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True translation filed with the post-master at Chicago, III., Jan. 7, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Japonai bijosi rūsy puolimo
Prasideda kova dėl rinkų

Francija ir Anglija veikiančios išvien

Stiprina savo pozi
cijas Siberijoj.

Japonai skubotai daro kasinius; 
bijosi bolševikų puolimo.

HARBINAS, sausio 6. — Ne
toli Nikolsko Japonijos karei
viai skubotai daro kasinius ir 
dygliuotųjų vielų užtvarus. 
Spėjama, kad by valandų čia 
gali įvykti labai svarbių atsi
tikimų.

Gautieji* iš Charbarovsko 
pranešimai rodo, kad’ tenai 
kasdieną atvykstanti reguliari- 
nį» bolševikų kariuomenė ir 
rengiasi sekamai savo kampa
nijai. Tuo pačiu metu bolše
vikų agitatoriai kursto vietos 
gyventojus tikrindami jiems, 
jogei esą būtino reikalo vyti iš 
Siberijos japonus, nes jų bu
vimas esąs pavojingas Rusijos 
darbininkams.

Barbinę, neveizint Kynų opo
zicijos, bolševikai uoliai varo 
savąją propagandą. Kynų bied- 
nuomenė tečiaus aiškiai prita
ria tiems karstiniams, turin
tiems tikslo iššaukti sukilimą.

Kova dėl rinku.
Reikalauja, kad kongresas už
draustų įvežti į šią šalį Vokieti

jos dažus.
NEW YORK, sausio 6. — 

Dažų fabrikininkai Jungtinėse 
Valstijose, susiorganizavusieji į
taip vadinamą American Che
mical Socjety, jau pradėjo 
kampaniją už tai, kad šios ša
lies kongresas išleistų tokį įs
tatymą, kuriuo butų uždrausta 
įvežti iš Vokietijos dažus.

Dažų fabrikininkai sako, 
kad su Vokietijos dažų trustu 
kovoti jie nepajėgsią, nes jisai 
turįs didelių kapitalų ir todėl 
savo prekes galįs parduoti pi
gesne kaina.

Tokį įstatymą kongresas tu
rįs išleisti “vandan patriotiz
mo,“ kitaip sakant, kad apsau
gojus “savo šalies piliečius“ 
(taigi tuos fabrikininkus) nuo 
svetimųjų konkurentų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 7, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Francija ir Anglija 
susitaikančios.

Veikiančios sutartinai Vokieti
jos nuginklavimo klausimu.
PARYŽIUS, sausio 6.— Lon- 

doniškis laikraščio Matin ko
respondentas, kalbėdamas apie 
talkininkų* premjerų mitingą, 
kuris įvyks čionai sausio 19 
dieną, sako, kad dėl Vokietijos 
nuginklavimo ir atlyginimo 
nuostolių tarp Anglijos ir Fran
ci jos yra kuogeriausias susita
rimas.

Korespondentas dar pažymi, 
kad Anglijos ministerių kabi
netas vis dar yra palinkęs su
teikti reikiamo Vokietijai lai
ko, kad ji galėtų savąją piliečių 
sargybą panaikinti.
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SOCIALDEMOKRATAS.

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

Gaunamas Naujienų ofise.

Pullmano darbininkai 
meta darbą.

Darbininkai dar kartų užginči
ja buk jie reikalavę, kad kom-

pa n i ja mažintų jiems algas.
CHICAGO.— Pullamno kom

panijos darbininkai šimtais 
meta savo darbą. Meta jį, kad 
užprotestavus prieš begėdingų 
savo samdytojų elgimąsi — 
mažinimą algų. Daugiau kaip 
tūkstantis darbininkų jau metė 
darbą. Neužilgio tą patį pada
rysią ir visi kiti jų draugai, 
kurie nėra akli savo samdytojų 
vergai.

Darbininkai sako, kad kom
panija numažinusi jiems al
gas net iki 50 nuoš. Pavyzdžiui, 
trimečiai, upholster’iąi ir pain- 
ter’iai, kurie iki šiol gaudavo 
po 30 dol. savaitei, daabr suma
žinus algas, begausiu tik pusę 
tos sumos. Tokia alga pragy
venti juk negalima!

Nepatyrusieji, “juodojo dar
bo“ darbininkai, kurie iki šiol 
gaudavo po 82 centu valandai, 
dabar begausiųj tik 45 centus

Kompanija melavusi.
Jeigu darbininkų paduoda

mieji skaitmenis yra teisingi, i 
o nėra pamato manyti, kad jie 
butų neteisingi, tai kompanijos 
viršytos dar kartą storai pa
melavę. Praeitą seredą vienas 
Pullmano kompanijos viršinin
kas buvo paskelbęs, kad darbi
ninkams algos numažinama 
nuo 15 iki 25 nuoš. Dabar bet
gi pasirodo, kad dalykai stovi 
visai kitaip.

Užginčija spaudoj paskelbtuo
sius melus.

Maža to, Pullmano kompa
nijos darbininkai, kaip vienas 
vyras, užginčija tai, buk jie 
kada nors yra reikalavę, kad 
kompanija mažintų jiems al
gas. Unijos darbuotojai vakar 
pareiškė, kad “tie pranešimai 
kurių vietos spaudai suteikė 
Pullamno kompanija apie dar
bininkų “reikalavimą“ mažin
ti jiems algas, yra grynas me
las.“

Nori išpręsti ginčą gražumu.
Darbininkų įgaliotiniai vakar 

buvo nuėję pas kompanijos 
viršininkus, kad persergėjus 
juos nuo tokio žingsnio ir visą 
reikalą išsprendus gražumu. 
Delei to dabar vaikšto įvairių 
gandų. Vieni sako, kad kom
panija gal nusileis, o kiti, kad 
— ne. Pastarieji dar sako, kad 
kompanija ant žut-but ryžasi 
pastatyti ant savo. O tai reikš
tų, kad Pullmano darbinin
kams teks vesti sunki ir ilga 
kova.

Uždarė didelį banką.

LONDONAS, sausio 6. 
šiandie čia uždaryta didelis 
bankas, turįs daugiau kaip de
šimt milionų kapitalo. Uždą- į 
rymo priežastis tokia: bankas 
praeitais metais davęs didelių 
paskolų Kanados pramoninin
kams. Bet dėl įvykusio pramo- 
nijoj kriziso skolintojai negalė
jo laiku atsiteisti.

Bankas priklauso Anglijos ir 
Amerikos finansistams.

--------------  ■ —   «—■—!— --------------------------- ' -

Imk grobuoniams buožę.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 7, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6; 1917

Bolševikai esą nu- 
sibankrutinę.

Taip sako profesorius 
Miliukovas.

Spaudžia pelnagaudas.
Miestas užtraukia paskolą, ku

rią turėsią užmokėti 
lobininkai.

WALD, Reino Prūsija, sau
sio 6. — Wald miesto taryba, 
kurioj didžiumą vietų turi so
cialistai ir komunistai, nutarė 
užtraukti penkių bilionų mar
kių paskolą šeimynoms, kurių 
užlaikytojai gauna mažiau kaip 
aštuoniolika tūkstančių markių 
— metinės algos. Tai reiškia 
tiek. Jeigu darbininko metinė 
alga bus dešimt ar penkialika 
tūkstančių markių, tai likusią 
dalį jisai gaus iš kalbamosios 
paskolos. Miesto tarybos many
mu, metine darbininko alga 
turi būt ne mažesnė kaip aš- 
tuniolika tūkstančių markių.

Toji penkių bilionų markių 
paskola, kurią miesto taryba 
taria užtraukti, turės būti gra
žinta iš mokesnių, kurie bus 
antdėti stambiemsiems lobi- 
ninkams, turintiems nemažiau 
kaip penkiasdešimts tūkstančių 
markių pajamų kas metais.

Lobininkai delei to labai “pa
sipiktinę.“ Girdi, tai esąs plėši
mas. Bet pasipriešinti jie, tur
būt, nepajėgs.

Sumušė kunigą.
Piktadariai pakvietę jj neva 
prie mirštančios moters ir 

sumušę.

COUNCIL BLUFFS, lowa, 
sausio 6. — Vakar naktį kaž
kokie piktadariai čionai bjau
riai primušė kunigą A. C. Ja- ' 
cobs. Piktadarybė papildyta 
prie sekamų aplinkybių. Naktį 
kažkas kunigui patelefonavo, 
kad jisai kviečiamas prie tūlos 
mirštančios moters. Kada kuu' 
nigas nuvyko nurodyton vie
ton, jisai rado tuščią “lotą.” 
Čia jisai užpulta ir primušta.

Užpuolimo priežasčių teleg
rafo agentija nemini.

Pirmą kartą.
PARYŽIUS, sausio 6. —Va

kar pirmą kartą nuo didžiojo 
karo pradžios paryžiečiai turė
jo progos atvykti vokiečių ope- 
ron. Duota Vangelio “Die Wal- 
kure.” Svetainė buvo perpildy
ta paryžiečiais. Daugeliui, sako, 
reikėjo grįžti nuo svetainės du
rų.

ROMA, sausio 6. Jugo
slavijos kariuomenė užėmė sa
lą, kurią buvo pasigrobę avan- 
tiurininka d’Annunzio legioni
ninkai.

Bažnyčiai nesiseka.
Vokietijos protestonų kunigai 
susirūpinę; parapijonų skaičius 

mažėja.

BERUNAS, sausio 6. 
Vokietijai grūmoja naujas kri- 
zisas. Ekonominiame šalies gy
venime jisai suirutės neįneš, 
bet dvasiniame jo sgyvenime ga 
ii įvykt ytin didelė suįrutė. Val
stybės bažnyčia gyvena sun
kius laikus. Tolyn josios padė
tis darosi vis rūstesnė. Vokieti
jos liaudis skubotai atsigrįžta 
nuo jos.

Bėgiu pastarųjų kelių metų 
protestonų bažnyčia neteko 
milžiniško skaičiaus savo na
rių. Tatai pažymu ypač didmies 
Čiuose. Kai kur bažnyčiose lan
kytojų skaičius yra juokingai 
mažas.

Žmonių šalinimasį nuo baž
nyčios žymiam laipsny didina 
dar ir ta aplinkybė, kad jie 
bijosi naujų mokesčių, kurių 
valdžia gali jiems antdėti — 
bažnytinių įstaigų palaikymui. 
Nūdien Vokietijos gyventojai 
tų mokesčių turi sudėti dau
giau nei kuomet nors pirma. 
Naujų mokesčių uždėjimas 
jiems reikštų naujų vargų naš
tą; naštą, kuri ir taipjau labai 
sunki, šito jie nebenori, ir kur 
gali — bando išvengti.

Jeigu tasai žmonių bėgi
mas dar kurį laiką tęsis, pro
testonų bažnyčia susilauks tik
rai sunkių laikų.

Detroito gatvekariečiai 
ruošiasi streikan.

Kone kaip vienu balsu atmetė 
kompanijos pasiūlymą.

DETROIT, sausio 6. — Det- 
roit gatvekarių darbininkai 
1,334 ablsais prieš 6 atmetė 
kompanijos pasiūlymą mažinti 
algas 20 nuoš.

Dabar visa priklausys nuo 
pačių samdytojų. .Jeigu jie 
būtinai spirsis pastatyti ant 
savo, tai gal’ kilti streikas.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, sausio 6 d., užsienio pinigų 

kainu, perkant ių ne mažiau kaip už 
25,000 doleriu, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 svaras ................... $3.65
Austrijos 100 kronų ................ $0.24
Belgijos 100 frankų už ........ $6.28
Danijos 100 kronij............... $16.15
Finų 100 markių ................... $2.95
Franci jos 100 frankų................ $6.00
Italijos 100 lirų ................... $3.52
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.45
Lenkų 100 markių ............... $0.18
Olandų 100 guldenų ......... $32.00
Norvegų 100 kronų...............$16.15
Šveicarų 100 frankų ......... $15.48
Švedų 100 kronų.................... $20.70

Vokiečių 100 markių ....... $1.45

LONDONAS, gruodžio 20 
(korespondencija). — Buvusia 
Rusijos užsienio reikalų minis- 
teris (prie Kerenskio valdžios) 
ir kadaise Chicagos universite
to profesorius, P. Miliukovas, 
kups Anglijoj yra .skaitomas 
kaipo žymiausias anti-bolševis- 
tinių jėgų vadas, čia pareiškė:

“Nėra nieko kita, ko butų 
galima gauti iš Rusijos, kaip 
tik linus ir medžius, kurie te
čiaus jau kelintu kartu par
duodami. Aš. nepajėgiu sau pri
sistatyti, kaip Anglijos firmos 
gali vesti derybų dėl atnaujini
mo prekybos su tokia nusiban- 
krutijusia šalimi.“

Pritardamas Jungtinių Vals
tijų valstybės departapiento nu
sistatymui, vietos \ laikrašty 
Globė prof. Miliukovas dėl tos 
Rusų Anglų prekybos pasalį, 
jogei tai reiškia nieko kita, 
kaip “tikslą pripažinti bolševi
kus, kurių Rusijos gyventojai 
niekuolnet nėra išrinkę.“

“Prekyba su bolševikais,” sa
ko Miliukovas, “tiktai padarys 
didesnį pavojų, kad bolševikų 
doktrinos gali būt paskleistos 
ir Anglijoje. Kartu su preky
ba turės čia atvykti — pir
miausia “agentai,” po to “kon
sulai“ — visi patyrę propagan
distai, kurių tikrasai uždavinys 
yra pagreitinti socialės revo
liucijos priartinimą.”

