089

Dr. M. Stupnicki
8107 S. Morgan St. Chicago
VALANDOS! Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakar*.

Čysty vilnų, rankų 
darbo

Mėlyno seržiaus 
vyriškos drapanos, 
pasiųtos musų nuo- 
savioj krautuvėj, vi
sos naujausių madų 
ir konservativio sti- 
liaus. Pilnas ir ke- 
tvirtdalių pamuša
lais. Mieros rie
biems, išdžiuvu- 
siems bei mažų vyrų 
ir vaikinų.

jį Telephone Yards 1582

3 DR. J. KULIS
S LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8 Gydo visokias ligas motorą, vai- 

kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- 
2 pančias, senas ir pailaptin- 
!gas vyrų liga*.

! 8259 So. Halsted St., Chicago. 
bbbbbbbbbbbbbMbmbb——— - -
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Dr. C.Z. Veželis
Lletavte Dentistaa

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-toa gatvė*

Telefonas: Drover 7041

Tiktai Subatoj

19.50
Tel. Canal 65

LIETUVIS DAKTARAS J

Dr. J. Sarpalius E
1424 So. Halsted SL J

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

Gyvenimo Tel. Yards 5093,

VANEK
STANLEY

& C0.
INC.

Wm. J. Vanek, pirm. 
Stanley Kubasiewicz 

vice-pirm.

1347-49
Milwaukee Avė.

t

2-ų lubų
Priešais Iversona

\ ’• ( <* ; ; 7 ‘' i' 5

Kratuvė atdara 
ketvergų ir subatų 
vakarais. Nedėlioj 
iki pietų.

s-- .m .i.'

( 
Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

- Akušerka M. Katauska 
Patarnauju dienom ir naktimi* prie 
gimdymo ir duodu patarimu* mo
terims ir merginoms. Antrai**! 
3333 So. Halsted St, Chicago, IU. 

Phone: Boulevard 4121.

DR. S. BIE2IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

■■

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvy* Dentista*
10801 S. Michigan A v., Roseland 

Valandos; 9 iki vakarą

............  ,„F
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(Tąsa nuo 5to pusi.)

šiandie bus skyriaus susi- kad jis nesitiki, jogei jo kjijen- 
rinkimas, kuris turės išrišti tas galėsiąs išsėdėti metus kn
iubai svarbius klausimus. Tūli Įėjime gyvas, nes jis esąs jau 
gaivalai rūpinasi atgrąsinti (visas vėžio suėstas, 
narių nuo susirinkimo, skelb
dami paskalą, buk susirinki
me neturės balso nei vienas 
narys, kuris yra skolingas bent

Išpirko vvarrantus 3 šnipams 
areštuoti.

Policija sako, kad įžymus
už tris mėnesinis. Jie gerai ži- plvšikas Edwin Beveridge, 4242

PRANEŠIMAI PRANEŠIMAI PARDAVIMUI

šių metų, būtent sausio 28 die
ną. Tą dieną buvo sušaukta jų 
susirinkimas, kur nutarta la- 
vinties tam tikrų dalykų ir su
rengti koncertą. Koncertas bus 
rengiamas labdaringam tikslui. 
Taipjau išrinkta nauja valdy
ba. Valdybon įeina sekami as
mens: J. Grušas — pirminin
ku, K. Pocius — raštininku, J. 
Petraitis — iždininku. Beto, 
J. Grušui suteikta manadže- 
riaus teisė: savarankiai tvarky
ti kaip orkestros taip ir kitus 
biznio reikalus. Beje, p. K. Fi- 
lipinavičių, kaipo seną niuzi-

nariu. Nors pats K. F. groji- 
muzi- 

kantai iš to skriaudos neturės. 
Tuo labiau, kad jis savo vietoj 
paliko įpėdinį, gerą sinuiko- 
rių. Jeigu kum tektų atsilan
kyti j teatrą So. Chicagoj, ant 
92 ir Commercial gatvių, žino
kite, kad ten smuikoja lietuvis 
A. K. Pilipavičius, K. Pilipavi
čiaus sūnūs. —Bridgeporttetis.

mu nebeužsiinia, bet

NORTH SIDE
Progresas ir regresas.

Northsidiečiai tikrai gali 
pasididžiuoti savo tvirta valia. 
Jie atlaike pozicijas prieš tuos 
elementus, kurie ryžosi sut
remti vislią, kas tik nepatiko 
jų “diktatūrai.” Geriausias šia
me atsitikime pavyzdis yra 
Pirmyn Mišrus Choras, prieš 
kurį komunistai labai šlykš
čius įrankius vartojo by tik 
chorą sugriauti, šiandie Pir
myn chorui ne by vienas cho
ras gali lygintis.^Jį visi myli, 
nes choras visiems patarnau
ja savo dainomis jų rengia
mose vakaruose.

Nedėlioj, vasario 6 d. Pir
myn choras dainuos Lietuvių 
Socialistų Vyrų Choro koncer
te, 'Mildos svet.

Visos vietos organizacijos, 
iš kurių “rrrevoliucionieriai” 
išbėgo jau persitvarkė, bei 
iš du šimtai šešiasdešimts 
devintojo skyriaus išbėgti ne
gali, ir progai pasitaikius varo

Pranciškus
Gedeminas

Gimęs 1871, gyveno 49 metus, 
paėjo iš Dauguvos parapijos, 
Daugulių kaimo, Raseinių apskr. 
Atsiskyrė su šiuo pasauliu vasa
rio 1 dieną, 2:30 vai. po pietų. 
Laidotuvės įvyks vasario 5 die
ną, Subatoj ant Šv. Kazimiero 
kapinių, Chicagoj. Paliko nu
liūdime brolius, Aleksandrą, 
Juozapą, seseris Oną Gedminiu- 
tę, po vyru Monkienę. Lietuvo
je, ir švogerį Bronislovą Mau
kų Amerikoje. Giminės ir drau
gus kviečiam dalyvauti laidotu* 
vėse.

X

Jonas Gerdaoskas
Mirė nelaiminga mirtina — gat- 
vekaris užmušė utarninke, 1 d. 
vasario, 1921 m. 9 vai. vakare. 
Turėdamas 46 metus amžiaus, 
vedes. Laidotuvės atsibus su
batoj, vasario 5 d. Iš namų, 
1908 S. Union Avė., bus išleistas 
9 vai. iš ryto.

Paliko nuliudime savo myli
mą moterį Marijoną, du broliu: 
Petrą, Kazimierą ir seserį Pet
ronėlę Zakarauskienę Amerikoj; 
taipgi brolį Izidorių ir dvi se
seris, Ona ir Paulina Lietuvoje.

Velionis yra gimęs šilaliuose, 
Abelino kaime, Raseinių pavie
to, Kauno,gub. Amerikon at
keliavo 26 metai atgal ir visą 
laiką išgyveno Chicagoj.

Kviečiame visus jo draugus ir 
pažįstamus dayvauti laidotuvėse.

no, kad nedirbantys per šešis 
ar penkis mėnesius nariai gali 
būti skolingi net už keletą me
nesių.

Mat, prieš praeitą susirinki
mą jiems pasisekė suklaidinti 
narius paskalų, kad susirinki
mo nebus, o patys išanksto bu
vo prisirengę virti “košę.”

Dabar jie irgi bijo, kad su
sirinkimas nepriverstų tą jų 
viralą patiems ir susrėbti.

Nariai turėtų žinoti, kad tų 
elementų leidžiami paskalai 
vra bhiffas. —Tas pats.

j S. Michigan avė., vakar išpir
kęs warrantus areštavimui tri
jų detektyvų, John Nortono, 
Fred Tapscotto ir Alex Gaspe- 
ricko. Visi trys jie kaltinami 
dėl vagystės ir teisiami kaipo 
paprasti plėšikai. Iš vietos laik
raščių išsireiškimų matyt, kad 
policija tuo lal>ai nepatenkin
ta. Sako, kad minėti šnipai 
buvę labai darbštus ir turį ge
rus rekordus. Tolinus nurodo 
kiek kartų, kur ir už ką Beve
ridge buvo areštuotas, kaip ir 
kiek kartu nubaustas. Matyt, 
kad tokis tokį pažino.

“The Mary Garden Forum” — Pro- 
fessor Incognito will leeture on four 
(fuestions Sunday at 8 p. m. A sėt 
of Jack Londoną best novels will he 
given to the one in discussion who 
vvins. Dr. Herbert Leon Cope The 
greatest humorist on the American 
platform will leeture at 8 p. m. The 
speaker is the highest paid man on 
the leeture platform. Colonial Hali 
20 W. Randolph St.

L. L. S. 81 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks subatoj, vasario 5 d. 7:80 
vai. vakare, Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia Avė. Kuopos narius ir norin
čius prisirašyti prie jos kviečiamo 
pribūti. — Kp. Raštininkas.

Susivienijimo Amerikos Lietuvių 
Kareivių antros kuopos mėnesinis su
sirinkimas bus vasario 5, 1921, 7:3C 
vai. vakare, Rašinskio svetainėje, 731 
W, 18tos gatvės. Visi nariai malo 
nėkite atsilankyti į susirinkimą ir at 
siveskite naujų narių.

— J. Gotovtis, Rašt.