Neįleido prieglaudon šunies — 
nusižudė.

-------- £--------------

ASHLAND, Wis., sausio 6.— 
Andais Ashland pąviečio bied- 
nųjų prieglaudon atėjo septy- 
niasdešinits metų senelis, John 
Smith. Prieglaudos valdininkai 
sutiko priimti jį, tik jie neno
rėjo priimti jo “vienintelį tur
tą ir draugą.” — seną šunį. Sc 
nelis apsiverkęs ir išėjęs.

Vakar policija rado jį nusi
šovusį. šalę Smith’o gulėjo ir 
jo šuo — taipjau nušautas. 
Sustingusiose rankose senelis 
dar laikė šautuvą, kuriuo, ma
tyt, jis sau ir savo draugui šu
niui atėmė gyvybę.

Nedarbas Šveicarijoj.
BERNAS, sausio 5. — ša

lies industrijoj reiškiasi naujo 
kriziso ženklai. Tūkstančiai 
daribininkų jau vaikšto be dar
bo'.

Riaušės Berline.
Policija nušovusi septynis 

komunistus.

BERLINAS, sausio 6. — Va
kar čia įvyko riaušes. Būrys 
komunistų, palaidojusių vieną 
savo draugą, kurį policija an
dais nušovė, kada jis bandė 
pabėgti, užpuolė policijos ba
rakus Falsbcrge (Berlino prie
miesty). Pradžioj policija pa
leidusi keliūtą šūvių — oran. 
Bet kada komunistai ir to ne
paisė, ėmusi šaudyti į juos.

Septyni žmonės nušauti ąnt 
vietos, o keturi areštuota. Tarp 
areštuotųjų esąs vienas žymus 
komunistų darbuotojas.

Samdytojų darbuotė.
Mažina darbininkams algas.

WAYNESBORO, Pa., sausio 
6. — Landis Tool kompanija 
davė savo darbininkams pasi
rinkti vieną iš dviejų arba ji 
uždarysianti dirbtuvę, arba 
darbininkai turį sutikti su se
kamu josios pasiulymu — su
mažinti algas 20 nuoš. Darbi
ninkai, kurie ir iki šiol vos ga
lėjo galą su galu sudurti, sup
rantama, sutikę priimti pasta
rąjį kompanijos pasiūlymą.

PUEBLO, Cal., sausio 6.— 
Calorado Fuel and Iron kom
panija sumažino savo darbi
ninkams algas — 15 nuoš. 
Neturinti užsakymų ir pragy
venimas pinga s.

FITZGERAIJ), sausio 6. — 
Atlanta, Birmingham & At
lantic geležinkelio kompanija 
sumažino geležinkeliečiams al
gas — 50 nuoš.

TAMPA, Fla., sausio 6. — 
Namų statymo asociacija su
mažino namų statytojams al
gas 20 nuoš. Pragyvenimas 
pingąs. ‘

Ypatingos vestuvės.
, BOSTON, sausio 6. — An

dais čia buvo gan įdomios ves
tuvės. Kurčias, nebilys ir ak
las kavalierius Edwin Frisbee 
apsivedė su kurčia ir nebyle 
paųele — Cora Crocker.

“Moterystės sakramentas“ 
jiems duota tam tikrais žen
klais — palietirųu. Atsakyda
mi į kunigo “paklausimus“ 
abudu jaunavedžiai taipjau 
naudojosi tam tikrais ženklais 
— palietimais.

Šliubinės ceremonijos atlik
ta kuosekmingiausia: ir kuni
gas ir jaunavedžiai, sako, vieni 
kitus pilnai supratę.

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuvą

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

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

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

Naujos kratos Dubline.
Sako, Anglijos valdžia norinti 

surasti de Valerą.

DUBLINAS, sausio 6.— šian
die čia buvo surengta naujų 
kratų ir areštų.

Kratos, sako, rengta tuo tik
slu, kad gavus reikiamų žinių 
kur dabar randasi žymus Airi
jos darbuotojas de Valera.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., Jan. 7, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Smerkia Francijos “juodąją 
kariuomenę” — Vokietijoj.

WASHINGTON, sausio 4. — 
Kongresmanas Britten, republi- 
konas iš Illinois valstijos, va
kar atstovų butui pasiūlė rezo
liuciją, kuria reikalaujama, 
kad prezidentas Wilsonas už
protestuotų prieš laikymą Vo
kietijos teritorijoj juodosios 
koloniales Francijos kariuome
nės — negrų.

Religiniai pakvaišėliai.

BOSTON, sausio 6. — šian
die čia nuteista tūlas Leo Tos- 
chi, italas skulptorius. Turįs 
užsimokėti dešimt dolerių pa
baudos., Už ką? Kiek laiko at
gal jisai buvo areštuotas ir ap
kaltintas dėl peržengimo “vieš
paties įsakymo“ —r šventą die
ną švęsti... Trumpai sakant, 
jisai pagautas bedirbant stovy
je

Mat, šioj valstijoj yra toks 
įstatymas, kuris draudžia dirb
ti “nebūtinai reikalingą darbą“ 
— šventadieniais. Toschi dar
bas prįskaityta prie tų “nebū
tinai reikalingų j’ų,* ir jis tu
rėjo užsimokėti dešimt dole
rių pabaudos. Skulptoriaus aiš- 
kinimasi, kad jam reikia dirb
ti ir šventadieniais, nes netu
rįs kuo pragyventi, nieko ne
gelbėjo,. ,

Nužudė Venizelos sekėją.
ATĖNAI, sausio 6. — Nepa

žįstami kareiviai vakar naktį 
čia nužudė buvusio Graikijos 
premjero sekėją, pulkininką 
Stefan Fatzeas. Prie premjero 
Venizelos tasai pulkininkas 
buvo karime teismo narys, tę- 
del nevieną priešingą premje
ro partijai žmogų pasiuntė į 
“aną svietą.“ Del to jis, tur
būt, ir nužudyta. Valdžia, sa
ko, j ieškanti žudeikas ir paga
vusi nuba ošianti juos.

Serga žymus anglų rašytojas.
NEW YORK , sausio 6. — 

Čia gauta žinių, kad Londone 
sunkiai susirgo žymus anglų 
rašytojas H. G. Wells.
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I Kas Dedasi Lietuvoj į 1
Savivaldybė
Žemės slėpikai.

I <—■■■■

Nauji įstatymai

nuomota be nuomos mokesnii 
tik už pareigas ir mokesnius, 
taip pat ir nuomojamo dvaro 
darbininkams, neturintiems in
ventoriaus. Kultūringi ūkiai 
ir šiaip likusieji ncišnuomuoti

senus ir naujus namus, taipgi

•REIKALAUKITE SAVO GROSERNINKO 
ČYSTŲ SUSPAUSTŲ MIELIŲ.

ŠVIEŽIOS KASDIENA IŠDIRBAMA PER

2407 SO. LaSALLE ST 
TEL.: VICTORY 3381.

Šviesą ir pajiegą suvedamo 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

A. BARTKUS,' Prcs.
1619 W. 47lh St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, III

ta

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis pria 
gimdymo ir duoda patarimus mo 
(erinis ir merginoms. Antrašui 
3333 So. Haisted St„ Chicago, III 
Pfcenr: Rovlrvard 4121

Victor Cigar Store
Wholesaleriai ir Retaileriai 

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

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

AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO muziko, kon- 

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

Antanas S. Pocius,
t Vedėjas
3259 So. Haisted Str.

Tel.: Boulevard 9244

arba pavedami Savivaldybėms. 
Paimamojo ūkio inventorius 

perduodamas gyvais pinigai 
arba išmokūtinai jo nuominin
kams.

L Dvarų žemės naudojimas. 
Spalių 30 d. įstat. žemės ūkiai 
virš. 70 deš. tų savininkų irkad 

mažiau mokesnių, rekvizicijų nuomininkų, kurio patys asme- 
ir kitų pareigų už savo žemę ninkai tų ūkių neveda, su visu 
pildžius, pranešimuose mažina tiems ūkiams priklausomu kil
savo žemės plotą. Del to bet nojanni ir nekilnojamu turtu 
gi tenka dažnai apsigauti ir imam į valstybė globon. Nelic- 
nnkentėti. Taip, nesenai su
sekta paslėptos žemės net 30 
deš. pas Ugianskį Titvidiškio 
viens., Šaukėnų vai., ir jis da
bar baudžiamas dešimteriopa 
pabunda, t. y. vietoje 5 auk. 
90 sk. už dešimtinę iš jo ieš
koma po 59 auks. nuo dešim
tinės už 1919 m., už 1920 me
tus x po 82 auks. 60 sk. (slėp-

Tūlas musų valstiečių

Panašius slėpikus iškėlė aikš
tėn ir Šiaulių valsčiaus valdy
ba Malavenų kaimo. Įtartieji 
ukininkai Plesncvičiųs, Bogu- 
šas. Miniotas ir Pranculis iš- 
pradžių neprisipažino, bet nu
vykus matikui tikrinti jų že
mės, tuoj sunešė visus doku
mentus ir patys prisipažino, nu 
slėpę išviso 66 deš.

Taigi, iš tokio slėpimo ne tik 
patys slėpikai turi nuostolių ir 
gėilos prieš visuomenę ir savo 
kaimynus, bet ir jų kaimynai, 
kurie už jų galvos turi dau
giau duoti rekvizicijos, dažniau 
pastočių važiuoti. [“Siet.”]

Virvytė.

čiami tik ūkiai tarnaujančių 
Lietuvos kariuomenėj ir Lietu
vos valstybės ir savivąldybčs 
Įstaigose. Minėtiems aukščiau 
ūkiams perimti sudaroma vy
resnioji Apskr. Žemes Ūkio 
Komisija, kurtoje dalyvauja 
Teisėjas, ženu. Pk. Min. įgalio
tinis, Apskr. $$(vlvaldybės atsto
vas ir du atstovu savivaldybės 
to valsčiaus, kuriame yra ima- 
niasai dvaras. Paimtieji nkiai

Jų buv. 
bus val-

ro Žem. ITcio Min. atstovas ir 
2 valsčiaus saviv. atstovu, iš
nuomojami šia tvarka: a) že
mės ūkio darbininkams, b) ma
žažemiams, kurių nuosavi že
mė susieina su nuomojama 
žeme ir c) kitiems smulkiems 
nuomininkams; išnuomota ga
li būti ne daugiau kaip po 5— 
20 deš., skaitant sykiu ir nuo- 
savią žemę. Ant išnuomoja
mos žemes gali būti statomi ir 
trobesiai. Nuomos kaina nuo 
pusės iki 5 pūdų rugy dešim

tinės (arba jų kaina), be to, 
1 nuomininkas moka visus vals
tybės ir savivaldybių žemės

Savivaldybių Dep.tas prane- bendrus mokesnius ir atlieka 
ša visoms apskričių ir miestų , - -
valdyboms, kad jos privalo iki Dirvunuojanti Žemė pir- 
š. m. lapkr. 25 <1. prisiųsti Dep- niįeins 3 metams gali būti iš- 
tui 1921 m. s,ąmatas 2 ekz.,' 
pridedant algų lapus, įstaigų į-. 
rengimo sąmatas, nuomos su
tarčių nuoaršus, žemės sąrašus, 
valsčiais pagal jų rūšies ir pa
našius dokumentus ir smulkų 
paaiškinamąjį raštą. Turi būti 
nurodyta, kiek., gauta 1920 m. 
iš fabtMrty YhMhvtfc; nuo pra
mogų ir % ir sugauto šmu
gelio, mip pat gi pelno iš laiko
mųjų įstaigų.

Mariampoles Apskr. Taryba 
patvirtino 1921 metų sąmatą,' 
kuv‘oje išlaidos siekia 1.500.000' 
auks., pajamos gi kiek dau
giau ne 500.000 a.: tokiu budu 
deficito numatoma 1 mil. auks.

viešas žemės privalomas parci-

“KATRAS DORESNIS — 
DIEVAS AR VELNIAS?

Kalbės

ryba nusprendė padaryti priva
lomą baltinių rinkliavą krašto 
gynimo reikalam. [“Sict.”]