Aurora. III. — šiuo pranešame Au-, PARSIDUODA saliunas, biznis iš- 
roros ir flpielinkių lietuviams, kad ’ dirbtas per 25 metus, lietuvių apgy- 
vasario 5 d. čia rengiama puikus pra- ventoi vietoj, parduosiu už geriausią 
piogų vakaras Luxemburger svetainėj pasiulijimą. Pardavimo priežastis
840 High St. Bus vaidinamą puikus 
veikalas “Nastutė”. Po vaidinimui 
Šokiai. Visas vakaro pelnas skiria
mas Liet. Raud. Kryžiui

— Rengėjai.

S. L. A. 36toe kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, vasario 6 d., 1:30 vai. po 
pietų, “Aušros” svetainėje, 3001 So. 
Halsted St. — Sekr. •

Chicagos Lietuvių Tarybos mėne
sinis susirinkimas įvyks pėtnyčioj, va
sario 4 d., kaip 8 v. v. Mildos salėj, 
Halsted ir 32 gatvė. Visi delegatai 
malonėkit© laiku susirinkti.

— Valdyba.

Scott Nearing — Come- 
fordo debatai nejvyks. 
Nearingas sunkiai apsirgo — 

New York e.

Sekamą nedeldienį, vasario 
6, erdviajam Ashland Audito- 
riume turėjo įvykti svarbus de
batai. Debatuoti buvo sutikę 
pro f. Scott Nearing ir Frank 
Cameford tema “Ar bolševiz
mas stato pavojun Jungtinių 
Valstijų žmones.’ * Comeford. 
kuris buvo vyriausias valdžios 
advokatas komunistų darbie- 
čiu byloj, turėjo ginti tvirtina
mąją pusę “Yes,” Scott Nea
ring — ginčijamąją (“No”). 
Debatams laikas buvo nužy
mėtas kaip 2:30 vai. po pietų.

Dabar tečiaus gauta iš New 
Yorko pranešimas, kad prof. 
Scott Nearing sunkiai apsirgęs 
ir todėl atvykti į Chicagą ne
galėsiąs. Tuo budu rengiamieji 
debatai neįvyks. Gal būt, kad 
tatai bus padaryta kada nors 
vėliau.

Reikalaus pasiaiškinti.
Miesto tarybos komisijos 

brangenybei tyrinėti narys, 
aldernmnas Russell J. Poole, 
vakar pareikalavo iš tarybos, 
kad visi didžiųjų valgyklų ir 
ho tolių savininkai butų pa
šaukti pasiaiškinti, kode! jie 
dabartiniu laiku, kuomet vis
kas pingąs, pakėlė. kainas 
maistui. Poole sako: “Šie plė
šikai dabar lupa visuomenę la
biau, negu kuomet nors pir
miau. Laikraščiai tuzija, kad 
viskas pingąs. bet tik pasižiū
rėkit į rinkų kainas! Darbinin
kas turi uždirbti mažiausia 
$5,000 į metus, kad susisiekus 
galą su galu. Hoteliai lupa po 
$5 ir $10 į dieną už kambarį, j 
kuris buvo pastatytas senai j 
prieš karą. Valgyklose žmo
gus už dolerį tiktai savo gerą 
apetitą sugadina ir turi išeiti 
susivylęs. Prie ko šitokis vi
suomenės plėšimas prives?

Brighton Pk. — L. S. S. 174 kp, 
susirinkimas įvyks nedėlioj, vasario 
6, 10 vai. ryto, Pociaus svet., Kedzie 
Av. ir 88th Place. Po susirinkimo 
bus diskusijos, kurioje galės dalyvau
ti ir nepriklausantys kuopai. Susi
rinkite skaitlingai.

— Organizatorius.

Town of Lake. — L. S. S. 284 
kuopos mėnesinis susirinkimas jvyks 
nedėlioję Vasario 6 d. 10:30 vai. ry
to University of Chicago Settlement 
Club roome, prie 4630 Gross Avė. 
Draugai ir draugės malonėkite laiku 
susirinkti nors kartą j 2 mėnesiu.

— D. Motuz, Sekr.

Susivienijimo A. L. K. 3-čios kuopos 
svarbus susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
vasario 4 d., kaip 7:30 v. vak. F. Kra- 
sauskio svetainėj, 3838 So. Auburn 
Avė. Malonėkite visi susirinkti ir li
kusius nuo baliaus tikietus sugrąžin
ti. — F. Krasauskia, Rašt.

sužinosite ant vietos.
M. V.,

2235 W. 22 St. and Irving Avė.

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj, arti dviejų teatrų, tirštai, lietu
vių apgyventa. Pardavimo priežastį 
patirsit ant vietos.

3159 So. Halsted St., 
Tel.: Boulevard 854

PARSIDUODA saliunas labai ge
roj lietuvių apgyventoj vietoj, 948 W. 
33rd St. už labai prieinamą kainą. 
Pardavimo priežastį patirsite ant vie
tos.

NAMALŽEME
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PARSIDUODA puikus 5 kambarių 
namas ant cementinių blaksų ir ce
mentuotas skiepas. Garu apšildomas, 
maudynės ir visi parankamai. Pusė 
bloko nuo karų linijos. Turi būt par
duota j trumpą laiką. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos. Atsi
šaukite.

87 E. lOOth PI.
Tel.: Pullman 3863.

ANT PARDAVIMO puikus mūrinis 
namas 2 flatų 5 ir 6 kambariai arti 
Archer and Kedzie gatvių.

Atsišaukite
3249 So. Morgan St., 

Antros lubos 
Phone Boulevard 7579 t

Macswiney sesuo at
vyksta Chicagon.

Ryto rengiama didelis masinis 
susirinkimas.

Šiandie, apie aštuntą valan
dą ryte, Chicagon atvyksta sa- 
suo paskilbusio Airijos dar
buotojo ir kankinio už tos ša
lies nepriklausomybę, buvusio 
Cork miesto majoro Terrence 
MacSvviney’d, p-lė Mary Mac- 
Swiney.

Jos pasilikimui šiandie bus 
surengta bankietas Congress 
viešbuty. Bankiete dalyvausiąs 
Chicagos majoras Thonipso- 
nos, daugelis miesto tarybos 
narių ir šiaip žymių darbuotų
jų. Gi ryto, vasario 6, erdvio
joj Septintojo Begimento Gink- 
lynėj ( kur kadaise įvyko lie
tuvių protesto prieš lenkus su
sirinkimas) bus masinis susi
rinkimas. Susirinkimas prasi
dės kaip trečią valandą po pie
tų. Kalbės p-lė MacSwiney ir 
keli kiti kalbėtojai.

Mitingas rengiama Airijos 
nepriklausomybės reikalais.

Nori aprubežiuoti Landiso 
galę.

Vakar buvo paskelbta, kad 
Ohio valstijas demokratų at
stovas Welty patiekė Jungtinių 
Valstijų kongresui 
kurioje reikalauja, 
resas nuspręstų, ar 
dėdamas federalio
dėje gali veikti kaipo tarpi
ninkas organizuotos beisbolės 
ir imti už tai po $42,500 me
tinės algos. Dabar teisėjas 
Landis, 
žymėjo

rezoliuciją, 
kad kong- 
Landis sė- 
teisėjo ke-

kuris karo metu pasi- 
kaipo aršiausias orga- 
darbininkė ėdikas, ima 
algą — federalio* tei-dvigubą

sjėo ir beisbolės tarpininko. Jų 
suma siekia virš $50,000 į me
tus.

Vietoj lavonų rado munšainą.
Union gelžkolių stotin vakar 

prohibicijos agentų buvo ati
dengti du karstai, ant kurių 
buvo pažymėta, kad juose esą 
lavonai Onos Brinker ir Ma
rės Davis, 1102 S. Grove st., 
Oak Park. Bet vietoje lavonų 
agentai rado juose trisdešimts 
galionų degtinės, kuri buvo 
siųsta iš Clevelando Chicagon. 
Agentai nuėję adresuoton vie
ton rado tiktai tuščius lotus.

L. L. Paskolos Komitetas Brighton 
Parko skyrius šaukia masinį mitingą, 
kad apsvarsčius, kaip apvaikščioti 
3-jų metų sukaktuves Lietuvos Ne
priklausomybės vasario 16 d. Kyl®“ 
čiame visų draugijų valdybas ir šiaip 
pavienius žmonės, Icam tik rupi Lie
tuvos reikalas. Susirinkimas įvyks 
nenktadienyj, vasario 4 d., 7 vai. va
kare, Bažnytinėj svetainėj, 44-ta ir 
Fairfield Avė.

L. L. Paskolos K-tas: 
Pirm., J. Pudžiuvelis, 
Rašt., E. Statkienė.

Muzikantai, kurie griežiate orkes
tro, atvykite praktikai pėtnyčioj, va
sario 4, 8 v. vak. įprastoj svetainėj 
prie 33-čios ir Morgan gatvių.

— J. L. Grušas.

Mergina vadovavo plėšikams.
Detektyvų biuro viršininkas 

Hughes mano, kad mergina 
turėjus vadovauti plėšikams, 
kurie pereitą utarninką užklu
po Kenwood Trust & Savings 
banką ir išplėšė .$40,000.