šMUGLIUS. — Kuršo sieną 
silpnai apsaugota nuo šnnig- 
liatis. Per muitinę liuosai lei- 
dž ama išvežti j Latviją tik 
kiaušiniai, obuoliai, uogos, me
džiai ir jų dirbiniai. Kita pre
kyba eina slapią] per sieną, 
ypačiai maisto produktai, ku
ri uose gabena latvės moterys, 
padedamos vietos smuklininkų. 
Pav., Joniškio muitine turi ra
joną ilgumo apie 100 kilomet
rų (nuo Komunų iki Žagarei), 
sargybos gi tik 30 žmonių. Ža
garėje vietiniai smuklininkai 
ant turgaus supirkinėja su lat
viais avis, kurias paskui nusam 
dytos bobelės pro Daukšių ba
las varo i lyuršą. Vietos savi
valdybės (seniūnijos, kaimai) 
turėtų irgi kovoti su tuo šmug- 
liuni, iš kurio valstybė turi nuo 
stolio.

Tel.: Yards 6666 
Drover 8448

DR. V. A. SZYMKEVICZ
Lietuvis gydytojas, Chirurgą*, 

Akušerei
320.1 So. Haisted Chicago. 
Valandos; 10-12 v. r. 1-2, 4-8 
v. v. Nedėliotais 10-12 ryte.

Kun. M. X. Mockus.
Pėtnyčioje, S'ausio-Jan. 7, 1921. 

Malinhusko svet., 1813 S. Haisted St.
(18 gatves apielinkėj) 

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

šitos prakalbos bus nepaprastai 
žingeidžios, nes kun. Mockus pritodi- 
nės, kad ponas Velnias yra daug do
resnis už poną Dievą. Kurie norės 
apginti dorybes pono Dievo, turės ši
tose prakalbose progos. Kviečiami 
pribūti visi.

— 1 Kp. L. L. F. Komitetas.

3 KARALIAI, 2 GYVULIAI IR 
1 DIEVAS.

Sakys pernoksią
KUN. M. X. MOCKUS*

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

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

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

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

pribukit /visi.
Kviečia 1 kp. L. L; F. Komitetas.

2. Miškų tvarkymas. (Spalių 
14 d. įstat.). Miškai, kaip ži
noma, yra nusavinti, 
savininkai iki miškai
džios perimti, gali palikti jų 
šeimininkais, naudodami juos 
savo reikalams ir parduodami 
vietos gyventojams ir į šalį. 
Užtat jie prižiūri ir saugo miš
kus, atlieka valstybinių ir sa
vivaldybių mokesnių bei kitas 
pareigas, be to sumoka valsty
bei progresinę pajamų rinklia
vą po 4—20% nuo metines pa- 
jmnų sumos; parduodant gi 
į šalį — 60%; savų keliu įmo
kama 40% nuo parduotoji 
miško savivaldybėms ir 8% 
valstybei-. Norėjusiems likti to
kiais šeimininkais terminas pa- 

f .

duoti apie tai pareiškimą buvo 
nustatytas š. m. lapkr. 15 d.

PENKTAS

Balius!> . m
Parengtas

Lietuvos Sesenj Taut. D-stes
I

Sub., Šausio-Jan. 8 d., 1921 į

J. SHALTIS SVETAIN. 
4837 W. 14th Street, 

Cicero, III.
Pradžia 6 v. v.

Yra apie šimtas dovanų 
dėl pavienių.

3110 South Haisted Street, 
Chicago, III.

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenon Statomi Puikus

VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI ’
Aktai mainomi 4 sykius į savaitę

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

įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.

Švieskime Lietuvą
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

PRISIDEKIME PRIE AKCINĖS 
“VARPO” BENDROVĖS,

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

“Varpo” B-vė inkorporuota Lietuvoje, 
turi nudsayią spaustuvę. Jos pryšakyje yra 
šie žmonės: Dr. K. Grinius, Dr. J. Staugaitis, 
adv. M. Šleževičius, adv. J. Vileišis, M. Rort- 
kevičiene, J. Makauskis^prof. Šimkus, Alb. 
Rimka, V. K. Račkauskas ir kiti.

Vieno š§rd (akcijos) kaina Amerikoje 
— $15.00.

Užsirašymus ir pinigus už Šerus siųskite 
šiuo ačįresu:

V. K. RAČKAUSKAS,
307 West 30th S,ir., ‘ New York, N. Y.

Mctcrų Grupių Praisai:
1- ma dovana $5.00 cash.
2- rą^— $5.00 verčios dovana.

Vyrų Grupių Praisai:
1-ma dovana $10.00 cash. 

’ r*

Kviečia visus atsilankyti
Komitetas*

DRAUGYSTES ŠVIESIOS ŽVAIGŽDES No. 1.
Parengtas »

3as MASKAHADIN S BALIUS '
Kuris įvyks

Subatoj, 8 d. Sausio-January, 1921, Mildos svetainėje, 3138 S. Haisted St.
Pradžia G vai. vakaro. Inžahga 40c. ypatai su war tax •

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

vienių vyrų ir moterų.

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

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

KOMITETAS.

Rez. 1189 ladapandance Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

DR. A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

j Specialistas Motoriukų, Vyriškų,
' Vaikų ir visų chroniškų ligų, 
Ofisas: 3354 So. Haisted St. Chicagn

Telephone ITT ver 9693 
Valandos: 10—11 ry j; 2—3 po plet ’ 
7—8 vok. Nedalioms 10—12 dieną

v

GALUTINIS’ KAINOMS NUMAŽIN
TOMS IŠPARDAVIMAS.

. Tol. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

» Dr J. Sarpalius 
1424 So. Haisted St.

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

Gyvenimo Tel. Yards 5093.

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

Vaikams siutai ir overkotai $5 ir 
augšČiau. Vyrams čysto vilnono mė- 

! lyno seržiaus siutai $35. Vaikams 
čysto vilnono siutai, $11.50 ir $15.

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

S. GORDON, 
1415 S. Haisted St.

SUSTABDYK TĄ 
SUNKŲ KOSULĮ.

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

Per keturiasdežimts metų Glesco 
naudoja uulion^i amerikoniškų nam$ 
gydymui nuo krupių ir kosulio. Jis 
prašalins šaltį į penkloliką minutų be 
vėmimo. Jis sulaikys labiau sunkiau
si kosulį, iščystys glitumus iš visos 
kūno sistemos. ’

Apsaugi motina visuomet užlaiko , 
GJeSsco savo namuose. Tamistos vais
tininkas pasakys kiek tamstos kaimy-; 
nu naudoja Glessco.

Parsiduoda 50c už bonką — kuri 
verta 
gama

- T. Pu ii man 54855

AKUŠERIU
A S’riUSHO

Turiu patyrimą 
ryoterą ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligonę Ir kūdi
ki laike ligos.
1D929 S. State Str.

Chicago, III.

JOHN KUCHINSKAS
La wy er

LIETUVIS ADVOKATAS
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
TelcRhone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 6 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietą.

VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE.

Egzaminuoju Abatraktas 
perkant

arba parduodant namą, lotą arba 
farmą ir dirbu visokius Legali&kus į 
Dokumentus. Suteikiu patarimus j 
ir skolinu pinigus ant Pirmų Mort- ; 
gečių ant lengvų sąlygų.

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

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

Tel. Canal 2552.* - - --- - - - —*

dešimts syk daugiau reikalin- 
Inike.

LESSCO >ll!«

Lietuvon
Pinigus iš Rockfordo 

Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
skų, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co.

Iš Čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimų pilnai atsa
koma. . '

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

SJ.Petrausžcas
809 So. Main Str.

Rockford, Bk

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

WAUKEGAN 
PSARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, Ui.

tflm'

M

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 siuntimų pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir 
teisingo patarnavimo,

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 $niwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

Parengtas
Lietuvių Baltos žvaigždes Pašelpinio Kliubo

West Side Auditorium
Taylor St. ir Racine Avė.

Subatos vakare, Sausio-J an. 8-tą 1921 m
Muzika F. JERECK,

Įžanga 50c. ypatai. , Pradžia 7:30 vakare



Pėtnyčia, Sausio 7 d., 1921•• NAUJIENOS, Chicago, m.

į KORESPONDENCI JOSj
INDIANA MARBOR, INI).

Atsišaukimas j Lietuviu Vyrų 
ir Moterų Apšvietos I)r-tę.
Gerbiami Draugės ir Drau

gai! Priešinctiniaine susirinki
me, gruodžio 15, 1920, buvo
nutarta atsišaukti j visus mu
su draugystės narius su paklau
simu: ką Jus manote padaryti 
su draugyste? Ar leisite įnirti 
jai? Be abejo, draugyste tu
rės mirti, dėlto kad nariai nesi
lanko į susirinkimus. I prieš- 
nietinį susirinkimą atsilankė 

tik keturi nuirai! Viena valdy
ba negali nieko veikti, jeigu nė 
ra narių. Taigi pagalvokit, 
draugai, ką manote daryt su 
draugystės turtu? Visi, kurie 
norite, kad draugystė ir to
linus gyvuotų, būtinai ateikite 
į metini susirinkimų, kuris j- 
vyks nedėlioj, sausio 9, 2 vai. 
po pietų, Katlicrine House sve
tainėje. Tame susirinkime tu
rės būti galutinas nutarimas. 
Jeigu gi nariai neatsilankysit(\ 
nei j metinį susirinkimų, turtas 
bus valdybos paskirtas Lietu
vos šauliams ir Geležiniam Vil
kui.

S. Bartkus, pirmininkas,
P. S. Rindokas, sekretorius.

L. G. D.
Lietuvos Misija prisiuntė 

mums Lietuvos Raudon. Kry
žiaus Statutų ir Atskaitų.

Lietuvos Raudon. Kryžius

bai Liet. Raud. Kryžiaus Kau
ne.

Amerik. Lietuv. Dakt. Dr-ja, 
; kuriai yra pavesta globoti L. 
G. Dr-jos iždas, visas surinktas 
aukas yra perdavus Liet. Raud. 
Kryžiui ir turi Pakvitavimų— 
originalus pakvitavimų gali; 
kiekvienas asmeniškai pamaty
ti atsilankęs ofisan Ccn trali
nio Sekret. L. G. D.

Negana to, Amer. Liet. Dakt. 
Draugija matydama, kad Ame
rikos dosnioji visuomenė ne
liaujamai išnaudojama, pri
versta buvo išnešti sekantį Pa
reiškimų ir nuorašas to pareiš
kimą tapo pasiųstas:

1) Lietuvos Atstovybei Ame 
rikoje,

2) Lietuvos Raudon. Kryžiui 
Kaune,

3) Lietuvos Raudon. Kry
žiaus Rėmėjų Draugijai.

Bet Lietuv. R. Kr. Rėmėjų 
Draugija iki šiol į tai neatkrei
pė domės!—

Tad lai Amerikos visuomenė 
žino, su kuo turi reikalo ir 
kas yra toji Lietuvos Raud. 
Kryžiaus Rėmėjų Draugija.

Nuorašas—Pareiškimo: Rug
sėjo 27 d., 1920 metų.

Pareiškimas.
Mes, Lietuvai Gelbėti Drau- ■ 

gijos Centralinė Valdyba, kuri 
randasi Amer. Lietuv. Dakta
rų Draugi jos kontrolėje, pildy-' 
darni šios draugijos nutarimų, ' 
kreipiamės į Lietuvos Atstovy
bę Amerikoje, reikalaudami, 
kad gerb. Atstovybė urnai pa 
darytų reikalingus žingsnius, 
kad sustabdžius veidmaininga

darbų klerikalų organizacijos, 
kuri vadinasi sekcija Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus. Rėmėjų 
Draugija ir randasi kontrolėj 
lautos Rondo, nes iš paskelb
tų minėtos organizacijos at
skaitų aiškiai matyt, kad ji ren
ka pinigus Lietuvos Raudon. 
Kryžiaus vardu be įgaliojimo 
ir visus pinigus sunaudoja bet 
kad kitam, tik ne Lietuvos Rau 
donojo Kryžiaus rėmimui. Ši
toks darbas yra nedoras ir Lie
tuvos Atstovybė privalo rūpin
tis, kad Lietuvos Valstybės į- 
slaigų vardu niekas negalėtų 
naudotis, jeigu tų įstaigų rė
mimui renkami pinigai yra rin
kėjų bei jų šalininkų suvarto
jami visai kitokioms tikslams 
ir kitokių organizacijų.