Fabrikantams metė bombą.
Praeitą naktį nežinia kas 

įmetė pro langą B. Ginsburg 
Shoe kompanijos fabrikai!, 
1140 S. Halsted st., bombą, ku
ri sprogus pusėtinai daug blė- 
dies pridarė. Nieko neužmuš
ta.

Pranešimai
North Side. S. L. A. 226 kp, laikys 

susirinkimą nedėlioj, vasario 6 d., 2 
vai. po piet, Liuosybės svetainėj, 1822 
Wabansia Avė. Visi nariai susirin
kite laiku, taipgi kurie noritų prisi- 
rašyt meldžiu atvykti.

— Kp. Sekr. K. Markus.

Bridgeport. — Jaunų Lietuvių Am. 
Tautiško Kliubo mėnesinis su
sirinkimas bus laikomas nedėlioj, 
vasario 6, kaip 1 v. dienos, Mildos sa
lėj, 3142 S. Halsted. Visi nariai ir 
norintieji įstoti kviečiami susirinkti.

— S. Kunevičius, rašt.

West Side. — L. S S. 22 kp. mėne
sinis susirinkimas įvyks nedėlioj, va
sario 6, kaip 11 vai. ryto M. Melęla- 
žio svetainėj. Visi kuopiečiai. ir no
rintys įstoti kuopon prašomi atvykti 
laiku. —- Valdybų.

Cicero. — Užgavėnių šokiai (su do
vanomis), kur buvo nutarta rengti 
vasario 4 dieną, dėl tūlų priežasčių 
tapo perkelta ant subatos, vasario 5 
d. Vakaras įvyks Onos Tamoliunie- 
nės svetainėj, kampas 15 ir 49 Avė. 
Visi vietos lietuviai prašomi susirink
ti. Nesigailėsite. — Komitetas.

Nubaudė smuklininką.
Ceasar Del Pino, 800 W. Ma- 

dison st., smuklininkas ir aš
tuntojo wardo majoro Thomp- 
sono ropubliko'nų lyderis, va
kar tapo teisėjo Landis nu
baustas vienais metais kalėji
mo ir vienu tukstančiit dole
rių baudos. Tai dėlto, kad mi
nėtas politikierius nepaisė 
prieš jį išimto federalio in- 
džiokšeno. Teismui paskelbus ______
nuosprendį, smuklininko-politi- (lainU» deklamacijų, gymnastikosi ir 
, . . i,. .vi - muzikos, Bus sudaryta, orkestrą. V4-kienaus advokatas pareiškė, gavėiuL ž. K. črganizatorius

Bridgeport. — Vaikų žvaigždutės 
Kliubo susirinkimas įvyks nedėlioj, 
vasario 6, kaip 12 vai. dieną Fellow- 
ship House svetainėj 881 W. 88 PI.

Tėvai prašomi leisti savo vaikučius 
įstoti į Kliubą. Turėsite naudos ii 
jus ir jūsų vaikučiai. Bus mokinami 
lietuvių kalbos, rašymo ir skaitymo,

kieriaus advokatais pareiškė, ta vėlini

Visoms Chicagos Apskričio Lietu
vos Laisvės Paskolos Stotims. Pčt- 
nyčioje, vasario 4 d., 8 vai. vakare, 
šv. Jurgio parapijos svetainėje, 82nd 
St. ir Auburn Avė/, (Bridgeport), yra 
šaukiamas visuotinas susirinkimas vi
sų Chicagos Apskričio stočių pirmi
ninkų, raštininkų, iždininkų ir visų 
bonų pardavinėtoji) bei rėmėjų. Yra 
daug labai svarbių pranešimų atėju
sių iš Lietuvos Misijos Artinasi 16 
diena vasario, Lietuvos Nepriklauso
mybės, švente. Reikia tai dienai tin
kamai prisirengti. ’ Bus aptarta pri
sirengimas prie naujo Lietuvos Lais
ves Paskolos “drive”, kuris neužilgo 
prasidės. Taipgi bus rinkimas Chi
cagos Apskričio naujos valdybos.

L. L. Paskolos Ch-os Apskr.: 
Pirm.> V. M. Stulpinas, 
Rašt., J. A. Mickeliunas.

Kenosha, Wis. — S. L. A. 212 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
vasario 6 d., Schlitz svetainėj. Pra
džia 12 vai. dienos. Nariai būtinai 
atsilankykite, nes yra daug svarbių 
reikalų apkalbėjimui. Taipogi atsive
skite ir naujų narių. — Valdyba.

Cicero. — Lietuvių Raudonos Ro
žės Paš. Kliubo susirinkimas įvyks 
vasario 4 d., kaip 8 v. v. Stasio Stan
kevičiaus svetainėj 1500 So. 49 Avė. 
Visi kliubiečiai prašomi susirinkt lai
ku, nes turime daug svarbių reikalų.

— A. Liutkus, Sekr.

Visi tie L. S. S. 234 kp. nariai, bu
vo pasiėmę tikietų (pardavinėti) L.S. 
S. kuopų vakarui sausio 9 d., bet nė
ra jų gražinę, tegul gražina juos kaip 
galima greičiau. Negavę tikietų ne
galime padaryti pilnos atskaitos. Ti
kietus prašome gražinti d. St. Straz
dui (Naujienų adresu). Butų gerai, 
kad tatai butų padalyta dar šią sa
vaitę. — Komisija.

Chicagos Lietuvių Socialistų vyrų 
choras rengia šaunu balių nedėlioj, 
vasario 6, kaip 7 vai. vakare Mildos 
svetainėj 3188 So. Halsted St. Bus 
puikus programas. Visi kviečiami at
silankyti.

-— Komitetas.

Bendro Lietuvos Gynimo Komiteto 
bus susirinkimas pėtnyčioj, 4 d. va
sario, 1921, J. J. Elias svetainėje, 
4600 So. Woo4 St., pradžia 7:30 v. v.

Malonėkite visi nariai atsilankyti 
paskirtu laiku, nes yra daug svarbių 
dalykų aptarimui

Sekretoriatas.

Rubsiuvių Unijos 269 Skyriaus mė
nesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
vasario 4 d. Unijos salėj 1564 N. 
Robey St.; pradžia 7:80 vai. vakare. 
Malonėsite visi nariai būti, bus daug 
svarbių reikalų.

— Sekr. F. Juozapavičia.

18tos GATVES KOLONIJA. — Tri
jų Metų Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuvėms apvaikščioti, 18toji ko
lonija rengia didelį vakarą — koncer
tą ir prakalbas — seredoi, vasario 16 
delną, Palace Teatre, 1826 So. Halsted 
gvė. Pradžia 7 vai. vąk. Ruoškitės 
visi! Tikietus išanksto galima gaut 
šiose vietose: Naujienų ofise; pas N, 
C. Kriukonį, 1810 So. Peoria; pas 
Mrs. Josephine Pilkis (rūbų sankro
voj) 1822-24 So. Halsted; P. J. Tu- 
bučio & Gedvilo krautuvėj, 1818 So. 
Halsted, ir pas Al. Ųargį, 726 W. 18ta 
gv#. •— Komitetas*

Paj ieškojimai
asmenų“ jiėškojim ai

PAJIEŠKAU savo draugo Vincento 
Wirškevičiaus arba kaip žmones j 
vadina Warškutis. Paeina iš Suval
kų rėd., 11 metų atgal jis gyveno 
Montreal, Kanadoj. Turėjo farmą. 
Turiu svarbų reikalą, jis pats, jo 
žmona arba kas apie jį žinote malo
nėkite atsišaukti.

PETRAS LETUKAS, 
3544 So. Lowe Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU pusbrolio Antano Po
ciaus, Kauno rėd., Raseinių apskr., 
Balnių sodžiaus.

B. ŠVEDAS,
5927 So. Lasalle St., 

Chicago, III.

PAJIEŠKAU švogerio, J. Paulaus- 
kio. Pirmiau gyveno Cleveland, O. 
Yra svarbus reikalas iš Lietuvos nuo 
jo vaikų. Meldžiu jo paties atsi
šaukti, arba kas jį žino pranešti se
kančiu antrašu.

J. RIMKUS,
1718 S. Union Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Fortūnato Valasino. 
Aplaikiau laišką iš Lietuvos, kuriame 
sako, kad Valasinas Amerikdj, o aš 
nieko nežinau. Jis paeina Kauno rėd., 
Panevėžio apskr., Balsių sodžiaus. 
Atsišaukite šiuo antrašu:

KAZ. DZENKEVIČIUS, 
5122 So. 37th St., Omaha, Neb.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSIRANDAVOJA kambaris mote-1 

riai arba vedusiai porai, arba mote
riai ant naktų dirbančiai — į mainus, 
už prižiūrėjimų kūdikio, kurio motina 
dienomis dirba.

Atsišaukite:
M. W.,

3935 S. Campbell Avė., 2-os lubos.

REIKIA DARBININKŲ
- - moterų

REIKIA merginų ir moterų prie 
skirstymo senų ir naujų, vilnonių ir 
marškonių skudurų.

Atsišaukite
B. COHEN & SONS, 

1100 Wi 22nd St.

REIKIA patyrusios merginos, mo
kančios lietuviškai į Kavos Krau
tuvę.