Mes, Lietuvai Gelbėti Drau
gija, esame nutarę ir šito ta
rimo prisilaikom, kad visus 
surinktus pinigus ir kitokį tur 
ta perduot Lietuvos Raudona
jam Kryžiui ir viso darbo vedi
mui yra nutarta neišleisti dau
giu lis kaip dešimtų nuošimtį 
surinktų aukų. Kadangi musų

DATR1J0TIZMAS
Pačėdumas turi būt 
pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK
■ Kapitalas ir Perviršis— “
S $120,000.00. H
■ S. E. Cor. Fourth and ■

Jackson Sts.
« SIOUX CITY, IA. ■

turėjo 351,972.30 auksinų pa
jamų per 1919 metus; iš tos 
sumos nuo Amerikiečių 112,_ 
312,00 auks... Už 1920 metus 
dar Atskaitos nėra. Neabejo
jame, kad už 1920 metus su
ma pajamų bus du ar tris syk 
didesnė. Galima leisti, kad 
pajamų bus net penkis syk 
daugiau, tai pasidarytų suma 
1*.759.861.50 auksinų.

Klausimas dartės, kur dingo 
Amerikos lietuvių aukos sudė
tos Liet. Raudon. Kryžiui?
L. G. D. turi pakvitavimus 

nuo Vyr. Vald. Liet. R. Kry
žiaus ir toji suma matomai yra 
įskaityta į tuos 142,312 auksi
nus.

Bet kur dingo auka, kur ge
ros valios Katalikai suaukojo 
Lietuvos R. Kryžiui Rėmėjų 
Draugai, kur Kun. J. Petraitis 
iš Paterson, N. J. yra tos Drau
gijos prezidentas; kur Dr. An
tanas Kazys Rutkauskas taip 
nešvariai niekino L. G. D-ja, 
idant tuo užkenkus pasekmin
gų rinkimų aukų per L. G. 
D-jų, idant visuomenė daugiau 
įsitikėtų ir dosniau aukotų 
Rėmėjų Draugijai. Mums yra 
žinoma, kad Liet. Raud. K. 
Rėmėjų Draugija yra sukolek- 
tavus suvirš $50,000.00 vardu 
Lietuvos Raud. Kryžiaus. Tad 
lai Katalikiška visuomenė, ku
ri taip dosniai aukojo, parei
kalauja, kad Valdyba L. Raud. 
Kryž. Rėmėjų Draugijos pa
skelbtų viešai pakvitavimus 
iš pasiųstų aukų. Kol visuo
menė nemato pakvitavimo iš
duoto nuo Vyriaus. Valdyb. 
Lietuvos Raudon. Kryžiaus, tol 
privalo skaityti, kad jų aukos 
nėra perduotos Vyriaus. Valdy-

Pirm Atskaitos
Darymo 

Išpardavimas Pas

STERN’S
3442 South Halsted Street

Ilgos i virŠŲ plačios audeklo pirštinės . "Į 4 C
Vyry skalbiami kalnieriai . . .. 17c
Vyry išeiginiai marškiniai............. $1.19
Vyry šilko krūtinėms marškiniai .. $2.98
Vilnonės pančiakos.........  39c
Vilnoniai sveteriai.......  $4.39
Vyry nosinės.........  .08c
Šiltos kepurės......................75c ir aukščiau
Veltos šliurės ........... 67c

z

Trumpos iki kelių kelinės .... 98C augš-
Darbinės kelinės .. . $1.89
Overalai, unijos darbo .... $2.98

Tiktai per subatos ir panedėlio dienas.

P. Žilvitis

Dr. St. Biežis, pirmininkas, 
Dr. A. 
Dr. J.

G. Z. Vežei is,
A. Mon tvidas.

Graičunas,

turi paliauti veikus Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus vardu.

Su tikra pagarba*:
(Pasirišo):

A
BARGENAX

39 So. State ir kampas Monroe,
12 flioras, ruimas 122, 

Chicago, III.
Va]. 9 A. M. iki 8 P. M.

Ned. 10 A. M. iki 1 P. M.

organizacija veda bepartivinį 
pagalbos darbų ir pildo visus 
savo pasižadėjimus, o klerikalų 
organizacija trukdo musų dar 
bą ir suvilioja aukotojus, to
dėl mes jaučiamės turį moralę 
teisę reikalauti, kad Lietuvos’ 
Atstovybė Amerikoj išreikalau
tų iš sekcijos Lietuvos Raudon. 
Kryžiaus Rėmėjų Draugijos vi
sus pinigus, kiek lik ji surin
ko, perdavimui Vyriausiai Val
dybai Lietuvos Raudonojo Kry 
žiaus ir kad ateityje sekcija 
turi arba prisilaikyti nustatyto 
tikslo sulyg savo vardo, arba

L. Graičunas, sekret 
Kulis, iždininkas;

Komisijos nariai:
Dr. M. Strikolis,
Dr. S. Naikelis,
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

sekret.
centro

Serganti žmo
nės turi gauti 
geriausią pa
tarimą. Kada 
kreipiesi prie 
daktaro, atiduo 
di į jo rankas 
savo sveikatą 
ir ateities liki
mą, tad turi 
eiti pas tokį, 
kuris turi ilgą 
patyrimą ir at
sargų gydymą, 
nes tik tokia 
gali suteikti tą, 

kas yra reikalinga.
Jei kiti neišgydė, ateik pas mane. 

Mano ofise aplaikysi naudingą X-Ray 
bakteriologišką ir analytikališką ek- 
zaminavimą ir, jei aš apsiimsiu patai
syt tavo sveikatą ir tvirtumą, tad su- 
grįžš tau, kaip busiu pasakęs.

Dr. C. H. Hair

SUBATOMIS

šilko kaspinai.
Trumpų, ilgų ir atlikusių augštos rųšies 

gražus kaspinai. 3 iki 5 colių pločio; reguliarė 
kaina 65c ir 75c, aršina, ......................37c

! Moterims

111 1

sejonai.
Storo flanelio, aiškiais apsodais rausvai ir 

mėlynai dryži. $1.50 vertės, vienas ....

Jaunuoliams 
kepurės.

Vilnonės megstinės ke
purės, rinkutė į rinkutę 
apsiūta; senos rožės, co- 
penhagen ir baltos, 75c 
vertės, viena ....

r—--------------  ■ ■ -...... ..

Moterims 
pirštinės.

Apsiūtos ožiuko oda, 
šilko ir chamoisette, tū
li plonais įdelniais, jei 
užbaigtos, parsiduotų 
po $2 ir $3 7jĮFji A 
pora .............. B

Perlo karieliai

Operos laipsnio ilgi

perlo karieliai, vašku

pripildyti. Reguliarė

kaina 39c, 20c
vienas ...........

k

Dantims košelėj
Reguliarė 33c triubelė Colgate dantims čy- 

styt košelė. Specialiai z) 1 A
Subatoj tik ......................................

Maudynėj 
abrusai.

Vaikams 
sveteriai.

Kūdikiams 
vilnoniai.

Signalinės ugnies plo
no vilnono su prijung
tu gaubtum. Rausvi ir 
mėlyni pagrąžinti. Pit-

mesnė $2.48 
kaina $3.75

Moterims šliurės
Pasirinkimas iš $2.50 moteriškų veltinių, 

kaspinais apvadžioti, visokios . $1.75 
spalvos. Subatoj ...........................|

“Salamo”
cigarai.

Salamo čysti Hava
na rankų darbo, ilgai, 
reguliarė $6 skrynelė, 
50 cigarų; koliai dar

y™........$3.98

Rūkymui
Tabakas.

Tuxedo. pjaustytas ru- v
kymui tabakas, regu
liarė 17c kenas, 6 kc-

nai už.....75c

Politūras

39c baltinti turkiški 
maudynėj abrusai, dide
lės mieros, austi du- 
beltavai susuktų siūlų. 
Ypatingai OO q 
Subatoj .......

Stori, mėgsti tamsiai 
pilki, vien tik dideliu 
kalnieriumi ir dviems 
kišianiais, vertės $1.59, 
Subatoj $1.00 
uz ...........

---------------------------------- ------- ■ ■

Veidui milteliai.
Djer Kiss veidui milteliai pardavojami po

75c dėžutę, subatoj tik ................... 59c

Staltiesės
klyjonkė

Visokių spalvų, švie
sių, vidutinių ir rudų. 
5-4 pločio, kaina suba
toj, arši na . 38c

Langdangtės

Gatavai padarytos 
langdangtės, mezginiuo 
tais pakraščiais arba 
sujungiamos, subatoje 

pora ...... 49 c

Cold Creamas.
Jap Rose cold creamas, reguliarė 35c ver

tės, subatoj puodelis tik už ... 19c

Kūdikiams 
blanketai.

Gražus kūdikiams jac- 
ųuard blanketai, rausvi 
ir mėlyni, 30X40 mie- 
ra kaina ggj, 
subatoj .......
/........ ........

Vyrams 
ptgpčekos.

Vilnonės ir kašmiero 
gražios šiltos, mišrios 
ir vienodos spalvos, vi
sokios mieros, tokios 
rųšies, kokias pardavė
ja po $1.25, Subatoj 
pora.......55c

Tel. Yards 8654
Mrs. A. Miclmiewicz

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

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

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

Pa-

RraHMHI

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai

Ofisas:
3149 S. Morgan St., kerti 82 St

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: , 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

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

po piet.
Telephona Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas Drexel 2880

B 
8
M 
8
8

JI

DR. YUŠKA 
1900 S. Halsted St. 

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

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

Tel. Prospect 3466

M 
3 
£
t < SM .m J*

Phone CanaJ 267

DR. P. Z. ZALATORIS
Liet avi*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 Iki 4 p* 

piet 6 iki 9 vakare
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryte, 

1821 S. Halsted St, 
Kampas 18 ir Halsted St

d j
-

KREIPKITeE
Mes turime parduoti už neužmokė j ima rendos palaikymui 

dvidešimts augštos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už 
kuria reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duo
sime veltui 24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma 
mašinų naujos ir užtrintos ant dešimties metų. Reikia jas 
pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos kaipo, tik
ra atsitikimą, kuris visame gyvenime negali kitą syk atsitikti. 
Pamąstyk pats, tik už $35 augštos rųšies gvarantuotą kalba
mąją mašiną. Taipgi, mes turime parduoti dešimtį augštos 
rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir karpetų. šie setai 
yra visai nauji ir vėliausio išdirbimo. Mes parduosime už 
pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos. Tai 
apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui 
į visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. 
ir daleidžiaine peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntinį. 
Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. vak. Nedeldieniais ir kitomis 
Šventėmis nuo 10 iki 4 po pietų. Liberty Bondsai priimami.

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

2810 W. Harrison St., Chicago, III.

Stebėtinai puikus rakandams, 
politūras, .reguliarė $1 butelio 
miera, subatoj tik ........................

pianui, etc.

35c

Rida Rouge.
■ Rida miltelių rouge, reguliarė 50c vertės, 

subatoj skrynelė tik ...  ................. - 29c
f

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

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

Valandos: 9 iki vakaro

Maudynėj 
abrusai.

Visi musų gražus jac- 
ųuard turkiškos rųšies 
maudynėj Abrusai, su 
gražiais šilko dryžiais 
ir pakraščiais, didelės 
mieros, vertės iki $1.89 
vienas, musų specialė 
kaina 
subatoj .......S> I

Lovoms 
paklodės.

Union siutai
Moterims union siu-

Moterų 
blumeriai.

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas 

1637 W. 51 st. kam p. Marshfield av. 
Valandos: iki .9 ryto, nuo 8 iki 

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

Lovoms paklodės, mie
ra 81X90, be siūlės, 
padarytos iš ekstra ge
ro linino, 3 colių atsiu- 
lėjimo kraštu. Pirmes
nė kaina po $2.69, šią

....$1.69

tai Munsing stori žie
miniai, šukuotų siūlų, 
balti, eeru ir pilki. 
Miera 34 iki 50, vertės 
iki $3.50, M Ą O 
prie siuto

Moterims blumeriai 
jersey dryžuoti, elcsti- 
kas per juosmenį ir 

*kelius; šie parsidavojo 
po 69c, subatoj OOp 
kiekvienas

Tel. Canal 6222 •. '
DR C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavitt St*. 

CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Paduškoms apvalkalai.
Paduškoms apvalkalai, miera 45X86, su 8 

colių atsiulėjiinu, minkšto muslino. . Oppen- 
heimerio ypatingumas 69c QMA
vertės, po .............................. WWv

Patraukiantis šokoladas
Gero pieno ir karstelėto saldumo Šokolado 

Smetona, pilna 1 svaro 77 A
dėžutė tik už .............................. ■ ■ V

s
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NAUJIENOS
Publiahad Daili «xca*t Sandai by
Um* JLithuanlan Pub. Co., Ine.

Kditor P.

1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAQO, ILLINOIS, 

TttophoM Cml IBM 
Caaal B7Č

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

8e per eopj.
Entered aa Second Claaa Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III. ender tbe act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, (ištiriant 
nadildieaiua. Laidžia Naujienų Ben
droji, 1789 Se. Halsted St, Chicago, 
III. — Du Telefonai: Canal 1506 ir 
i Mitai 578.