Atsišaukite:
8503 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRU

REIKIA lietuvių pardavėjų. Yra 
nuolatinė vieta* tikram žmogui, kuris 
gali pasakyti tiesą pertikrinimo bu
de. Turi turėt pardavėjo sugabumus. 
Mano ypatiška pagelba, privers prie 
pasisekimo ir užtikrinimo tuojau. 
Nereikės laukti komišino. Bus ap
mokama pilnai kas savaitė. Tai ne 
yra Real Estate arba Insurance. At
sišaukite tarpe 9 ryto ki 4 po pietų.

18—22 E. Van Buren St., 
3-as floras. Matykit 

MR. R0WNY.

REIKIA — virėjo patyrusio 
restauranuose.

MICHIGAN RESTAURANT
10822 So. Michigan Avė., 

Roseland, III.
1

REIKIA patyrusio lietuvio barbe
rio, galinčio vesti biznį barber shop’os 
Turi būti pavienis.

' A. GLOSS,
23rd Avė. and Main St., 

Melrose Park, III .

REIKIA.
Agentų ir kolektorių prie svei

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

CHICAGO MUTUAL 
GASDALTY CO.,

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

REIKIA pardavėjų, apsišvietusių, 
galinčių kalbėti: angliškai, lietuviškai, 
lenkiškai ar rusiškai. Pardavinėji
mui saugenybių — šėrų, (securities). 
Geras uždarbis.

Atsišaukite į Naujienas po no. 218

REIKIA 5,000 darbininkų į MichL 
gan prie burokų auginimo.

Adresuokite:
AMERIKOS ŪKININKAS 

119 Washington St., 
Hart> Michigan.

PARDAVIMUI bučernė ir 
groserne lietuvių apgyventoj 
vietoj. Biznis išdirbtas per 10 
metų. Parduosiu pigiai. Pigi 
renda.

4935 S. Loomis St.

PARDAVIMUI saliunas ir restau- 
rantas viršui 7 kambariai pagyveni
mui. Viduryje lietuviškos kolionijos 
ir netoli nuo didelių dirbtuvių.

Savininkas,
GEORGE CHERNAUSKAS, 

418 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7789.

BARGENAS.
Parsiduoda vargonai, pirštais ir ro

lėmis. Labai gerame padėjime, par
duosiu už žemą kainą. Priežastis 
pardavimo — apleidžiu miestą. Ga
lima matyt visuomet.

A. MIKALAUSKAS, 
4418 So. Richmond St., Chicago, III.

PARSIDUODA saliunas, geroj vie
toj, lietuvių apgyventoj, seifas, pia
nas Ir pooltable stalas. Namas garu 
Šildomas ir stovi ant loto ir pusės, 
cemento grindys. Parsiduoda pigiai 
Savininką matysit ant vietos.

8935 So. Califomia Avė., 
(Brighton Park)

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė 
Biznis išdirbtas per 10 metų. Lietu
vių apgyventoj vietoj. Priežastis 
pardavimo — savininko nesveikata.

. Atsišaukite
702 W. 85th St.

PARSIDUODA naujas restauranas 
prie didelio Kotelio, viskas naujai 
įtaisyta ir gera vieta bizniui, 
šaukit prie Kotelio savininko.

WESTGATE HOTEL, 
11941 Emerald Avė., 
West Pullman, III.

Atsi-

PARSIDUODA saliunas. geroj vie
toj ant Bridgeporto. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos.

Atsišaukite
’ 821 W.‘85th St.

PARSIDUODA bučemė ir grosemė 
lietuvių ir kitų tautų apgyventoj vie
toj. Pardavimo priežastis, savinin
kas turi du bizniu.

4537 So. Paulina St.

500 phonographų $200.00 vertės su 
6 Columbia pasiskyrimu už $42.50, ko- 
liai jų yra.
Tel.: Garfield 9261 arba Belmont 6120 
THE VAN BUREN STORAGE CO.

2658 W. Van Buren St.

PARSIDUODA saliunas 
tautų apgyventoj vietoj, 
dirbtas per daug metų, 
pardavimo — savininkas 
Lietuvą.

2535 So. Halsted

visokių 
Biznis iš- 
Priežastis 

važiuoja į

St.

PARSIDUODA groserne ir bučemė; 
biznis labai gerai išdirbtas. Kas no
ri, gali pirkti ir su namu. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

2722 W. 47th St.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA geras Reo automo- 

>ilius septynių pasažierių už prieina
mą kainą. Galima matyt subatoj ir 
nedėlioj visą dieną.

J. VAIŠNORA, 
1508 So. 49th Ct., 

Cicero, III.

PARSIDUODA automobilius Max- 
well, 1920, touring. Išrodo ir va
žiuoja kaip naujas, labai mąžai var
potas. Galima matyti subatoj po piet 
ir nedėlioj iš ryto.