Uiaisakomoji Kaina: 
Chicagoje — paltai

Metama ...... . >8.00
Pusei metu . . ■ ■■■■■- 4.50
Trims minasJaraa ..........—- 2.25
Dviem m4nėdama .. ..... —■ 1.75
Vienam minėsi ui   l.VO

Chicago je — per noiUtojeai
Viena kopija   08
Savaitei 18
Mintai ui.................  75

Suvienytose Valstijese m Chicago j, 
paltu:

Metame___ ____ — ... .. 87.00
Pusei meta________________ —
Trims mtneoiams -- 3.98

Už dviejų dienų po to 
“Laisvė” vėl primena savo 
skaitytojams, kad “Darbo” 
redaktorius liepė kelti triuk
šmą prieš unijos vadus, ir 
pastebi: \

“žinoma, redakcija, pa
rašius tokį straipsnį, jau 
negalės kitą ‘Darbo’ nu-| 
merį redaguoti.”
Reiškia, tas šmeižiantis 

straipsnis buvo įdėtas į uni
jos organą, žinant išanksto, 
kad tai yra' nusižengimas 
prieš organizaciją. Ir “Lai
svė” tatai taip pat žino, vie
nok ji perspaudino tą straip
snį ir sužiniai agituoja už 
tai, kas yra kenksminga uni
jai!

Nejaugi rubsiuviai leis, 
kad toks nelemtas ardymo 
darbas butų varomas per 
spaudą, kurią jie remia sa
vo centais?

“Grudžio 6 d. darbų tvar
koje buvo tokie įstatymai, 
kaip 1) privatinio turto (že
mes) gelžkelio reikalams nu-

nepaprastų juokesnių įstatu 
mas, 3) apdraudimas nuo 
ugnies, 4) apie sąlygas nau
dotis telefonų tinklu.

“Visi tie įstatymai tur di
delės reikšmės gyvenime ir 
turėtų būti Seimo visumos 
svarstomi.

“S.di frakcijos atstovas į- 
nešė pasiūlymą apie Seimo 
visumos sušaukimą.

“Krik.-demok. su liaudi
ninkais nesvarstę, atmetė pa
siūlymą.

“Ką tai reiškia?
“Seimo dauguma bijosi 

viešai savo darbais (teisin
giau — vaisingais darbais) 
pasirodyti ir aiškiai niekina 
Seimo kompetenciją.”
Tai yra įdomus dalykas. 

Klerikalai Lietuvos Seime tu-

1.M) 
. .75

(Atpiginta) 
Metams ............................ ...—— >8.00
Pusei metu-----———
Trims mėnesiams ..... .... ......... 2.25

Pinigus reikia siųst palto Money 
Orderiu, kartu su uisakymu.

Gavome vėl vienų įdo
mų straipsnį iš Lietu
vos, iš musų nuolatinio 
bendradarbio, Kunigo. 
Jisai tilps “Naujienose” 
rytoj.

Apžvalga
Ardymo darbas LENKŲ FINANSAI.

Rūbų siuvimo fabrikantai 
veda atvirą kovą prieš rub- 
siuvių uniją, Amalgamated 
Clothing Workers of Amer
ica. Jie paskelbė, kad jie 
daugiaus nebeskaitys tos 
unijos darbininkų reikalų 
reiškėją ir nedarys su ja jo
kių derybų. Kad suardžius 
rubsiuvių uniją, fabrikantai 
uždarė daugelį dirbtuvių ir 
išmetė dešimtis tūkstančių 
darbininkų į gatvę.

Šitokiam momente orga
nizuotieji rubsiuviai turi su
jungti į daiktą visas savo 
jiegas, kad atsilaikius prieš 
savo išnaudotojus: kitaip 
jie prakištų visa, kas buvo 
laimėta sunkioje kovoje. 
Amalgameitų unijos virši
ninkai tad ir ragina rubsiu- 
vius nepasiduoti fabrikan
tams.

Bet štai pasirodo pačių 
rubsiuvių tarpe tokių ele
mentų, kurie šitą pavojingą 
darbininkams valandą nori 
panaudoti tam, kad sukėlus 
suirutę organizacijoje. Lie
tuviškam rubsiuvių organe 
“Darbe” nesenai tapo iš-, 
spausdintas straipsnis, ku
riame darbininkai yra ragi
nami kelti protestus ir kito
kiais budais kovoti prieš 
unijos vadus. Tame straips
nyje sakoma, kad rubsiuvių 
unijos viršininkai esą “atža
gareiviai”, ir kad jie “bro- 
liaujasi su fabrikantais”!

Šitokiais begėdiškais 
šmeižtais “Darbo” redakto
rius stengiasi sukurstyti 
darbininkus prieš savo or- 
ganizacijos vyriausybę (ku
rią patys darbininkai išsirin
ko !) ir tuo budu susilpninti 
uniją. Už tokį patarnavimą 
kapitalistams fabrikantai 
galėtų duoti gerą pinigą.

Bet to negana. Tas ne
švarus užpuolimas anį rub
siuvių unijos viršininkų til
po ne tiktai “Darbe”, o ir 
brooklyniškėje “Laisvėje”. 
Perspausdinus jį, “Laisvė” 
ragina rubsiuvius daryti 
taip, kaip “Darbo” redakto-

Lenkai, bekariaudami su kai
mynais, taip įsiskolino užsie
nio šalims, kad jų pinigų vertė 
visai nupuolė. “Keleivis” de
lei to pastebi:

“Da nelabai senai, rug
pjūčio mėnesyje, l(M) Lenki
jos markių kainavo 55 cen
tus. Šiandie 100 lenkų mar
kių galima gauti jau už 19 
centų! •

“Jokia lietuvių spaustuvė 
Amerikoje nespausdins už 

19 centų paprastų plakatų.”
Reiškia, Lenkijos pinigai 

bar yra neverti to darbo, 
rio reikia jų padarymui.

da-

SKAITYKITE “BANGĄ.”

Tik-ką išėjo iš spaudos pir-

cialistų Sąjungos organo, “Ban
gos.” Kiekvienam lietuviui 
darbininkui reikėtų skaityti tą 
laikraštį. Jo kaina yra $1.00 
už dvylika numerių, $2.00 už 
24 numerius, $3.00 nė 36 nu
merius, $4.00 už 48 numerius. 
Deki “Bangos” reikia kreiptis 
į L. S. S. iždininką-administra- 
torių, C. A. Hermaną (644 
VVest 204th St., Now York,

L. S. S. organų skaityt yra 
svarbu ypač dėlto, kad iš jo 
galima patirti, koks yra skir
tumas tarpe socializmo ir ko
munizmo. Daugelis žmonių 
to skirtumo nežino ir už viso
kias komunistų-bolševikų nesą
mones kaltina socialistus. Bet 
tai yra didele klaida. Komu
nistai visur kur aršiausiu budu 
kovoja prieš socialistus, daž
nai pralenkdami šituo žvilgs
niu net ir kapitalistines parti
jas; taigi jie anaiptol nėra tas 
>ats.

KLERIKALAI IR LIAUDININ
KAI BIJO SEIMO.

rius liepia.

32-am “Socialdemokrato” 
uinicryje skaitome:

“Mažasis Seimas buvo su
darytas delei karo aplinky
bių ir turėjo savo tikslu kraš 
to gynimu rūpintis.

“Tokie Seimo daugumos 
buvo oficialus motivai. O ne 
oficialus motivai ėjo daug 
toliau, ir Maž. Seimas leido 
įvairius įstatymus, visai ne
surištus su krašto gynimu 
(Atstatymo komis., muito ta
rifai). Dabar jau ir fronto 
nebėra, o M. Seimas veikia
visoje platumoje.

išrinktieji seimai esą 
Buržujai, 

gali, stengia* 
be sivuotino 

be seimo. Visi 
kaip Lietuvos 

ilgai spyriavosi

ir su jais dar eina išvien liau
dininkai. Ko-gi tad, rodosi, 
jiems reikėtų bijotis Seimo su
šaukimo? Jie bijosi viešumo; 
bijosi, kad žmonės supras jų 
|x>litiką, kuomet jie turės veik
ti prieš visos šalies akis. Sako 
netikusius liaudžiai darbus jie 
norėtų atlikti, pasislėpę nuo vi
suomenės.

Šitas faktas sumuša į sk i vy
tus visas komunistėlių pasakas 
apie tai, kad visuotinuoju bal
savimu
“buržujų išmislas.” 
jeigu tiktai 

Į si apsieiti 
balsavimo ir 
atsimename, 
atžagareiviai
prieš žmonių reikalavimą, kad 
butų paskelbti Seimo rinkimai. 
Pagalios, jie turėjo nusileisti; 
Seimas tapo išrinktas, bet už 
trejeto mėnesių klerikalai ir 
liaudininkais jau paleido jį “va 
katijonas”. O paskui jie su
rado naują progą paleisti j( 
—delei karo su Želigovvskiu. 
Dabar-gi, nežiūrint to, kad su 
Želigowskiu padaryta ginklų 
paliauba, klerikalai su liaudi
ninkais atsisako šaukti Seimą.

Pasirodo tuo budu, kad bur
žujai nori ne 
valdžios, kuri 
jama žmonių 
vų. Panašios
komunistai, nes jie atmeta vi
suotiną balsavimą ir seimą, o 
stoja už diktatūrą.

Seimo, o tokios 
nėra kontroliuo- 
išrinktųjų atsto- 
valdžios nori ir

KLONIOJASI GOMPERSO FE
DERACIJAI IR ANTRAJAM 

INTERNACIONALUI.

Brooklyno keikūnų organas 
ėmė raginti darbininkus, kad 
jie protesto mitingais ir rezo
liucijomis verstų Saldžią pri
pažinti sovietų Rusiją ir at- 
naujint su ja prekybos ryšius. 
Ir sako:

“Gal daugelis pasakys, kad 
buržuazinės valdžios mažai 
skaitosi su protestai ir rezo
liucijomis. Tą mes žinome. 
Bet turime atsiminti, kad 
buržuazinės valdžios kreipia 
(lomos ir į tai, kokiame mo
mente tie protestai eina. Da
bartiniu krizisu visgi susirū
pinus ir buržuazija. Dabar
tinis krizis paliečia ne tik 
darbininkus, susispietusius į 
pažangesnes , unijas, bei ir 
tuos, kurie randasi atgalei- 
vio Gompęrso ir kompanijos 
globoje. Šiame krizio mo
mente galima išjudinti net 
ir gompersinę federaciją. 0 
kada bus išjudintos darbi
ninkų minios, kada šitas ju
dėjimas persimes į gomper- 
sinę federaciją, tuomet, be 
abejonės, valdžia priversta 
bus skaitytis su darbininkų 
balsu.”
Tasai laikraštis, šitaip rašy

damas, matoma, visai nesijau
čia, kad jisai galutinai stato 
save ant juoko. Ar čia senai 
tas Brooklyno lapas smerkę ir 
nidkino lietuvius darbininkus, 
kurie kėlė protesto demons
tracijas prieš lenkų žulikovs-

dą mes girdėjome, kad de
monstracijos lenkų “nenugąs
dins”; kad į demonstracijas 
tiki tik mulkiai; kad demons
trantai yra panašus į laukinius 
žmones, kurie riksmu mėgina 
nubaidyti piktą dvasią, ir t. t. 
O šiandie “Laisvė” jau atran
da, kad demonstracijos yra 
naudingas dalykas!

Ir kame ji mato tą naudin
gumą? O-gi tame, kad dabar 
galima išjudinti gompersinę fe
deraciją: kuomet-gi gompersi- 
nė federacija ims judėti, ta 
valdžia, be abejonės, bus pri
versta skaitytis su darbininkų 
balsu! Iš to iština, kad gom- 
persinė federacija yra kone 
vienintelė jiega šioj šalyj, kuri 
gali pasekmingai kovot su val
džia dėl darbininkų reikalų. 
Tai mat, kokių komplimentų 
Gompęrso organizacijai pripa
sakojo tas laikraštis, kuris iki 
šiol be paliovos koneveikdavo 
ją. Jisai juk nesenai pagal 
Maskvos obalsį, skelbė net, kad 
gompersinę federacija turi būt 
visai suardyta!

Toliaus tas laikraštis rašo:
“Dabar Britanijos Darbi

ninkų Partija vėl priėmė re- 
Zoliuciją, kurioje grieštai rei
kalaujama tuojaus pripažin
ti Tarybų vaįdžią ir pradėti 
prekybą. Su šita rezoliucija, 
be abejonės, Anglijos val
džia turės skaitytis... Ir mu
sų, susipratusių darbininkų 
yra šventa pareiga pasidar
buoti, kad Tarybų valdžia 
butų pripažinta.”
Anglijos Darbininkų Partija 

yra svarbiausia Antrojo Inter
nacionalo sekcija. Tą partiją 
ir kartu visą Antrąjį Interna
cionalą “Laisvė” 
taip nevadindavo, 
nieji”, “niekšai”, 
šiai”, “darbininkų 
ir t.t. Dabargi ji nurodo, kad 
Anglijos Darbininkų Partija 
kovoja už tokį dalyką, delei 
kurio pasidarbuoti yra “šventa 
pareiga” susipratusiųjų darbi
ninkų. Ir ta jos kova, girdi, 
“be abejonės” duos gerų vai
sių.

žodžiu, “Laisvė” dabar geria 
iš to šulinio, į kurį ji spjaudė 
ir purvus drabstė. Šmeižikai 
visuomet susilaukia tokios 
bausmės.

iki šiol ki-

Skaitytoju Balsai
[Ui tire ik it as iiame skyriuj# 
nuomones Redakcijų neatsako.]

SKIRTINGA MINTIS.

Naujienų nuni. 1 š. m. Skai
tytojų Balsuose tilpo straips-

tojai; straipsnio autorius A. 
Garbukas nusiskundžia ant 
pramogų rengėjų, kam jie sta
tą ant pagrindų dainuoti tu
rinčius “kad ir žuvies balsą.” 
Tas pat esą ir su lošėjais; sta-

straipsnio autorius sako, kad 
“reikėtų kas nors daryti, kad 
tą piktą pradėjus naikinti.”

Kaip ten nebūtų, skaudžiai 
užsipulti ant rengėjų ir prie 
dailės besiekiančiųjų neišpuola. 
A. Garbukas nori geresnių dai
nuotojų ir lošėjų. Bet ve, EI 
De EI Dc (kiti juos vadina 
“aidais, o dar kiti skaldais” — 
mat jie pasižymėję draugijų 
skaldymu) metinėj konferenci
joj sausio 2 d. š. m. delegatai 
datfi įnešimą, kad “į savo tik
rai proletariškus vakarus ge
rų dainininkų nekviesti.”

Bet kurie gi jų geri, o kurie 
ne? Paiškinta: kurie visur dai
nuoja, ir klerikaLburžujams, 
ir tauto-patriotams, ir kas blo
giausia, socialistams, tais grieš- 
nininkais esą ponai Stogis ir 
Kvederas!

Bet galų gide, po ilgų ginčų, 
balsų didžiuifia tapo nutarta, 
kad galima kviesti ir juos, tik
tai jų vardų negarsiu ti.

Na, argi ne “progresas?” 
Toks “progresas” dažnai pa
daro ir vakarų rengėjams nes
magumų: lošėjai apsiima, iš
moksta rolę, o čia koks pus-

kad draugija ar kuopa ne jų 
plauko, ir atkalbina “vandan 
darbininkų vienybės” nedaly
vauti, nelošti “priešams.” Rim
tas žmogus to, žinoma, nepak
lausys, bet lengvo budo dar ir 
pasididžiuoja apgavę “darbi
ninkų išdavikus.”

Taigi, kaip matot, vieni nori, 
kad butų promogų vakarai pa
gražinti, padailinti, o kili nori 
padaryti prastesnius. — Aš.

DEL DOLERIŲ GAUDYTOJŲ.

Naujienų 1 mini, rašydamas 
apie musų sceną A. Garbukas 
sako, jog netekęs kantrybės ir 
turįs pasakyti, kad lietuvių 
pramogų rengėjai tai esą do
lerių gaudytojai, nes jie nieko 
publikai savo spektakliuose ne
duodą, o tik pinigus ima už 
tikielus. Bet juk draugijos 
turi visokių išlaidų: be pašal
pų ir pomirtiniu turi aukoti 

iš kur ims 
mėnesinių 

surinkt rei

tai šen tai ten, o 
tuos pinigus? Iš 
mokesčių negalima 
kalingų sumų, turi iš pašalės 
uždarbiauti. Draugijos, reng
damos pramogas, rūpinas pa
tenkinti publiką kuo geriausia i. 
Pramogas jos rengia ne vien 
dėl pelno, bet ir dėl išsirėkie- 
mavimo, kad butų plačiau ži
noma ir galėtų daugiau narių 
gauti:

Del nenusisek imu lošimuose 
irgi nėra reikalo kaltinti ren
gėjus. Draugijos išrenka ko
misijas, kurios rūpinasi atlikti 
rengimo darbą, bet ne lošimo. 
Komisijos samdo makytojus- 
režisorius.
renka sau lošėjus, koki jiems 
patinka, ir
O tie mokytojai-režisoriai daž
niausiai Ibliai daug apie savę 
mano — dieve susimilk, ne
drįsk jiems ką-nors nurodyti, 
)or;spėti. Jie turi ir savo ypą- 
iškumų. Jei kuris asmuo ga
utų lošti ir geriau, bet jis esti 
pašalinamas, nes režisoriui jis 
nepatinka, o jo vietoj statomas 
eitas kad ir dar taip netikę* 
Antra vertus, patys tie mūsiš
kiai 
riai*

o mokytojai pusi-

varo ant scenos”.

“mokytojai” ir “režiso- 
dažniausiai nei apie vei- 
nei apie scenos reikalavi- 
ne ką teišmano. Taigi

laikytis 
pečiaus 
vienus 

n ('gera i

nius
čia ne rengėjų kaičia, kad blo
gai vaidinama, ir patys “ren
gėjai”, t. y. draugijos, iš to ne 
ik dolerių neprisigaudo, bet 

dar prakiša. Lietuvių visuo
menė myli vaidinimus; reikia 
ją patenkinti, bet dėlto reikia 
geriau sutvarkyti dalykus: rei
kia, kad lošėjai butų tinkami 
ir tinkamai prisirengę, o tuo 
rūpintis, to žiūrėti — tai prie
dermė mokytojų-režisorių. Bet 
ir musų laikraštija turėtų dau
giau visuomeniškumo

? Red.]: nelaikyti už 
nekuriuos asmenis — 
(ritikuoti, ar gerai ar
padariusius, o kitus girti, nors 
ir dar taip žioplai butų pasiel
gę. [Laikraščiai deda tokias 
žinutes ir “kritikas”, kokių re
dakcijai atsiunčia kas nors iš 
vaidinimuose buvusių. Red.]. 
O tas viskas prisideda prie mi- 
mldymo musų scenos. Man 

regis, kad lietuvių lošėjų-mė- 
gėjų yra gana ir gerų, bet augš- 
čiau nurodytos ydos atšaldo ir 
geria ilsiuosius nuo scenos. Vis 
dėlto nepatarčiau lietuviams ap 
eisti savo vaidinimus ir lanky

ti amerikietiškus, “šio”, nes tuo 
se “šio” nieko gera neduoda. 
Ten rodoma vien, kad turtin
gieji geri, o beturčiai niekam 
netikę. Aš norėčiau tik tarti 
žodį musų mokyto jams-vado- 
vams: užmirškite saumylybę, 
n esi la ikyk i te asm enišk u mų,
įritinkite patarimus * iš šalies, 
lavinkite geresnius veikalus, o 
pamatysite, kad musų scena 
pakils ir rengėjai nebebus 

“dolerių ga udy to j ai”.
—Laisves Varpas.

Arizona)
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Kapoja algas.
[Iš Federuotosios Presos]

K NEW YORK.
■ Ttali, Ncvada ir Ncw Mexico
vario kasyklos paskelbė nuka- 
mjimą algų savo darbinin- 
<ams. Aalgos nukapojama vi
dutiniškai nuo 60c iki $1.25 į

kio veržimąsi Lietuvon? Ta- galvis iš chaniunistų atranda, dieną.

SVEIKATA.
šį Naujienų Rveikatoa skyrių veda: 

I)r. A. Montvidan, Dr. S. Biežis ir 
Dr. C. Cherrys.

k ____________t -

Atsakymai į klausimus.
X. V. Chicago, klausia:
1. Ar galima išsigydyt užsi- 

senėjusį rifelį
2. Kur geriausia gydytis nuo 

šitos ligos?
Atsakymai:—
1. Galima ligą prašalinti, bet 

tūli sugadinimai, pav., arteri
jų sukietėjimas, kepenų susi
traukimas ir kt., pasilieka.

2. Pas sąžiningą, nors ne- 
reklemuojantį daktarą, kuris 
užsima Veneros ligų gydymu.

X. iš Chicago rašo:
Aš esu tūlą laiką sirgęs si

filiu, bet daktaras sako, kad 
esu jau sveikas, ir kraujo eg
zaminavimas rodo negativį sto
vį. Bet aš jaučiuosi negerai ir 
nervuojuosi. Mano gyslose 
kraujas dega karščiu, ypatin
gai ryte; kojos yra karštos ir 
kojų gyslos išsivežę kišų. Ka
da jas pamirkau šaltam van
denin, tai gyslos atsileidžia, bet 
aš jaučiu karštį galvoje. Po 
sušilimo labai daug geriu van-

— O kiti ką veikia?
— Sėdi, prošepana.
— Psiakrcv, ar aš sėdėti jus 

siunčiau?! — užsikarščiavo 
Prošcpanas.

— Nic niepopišeš, prošepana. 
Skeibėm Pilsmlskio karalystę, 
bet ten radom daug piktų ka
reivių ir tokius ščelcus, kurie 
vadinas šauliais...

— Tai ką gi, ščclcai su ščel- 
cais nebemokat susikalbėt, jus 
lodariai! — ėmė bartis Proše- 
panas.

— Prošepana, lietuvių šau
liai su mumis nė kiek nesikal
ba, tik vien sako: prošepana 
do kaliuzy!

— Ką, ir mane jie nori į ka- 
liuzę? — pasipiktino Prošepa- 
nas ir nuleidęs galvą, užsimąs
tė; atminė ten toli už tiems 
piktiems kareiviams ir Šau
liams savo dvarus. Jis dabar 
suprato, delko iš .pavo urėdo 
nebegauna ne tik j/inigų, bet 
dar gi laiško, ar pranešimų. 
Reiškia, nebepraleidžia...

Norėdamas baigt nelinksmą 
kalbą, Prošepanas trumpai pa
klausė: — “O galifė jest?”.

— “Do uslug prošepana, tik
tai jos... pilnos” prašnibždė
jo šnipukas ir dejuodamas su
sileido.. .

dens. Kosiu kiekvieną rytą 
labai daug, kad net krūtinė 
pradeda skaudėti ir atsikosiu 
skrepliais. Valgau gerai ir mie 
g u gerai.

Atsakymas.—Visi jūsų sirnp 
tomai veik į jokią ligą nero- 
doė, išėmus kosėjimą ir skrep 
liavimą. Kad sužinojus ar nė
ra džiovos, lai daktaras jumis 
tinkamai išegzaminuoja.

F. Jonulis, Chicago, klausia: 
“Kokie yra pirmieji ženklai 
plaučių džiovai prasidėjus?”

Atsakymas. — Paprastai jo
kių ženklų nėra. Simptomai 
nevienodi ir pas vienus jie yra* 
pas kitus ne. Svarumo ma
žėjimas, vidurių suirimas, iš
blyškimas, tingumas, rankų ir 
kojų šaltumas arba vėliau jų 
kaitimas, nereguliariai skaudė
jimai krūtinėj, tankus kvėpa
vimas, sausas kosulys, ypač 
giliai kvėpuojant. Šitie simp
tomai tankiai gali nereikšti 
džiovos. Karščio pakilimas 
pavakaryje bei vakare be ma
tomos priežasties ir jo puoli
mas ryte tankiausiai reiškia 
džiovą. Liguistumas, tankus 
slogų gavimas, gilių padidėji
mus, chroninis sąnarių ir ten- 
(lonų (gyslų) patinimas, atsi
kartojantis laiks nuo laiko vi
durių pala įdavimas irgi veda 
prie suspekcijos. Vienok ne 
vienam simptomui, išėmus 
karšti, nesant speciališku ro
dytoju į džiova, reikia žmogų 
išklausinėti apie jo artimus 
gimines, šeimyną, jo praeitį ir 
t.t., kad ką tikro pasakius. Rei
kalingas geras plaučių egzami
navimas ir kartais tuberkulinų 
bandymas.—Dr. A. Monttidas. 
--------------------------- »-----------

Lietuvos Šaipokas.
PROŠEPANO PRIEPUOLIAI.

Lenką s :—Litvin, či mož- 
no man į Kauną?

Liet, šaulys: — Aš tave 
pirmiau kulipka...

Lenkas: — Nie, nie, pa
nte, aš tik kopūstų!

Didelis nuostolis ūkininkams.

Bismark, N. D. — North 
Dakota banko vedėjas Cathro 
apskaito, kad North Dakotos 
ūkininkai aplaikys $39,000,000 
nuostolių, jei jie bus priversti 
parduoti savo grudus nupuolu
sia kaina, kokia buvo lapkričio 
1 d. ir kuri dabar dar labiau 
nupuolė. Jis remia apskaity
mą kaina produkcijos ir kai
na, kokia buvo mokama už 
grudus tą dieną.