GEO. KONTRIMAS,
321 W. 115th PI., Roseland, III.

RAKANDAI

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

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, 
>uvo užmokėta $200, parduosiu už 
175.00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide- 
io Victrola, už kuri buvo užmokėta 
:225 už $50, bu rekordais ir deiman

to špilka. Ateikit tuojaus, galite 
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vaka
re ir nedėlioj.

2810 W. Harrison St.

PARSIDUODA 5 kambarių rakan- 
lai labai pigiai Turi būt parduota 
trumpą laiką. Savininkas važiuoja 

Lietuvon.
Atsišaukite:

41 E. lOOth PI.

NAMAI-ŽEMR
PARSIDUODA namas keturių pa

gyvenimų po 4 kambarius. Parda
vimo priežastis, savininkas važiuoja 
Lietuvon.

8619 So» Union Avot

PARSIDUODA labai dailus 5 kam
barių namas, ant cementinių blaksų 
ir cementiniu skiepu; maudynė ir kiti 
parankumai. Turi būt parduota į 
trumpą laiką.

Atsišaukite:
41 E. lOOth Pi. . «

16 akerių farma, visa iš
dirbta žemė, su triobomis; 
20 mylių nuo Chicagos prie 
cementinio kelio. Parsiduo
da arba ant namo išsimaino. 
Kaina $3,600

154 akerių farma Minne
sota valst., su triobomis, prie 
didelės upės; be skolų; išsi
maino ant namo.

Namas prie Wallace ir 47 
Sts. Rendos neša $100 j mė
nesį. Išsimaino ant farmos. 
Kaina $8,900.

Atsišaukite po 4 vai. vak. 
C. CZEPUKAS,

1648 W. Division St.

BARGENAS
Parsiduoda namas ant dviejų pa>?y- 

venimų, keturi kambariai apačioj ir 
keturi viršui ir garadžius dėl trijų 
karų Naujai statytas, elektros švie
sa, ir visi nauji įtaisai. Parsiduoda 
už mažą kainą. $500 įmokėti, likusius 
kaip randa. Kam reikalinga, mel
džiu atsišaukti: Nuo 9 ryto iki 7:00 
vakare, taip pat nedėlioj.

J. N. ZEWERT
4400 So. Kedzie Avė.

FARMŲ BARGENAI
160 akrų pietų Wis. farma, geri 

budinkai ir mašinos, gera žemė be 
skolos. Mainysiu ant namo, be arba 
su maža skola, $5,500. 120 akrų Gn>- 
ver Town, Ind. farma, nauji budin
kai ir mašinos, juoda žemė, su gyvu
liais, pašaru. Mainytų ant muro na
mo; $175 už akerį. 32 akerių Three 
Oak, Mich. Inteligentiška farma, ge
ri budinkai, pirmos klesos žemė, di
delis sodnas, gyvuliai, pašaras, maši
nos; mainytų ant patinkamo muro 
namo — su viskuom $8000. Norė
damas greitai ir tikrai mainyti, arba 
parduoti, atsišaukęs patirsit.

A. F. YONAITES, 
6933 So. Hermitage Avė., Chicago, III.

BARGENAS

Puikus mūrinis namelis 4 kambarių 
4 metai kaip statytas, vėliausios ma
dos: elektra, gasas, maudynės, augš- 
tas skiepas, didelė barnė; galima lai
kyt karvių ir vištų. 1 blokas nuo 
Archer Avė. gatvekario. 40 min. ima 
pasiekti vidurmiestį. Pardavimo prie
žastis patirsite ant vietos

C. GLEMZA, 
4936 So. Tripp Avė.

6 FLATŲ NAMAS

Parsiduoda, veik naujas 6 flatų mu
ro namas; garo šiluma, english skie
pas, į saulę seklyčia. Garfield Blvd. 
arti Ashland Avė. Rendos po geg. 1* 
$480 į mėnesį. Didelis bargenas.

PETRZILEK BROS., 
1647 W. 47th St.

MOKYKLAS

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing .Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos
varomos elektros jiega.

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

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

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

Kampas Lake St, ant 4-tų lubų.

’ TALMNTD<I! DRESMAIING

COLLEGES
6205 S.'Halated, 2407 W. Madiaoa, 

1850 N. We!la St.
187 Mokyklos Jangt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patterną Kirpi

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

Tel. Seelcy 1648.
SARA PATEK* pirmininką.

BARBERIŲ MOKYKLA.
Gera proga išmokti barberio ama

to. Mokestis kol mokiniesi. UŽ mok
slą tik $20.00. Galima išmokti į 6 
savaites.

I WILL BARBER COLLEGE, 
625 W« Madison St, Chicago.