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

7«da vitokttu re/katet, ka^p krtmbiaUikuoee 
ftdp ir oiviliikuote teismuose. Darė 

eisoMus dokumentus ir popieras i
Namtj Ofisas 2 Miesto Ofisui k

3923 8. (Ultted H 127 R. Beartem tL 
Ant trečių lubų 1111-11 Valty lldt.

T«L Drover 1110 TeL Central^4*11

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East Washington St. 

Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 3362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

[Iš Trimito]

Prošepanas veikia.
— Hei, legionai, ščelcai, šni- 

pukai, eikit j lietuvių pusę ir 
skelbkit lenkų karalystę,—tuo- 
tarpu parneški t man lietuviš
kas galifė. Ką sau gausit, tą 
benešiokite sau sveiki.” — Vi
si išspietliavo. Po kai kurio 
laiko grįžta vienas šnipukas la
bai plačiomis kelinėmis. — Ko
dėl vienas grįžai, psiakrcv?— 
klausia Prošepanas.

— Kad vienas belikau, pro- 
šepana”.

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

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

—..... .. ....... .........................

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 S'o. Halsted StM Chicago, 111.

Yards 5248
M. KAITIENĖ

AKUSERR
Daug metų praktikoj
KmprHld Chicago, II

■e?.

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

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

kaipAmerikos taip Lietuvos.• 4 1
Naujienų Ofise

1739 South Halsted Street, Chicago, III.
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Naujoji Meksika

[Žr. 4 nuin.]
Diazo režimas Meksikoj.
Žmonės pažystai! tys Meksi

kos padėtį arčiau, mano, kad 
dabartiniai Meksikos vadai ei
na tikruoju keliu.

Gal taip išrodo tik socialis
tams, kuriems dabartinė Meksi
kos valdžia artima? Juk yra 
ten ir buržuazinės klesos; yra 
ir dvarininkų; kunigija gi, bent 
iki Maderos revoliucijos, t. y. 
iki 1920 m., lošė vieną svar
biausių rolių krašto politikoj 
ir visuomenės gyvenime. Ši
tie Meksikos gyventojų sluogs- 
n ai juk taipgi siūlo savo “vais 
tus sergančiai šaliai gydyti”. 
Prisižiūrėkime į jų vaistus.

Garsusis Meksikos diktato
rius Porfirio Diaz. valdžiusio 
šalį veik be pertraukos nuo 
1786 m. iki 1910 m., buvo ty-

už $5.000.000, Darbininkai išėjo įtas yra po 7 žmonių 
centus vieną hektarą arba 2^2 streikų reikalaudami algų: vy- 
akerių! Ir kokios žemes! Že- ram 75 centavų (Amerikos įi- 
mės, kuri dera dvejus vaisius į nigais 35c) į dienų, moterim 
metus, žemės, kurioj auga meti 40 centavų, o vaikam, 15 centa- 
vilne, ryžiai,v cukriniai lazdy- vų. Jie reikalavo taipgi 14 va- 
nai, kakao, kava, apelsinai, cit- landų darbo dienos vietoj 16 
rinai, vynuogynai, žemės, ku- valandų, kurias dirbo iki strei- 
rios gelmėse slėpėsi neišsemia
mi naftos (aliejaus) šaltiniui. 
Antros rųšies 
ta po 5c už 
čios rųšies —

ko. Išpradžios bandyta viso
kiais budais iššaukti kokį-nors 
aršesnį*“ žingsnį iš darbininkų 
pusės, kokių nors suirutę. Tam 
nepavykus, kompanijos uždrau
dė darbininkams semt vande
nį iš šutinių, buvusių ant kom
panijos žemės. Bet be van
dens juk negyvensi, ir darbi
ninkai sėmė jį. Tuoj mušta 

Tasai pasiuntė 10.-r 
Ar gali- (MM) kariuomenes į streiko vie

ką riuomenei atvykus ji

žemė pardavinė- 
2Į/2 akerių; tre- 
neariamoji žeme 
po 3 centus už 

Taip “pardavinė
ta,” o tikriau pasakius — “ati
davinėta” Meksikos žemė sulyg 
apkainavimų, gi tikrenybėj ši
tie milionai akerių buvo par- telegrama, 
duoti už $1.750,000!
ma bent sapne išsapnuoti ar- tų.
šeštų šalies turtų eikvojimų? buvo paleista darban. Pasek- 

Neištenkant terioti valstybei mes tokios: du traukiniu už- 
priklausančių žemių imta va-1 muštų ir sužeistų atgabenta 
ryti šalin iš apgyventų vietų naktį iš streiko vietos ir su- 
smulkieji ūkininkai. Diazo lai- versta į Venį Cruz prieplaukos 
kais atimta žemės iš vieno mi-; vandenis Tekinam maitinti, 
liono smulkiųjų ūkininkų šei
mynų. Priskaitant į šeimynų dymas.
5 asmenis, vadinas apie 5.000.- tižia žmogaus, kurs atstovavo 

Tūlam Į°00 žmonių gyvenimas tapo stambiąją Meksikos buržuaz.i- 
, dvarininkus, kunigija ir 

s pratiesti geležinkelį nuo tuksiančius žpionių, pate- svetimąjį kapitalą. Ar gali

Dr. A> R. Blumenthal

Akis

tutCias, kada pra
nyksta rtgšjimaa.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometar. Y- 
patinga doma at- 

. __ , kreipiama į ral-»TU8- , Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St.

Telephone Yarda 4817 
Boulevard 6437

Tai šitokis buvo Diazo val-
Tai tokia buvo val-

dvarininkų, kunigijos ir užru- 
bežinio kapitalo atstovas ir į- 
rankis. Prie jo pradėta tiesti 
geležinkeliai Meksikoj. '* ....... . j —
EihvarMc. Murdo duotu kontr. i s."ar<1ylus- žcnlt's’ kurios mai‘ JI’ 
aktas
Vera Cruz iki Sotina Cruz _ | k° ! vieno ar keleto asmenų* s ikos liaudis iš panašios val-

“ i--------- - ,Y. *• tikėtis kų nors

Mok

n---------------Neparduotų iš eilės 
išpardavimas.

Vyrams
marškiniai.

apie 300 kilometrų, už $13.500.- ar kompanijų rankas.
000, arba $45.000 už vienų kilo- i Ne geriau elgėsi Diazo val- 
metrų. Tikrenybėj gelžinkclis džia ir su pramonės darbinin- 
atsėjo tik $2.000.000. Vadinas,' kais. 1907 m. Orizaba >apie- 
Murdo, Diaz ir kiti “Šeimynin- linkės audinyčiose, Vera Cniz 
kai” pasipelnė $11.000.000 su; apskrity), dirbo apie 20.000, 
viršum doleriu! Kontraktas | ———-■■■■—■■------- -■ ■ ■ - -1

dzios 
gero ?

šiandie

(Bus daugiau)

nors
Neparduoti iš eilės 

— gražaus perkelio; 
geros petrinos; $2.00 
vertės, ant pardavi
mo ryto po 95c

Skaitykite ir Platinkite

PASIRINK RYTO Iš ŠIMTAI 
ŠIMTU MUSŲ GRAŽIAUSIŲ

OVERKOTŲ
IR SIUTŲ

M

vertės iki $70.00— iš eilės neišparduoti, sukrauti 3 
stebėtinose krūvose — didžiausias overkotų ir siutų 
bargenas, koki jus matėte į metus laiko — padėti ant 
išpardavimo ryto pas Continental.

anglui VVheetman D. Pearson. 
šis apsiėmė atlikti darbų už 
$15.000.000. Gi pastatė tų ge
ležinkelį už $6.000.000. Reiš
kia, pelnė $9.000.000.000. Ir be 
to da Pearsonui duota teise iš
naudoti geležinkelį per 50 me
tų! Ir visur visuose kontrak-, 

kuriuos daryta tuose lai- 
neva Meksikos civiliza-

tuose
kuosf
vimo tikslais, buvo baisus plerj
Šimas, suktybės. •*

Kieno kąstais? žinoma, liau 
dies. Darbininkai turėjo dirb-

i 16 valandų dienoj ir 
alerginį darbų gaudavo 

20-—30 centųviduliniškai po 
dienoj. -

Diazo laikais 
tiimi šalių kapitalistam ir mok
sikiečiam turtuoliam daugiau 
kaip 72.000.000 hektarų žemės

parduota sve

EXTRA! Palikta musę sankrovoj. EXTRA!
štai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rų

šies GVA RANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00 
tik už $35.00, priedu vdtui 12 rekordų, 300’ adatų ir 
DEIMANTO ADATĄ. Šios NAUJOS PUIKIOS 
VIGTROLOS palikta‘jYiuhų SANKROVOJE didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES 
GVARANCIJOS. Kam tai pirkti iš antrų rankų 
mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAUJĄ GVA- 
RANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00, tik už 
$35.00 su rekordai:? ir adatoms VELTUI iš musų 
SANKROVOS.

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

• Mes žinomo, kad apsimokės tamistaj atvažiuo
ti, nepaisant kur gyvenat. Taipgi mes turime kele
tą augštos rūšies TIKROS ODOS IR VELOURO 
SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
mą pasiūlymą. Mums reikia vietos.

Mes pristatysime VISIŠKAI VELl’UI mieste ir 
priemiesčiuose. Taipgi išsiunčiamo C. O. D. LIBER
TY BONDSAI PRIIMAMI.

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

NATIONAL STORAGE CO.
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris 

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

Neparduotų iš eilės 
išpardavimas.

Vyrų
Union Siutai.

• Vyrų ir vaikinų 
SIUTAI IR OVERKOTAI 

Neparduoti iš 
eilės — visi vilno- .
niai, gražiai pa- BB 
siūti; vertės iki 
$50 
pardavimo padėti 
PO .........................

ryto ant

Neparduotų iš eiles 
išpardavimas.

Vaikams siutai.
(Ž kelinės)

Neparduoti iš eilės 
— gero vilnono, ge
ro darbo, gražios 
petrinos; vertės iki 
$20.00; 7 iki 18 me
tų; ryto ant parda
vimo su 2-mis keli
nėmis n
po.............. Zp 1U

DR. M. HĘRZMAN
I* RUSUOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas liras 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.
iRof'S*irIna w. 
18th St., netoh Fisk St

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 887

Naktimis! Drexei 
, , 950 - Drover 4186

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.

Telephonaii

Sankrovos 

kaina tik

J35.00

ORIO S GREATEST S H DEALERS

No. 520, 521 ar 
ba !*22 steb&inm 
▼ertSs. Darbiniai 
visi odos. 93.95.

Uždėtos kainos 
greitam pardavi- 
rttui. Mažiau xtei 
dabar kainuoja iš- 
dirbimas.

Vaikų čeverykai.
Geriausf moky 

klon eiti arba Žai 
sti. Laikys sun 
kiaušiam dėvėji 
m ui.

Moterims uug- 
Šti čeverykai, kuo
met tik reikia jų, 
kad nepakenks 
jus turtui.

Munson likę Ar
mijos čeverykai. 

vieną si..<>io. 
Negausit geresnių 
Kama S 1.95. t

DIDŽIAUSIOS VERTĖS CHICA 
GO SUTEIKIAMA ŠIAME 

SEZONE.
CHICAGO . KRAUTUVES

238 S. State St.
134 N. State St.
1227 Milwaukee Avė.

118 S. State St.
736 W. Madison St.
3403 Roosevelt Road

4631 S’. Ashland Avė.

Musų.čeverykai 
apkainuoti šiame 
išpardavime dau
giau, nei galit 
rast sausyje.

Krautuvės kituose miestuose

Toki pat ne
kvalifikuoto gva- 
rantavimo aiž nu
mažintą kainą.

New York, 2 krt.
Philadelphia, 2 krt.
Minneapolis, 2 krt.
St. Paul, 2 krt.
Indianapolis, 2 krt.
Cincinnati, 2 krt.
Hansas City, 2 krt.

» Gary,
Grand Rapids, 1 krt 

Evansville, 1 krt. 
Richmond, 1 krt.

Baltimore, 1 krt. 
Detroit, 1 krt. 
Pittsburgh, 1 krt. 
Cleveland, 1 krt.- 
Louisville, 1 krt. 
St. Lotris, 1 krt. 
St. Joseph, 1 krt

1 krt.

Imkite porą na
mo savo draugui, 
jei neužsiganė
dins, pinigus su
grąžinsime.

■I

i
Ji

.aborte? I Bu ----- ------------------

Neparduoti iš eilės 
— pirmos kokybės 
tavorai; vertės iki 
$4.00, ant pardavi- 

x°.ry.to $2.45

Neparduotų iš eilės 
išpardavimas.

Vyrų 
skrybėlės

Neparduoti iš eilės 
— visos naujos ma
dos — $6.00, $7.00 
ir $8.00 vertės, ant 
pardavimo ryto po

$4.85

Neparduotų iš eilės 
išpardavimas.

Vyrų 
pirštinės.

Neparduoti iš eiles 
— puikiausios rųšies 
Kid pirštinės;- $4.00 
vergės, ryto ant par- 

“ $1.95

Vyrų ir vaikinų 
SIUTAI IRI OVERKOTAI

Neparduoti iš 
eilės—rankų dar
bo — geriausios' 
sezono mados; 
vertės iki $60; ry
to ant pardavimo 
Po ............... . .......

Vyrų ir vaikinų > 
SIUTAI IR OVERKOTAI

Neparduoti iš 
eilės — puikaus 
įvežto ir ant vie
tos pagamintų au 
dimų; vertės iki 
$70; ryto ant par
davimo po ...........

Vaikams ilgų kelinių siutai.
Neparduotų iš eilės — visi vilnoniai, gerai pada

ryti siutai; tinkančios mados. Vien-eilė arba dvi-eilė 
krūtinė; miera 16 iki 20; reguliare $30 iki $40 ver
tes; ryto ant išpardavimĄ. po ........................$20

Neparduotų iš eilės 
išpardavimas.

Vaikams 
mackinaws.
Neparduoti iš eilės 

— nuo 7 iki 18- me
tų; geri, šilti, paga
lius; reguliarė $15 
kokybės, ryto ant iš
pardavimo pasirinki- 
me 1,0 • ••• $8.95

Neparduotų iŠ eilės 
išpardavimas.

čeverykai.
Mq|ęrlš|4 ępvery- 

kai rudi ir juodi 
ožiuko odos — 8 co
lių viršus, odos, 
French ir militariais 
užkulniais; $6.00 ir 
$7.00 vertės — ne
parduotų iš eilės iš-

$3.45
Vyrų čeverykai, ru

di ir juodi — Ėng- 
lish ir vidutiniais 
smaigaliais; neišpar
duoti iš eilės musų 
$8.00 gerumo — ry
to ant pardavimo

$5.45

t
Miltoaukce and Ashland Aoenues /

Didžiausia Chicagos už vidurmiesčio rybų drapanų ir čeverykų krautuvė.

Tel. Randolph 2gW

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų. 

Panedėliais iki 8 vakaro. 
Nedaliomis ofisas uždarytas.

Telephono Boulevard 2160
Dr. W. Kaplan

DENTISTAS 
Specialistas DANTŲ ir burnos ligų 

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

Chicago, III.

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

DENTISTASf 1
Mes savo darbą gvarantnojame 

’ Kalbame visas Europiškas kalbas. 
| Jn04 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

Arti 88-th Street

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

Telefone Yarda 5082

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

ir nuo 5 iki 8

i
Š* Telephone Yards 1532

g DR. J. KULIS
LIETUVIS

M GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
■ Gydo visokias ligas moterų, vai-

Į kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin

gas vyrų ligas.
į 3259 So. Halsted SL, Chicago.

S MI H a ■ H ■ K B M iii ■ ■ ■ N M ■ ■ ■

PRANEŠIMAS
Dr. M. K Strikol’is

Lietuvy s Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1616 W. 47 St., Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų.

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 268

1 Tel. Austin 737
DR. MARYA 

D0WIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

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

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

Tel. Boulevard 2160 i
Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto

I 3303 So. Morgan Street, 
Chicago, III.

n a kemi m * » » w a u

AMERICAN LINE 
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS. 

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

Manchuria
Išplaukia Sausio 13, 1921.

Trečia kliesa, New York iki Liepojaus ............... $132.00
Treči’a klesa, New York iki Eydtkunų ............... $130.00

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

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

Dr. C.Z. Veželis
Lietuvis Dentistae

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

Telefonas: Drover 7042

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Masiškos ir Tiarkiikes Vidos

Tel. Moįroe 2804
DR. W. F. KALISZ

Specialimaa: Moterį ligos Ir Chirargija
1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

5?^/3514-16 W. 12th St 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Tel. Pullman 842
DR. I. E. MAKARAS 

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Ave^ Roselande.

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted StM Chicago, III. 
kampas 18th St.

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

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—-Denlistas—-
I 3331 S. Halsted St., Chicagią43L
K Valo -i:—
k 9 12 A. Vi. i 5, Z-8 i . M.



Lietau natellnosa
NORTH(SIDE

KONCERTAS LIETUVOS NAŠ
LAIČIŲ NAUDAI.

Liet. Moterų Dr-ja “Apšvie- 
ta” ateinantį nedėklienį, sau
sio 9 d., Meldažio svetainėje 
rengia koncertų, kurio visas 
pelnas skiriamas yra Lietu
vos našlaičiams. Kaip patirta 
ir rengėjų, koncerto progra
mas busiąs - gana įvairus, nes 
koncerte dalyvaus solistes ir 
solistai, pianistai, mažutės šo
kikės ir daugelis kitų. Bendruo
menė į šį koncertų turėtų la
bai skaitlingai atsilankyti, nes 
netik kad užgirs gerų koncertų i 
ir smagiai pasiliksmins, bet ir 
savo atsilankymu prisidės prie 
sušelpimo nelaimingų Lietu

vos vaikučių, kurie yra žiedais 
Lietuvos ateities. Taigi šis 
Liet. Mot. dr-jos “Apšvietos” 
koncertas yra rengiamas la
bai kiltais tikslais ir kiekvie
nam vertėtų jį paremti.

• “Apšvietos” dr-ja yra darb
ščiausia moterų draugija netik 
Chicagoje, bet gal ir visoje 
Amerikoje. Geriausios jai klo
ties! —Draugas.

interesams ir liko nuteisti po 
dovinis mėnesius kalėjimo. Po 
to Landis geležinkelių ponams 
pasakė: “Jus esant labai lai
mingi, kad jums praeitas strei
kas tiek mažai pakenkė. Kaip 
jus galit tikėtus, kad jums šie 
žmonės dirbtų tik už $5 į die
ną, kuomet jus gerai žinot, kad 
karpenteriai ir kitokie amat- 
ninkai, kurių darbas nei perpus 
nėra taip pavojingas, gauna po 
$10 į dieną daugiau?” “Bet 
tai nėra musų kaltė, garbingas 

| teisėjau, — valdžia yra nusta
čius tokią kainą,” — aiškino
si geležinkelių ponai. “Neapsi
moka jums, ponuliai, čionai 
veidmainiauti. Jus žinot, kad 
jus patįs saindotės 
kus.

prendė, kad jis turi užmokėti 
jai tiktai tris šimtus dolerių.

darbininkus — Harry 
ir 

atsirakino

PRANEŠIMAI
Chicagos Liet. Vyrų Choro susirin

kimas įvyks nedėlioj, sausio. 9 d., Mil
dos svet., 3142 So. Halsted St., kaip 1 
vai. ryte. Malonėkite visi dainininkai 
laiku būti, nes turim daug sVarbilĮ 
reikalų aptarti, — taipgi bus. naujas 
valdybos rinkimas. Po susirinkimu 
dainos. — K. Vaičuška.

ANGLŲ KALBOS IR PIYIE.

kad
4690
avė.

TYBfiS KLESOS.
Mus prašo paskelbti, 

University Settlemantas, 
Gross Avė. (arti Ashland 
ir 47-tos gatvės) organizuoja
pradcdainasias Anglų kalbos 
klesas, vakarais. Jeigu atsiras
tų daugiau norinčių, butų ati
darytos klesos taipjau dieno
mis. Dabar pamokos esti pane- 
dėlio, utarninko ir seredos va
karais. Tiems, kurie jau yra 
pusėtinai pramokę anglų kal
inis, organizuojama angštesni 
anglų kalbos, pilietybes ir isto
rijos kursai. Daug padedame 
tiems, kurie nori gauti piliety
bės pppieras.

Aritmetikos klesos susirenka 
ketvergi; vakarais.

Mėginą nusinuodinti.
Tiltas Inas Brocks, 1000 

La Sale st., vakar bandė nusi
nuodinti; nuvežta pavieto li
goninėn. Sako, kad jos padėtis 
yra labai bloga. Jos vyras, Ed- 
ward Brocks vakar policijai 
pasakė, kad po jos nosėj pada
rytai operacijai ji pradėjo keis
tai elgtis; visuomet sakydavo, 
kad jai šiame sviete jau nieko 
nebėra malonaus.

N.

I.andis išbarė geležinkelių 
viešpačius.

Vakar federaliniam Landis’o 
teisme buvo negrinėjama Chi
cago Yardman asociacijos by
la. Du jos nariai, Daniel Ar- 
bogast ir Thomas Mcdonald, 
kurie buvo veikliausiais dar
buotojais andais buvusio svič- 
manų streiko, liko rasti kaltais 
už pariškadijimų komercijos

Tadeušas Janusas
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 2 d. 1920. Mirtį patiko 
darbe — prigėrė.

Palaidotas Raymond, Washing 
ton.

Velionis paliko banko knygu
tę $960.00 ir prie save turėjo 
apie $400.00. Taipgi prigulėjo 
prie State IJfe Insurance, iš 
kur galima gauti $2,500.00. Gir
dėjau, kad jo sesuo gyvena 
New Yorko valstijoj. Velionis 
paėjo nuo Šiaulių. Malonia at
sišaukti, kad jo turtą sutvar
kius. Gal kiti jo giminės rasis.

Atsišaukite:
G. A. MACHIKUNAS, 

139 Graham Avė., 
Portland, Oregon.

Pėtnyčia, Sausio 7 d., 1921 
■ ____________________■SĮI_I

darbinin-
o ne valdžia 1”

| $422,082 Europos kūdikiams.
Europos badaujančių kūdi

kių fondo Chicagos apskričio 
iždininkas, gen. Charles G. De
ives, vakar paskelbė, kad Chi- 
caga jau turi surinkus $422,- 
082.67 — arti pusės paskirtos 
sumos. Mat, Chicagoje mano
ma surinkti vienų milionų do
lerių. Andais Herbertui besant 
Chicagoj, vienas milionierius, 
Julius Rosenwald, parašė pen
kių dešimtų tūkstančių dolerių

Sumušo žmogų.
L. G. Crawford, 60 metų am

žiaus, 218 E. Garfield boule- 
vard, vakar vakare buvo ban
ditų užklupo ir biaisiai su
muštas ties Congress Street 
elevatoriiaus stotim. Nugaben
tas pavieto ligoninėn. Kas ir už 
ką jį sumušo, dar nepatirta.

Mirė — gavęs perskiras.
Tūlas Bruce Carter Semper, 

3628 Maple Square avė., andais 
buvo apskundęs’ savo pačių, 
Beatriče Scnipre, kad gavus 
perskiras. Prieš teismų gi jis 
apsirgo ir pats jame dalyvauti 
negalėjo, todėl jis pasiuntė 
savo motiną, kad ji pasakytų 
teisėjui kodėl jis reikalauja 
perskjrų. Vakar gi jo motina 
parėjus jam pasakė, kad ; 
yra jau
Beatriče jau 
pačia. Čia tuojaus jis ir pasi 
mirė.

visiškai laisvas ir 
nėra daugiau jo

Susirėmė du karai. .
Užvakar apie septintų va

landų vakare po La Sale gatve 
tunelyje susidūrė du gatveka- 
riai ir sužeidė koletų žmonįų. 
Tai jau antru kartu taip pa
sitaiką 'bėgyje savaitės laiko. 
Charles Hennan, motormanas, 
liko labiausiai sužeistas — abi
dvi kojos sutriuškintos. Nuga
benta St. Luke’s ligoninėn.

Sugavo tris plėšikus.
Praeitų naktį plėšikai atva

žiavo dideliam automobiliu j e 
tu's majoro Thampsono na
mais, 3200 Sheridan road, ir 
įsilaužę jau pradėjo darbuotis. 
Bet policistas Edward Harrity 
kuris jau penki metai kaip ser
gsti majoro namus, pasišaukęs 
dauginus policijos užklupo 
juos — ir sugavo. Jiė yra: 
Morris Day, 6323 Rhodes Mc- 
Donald-King, San Francisco; 
Leroy Fletcher, 6434 Evans 
avė. 1

įsteigė janitoriams mokyklų.
Namų iconusionierhis Frank 

A. Anderson, Evanstone, mies
to rotužėje įsteigė janitorių 
mokyklų, kurioje bus duoda
mos instrukcijos apie dviem 
šimtams janitorių, kaip kūrenti 
peč'us, kad 
durnų. Mat, 
ministracija 
si k irt us su
net šeši janitoriai buvo areš
tuoti, pž aprukinimą miesto.

jie neleistų daug 
andais miesto ad- 
buvo smarkiai su- 
janitorių unija ir

Operos žvaigždė gavo $300.
Chicagos Operos asociacijos 

žvaigždė, Mine. Anna Correti, 
andais buvo apskundus tūlų C. 
F. Finnigan, 12124 Parnell avė. 
už išvežimų jos kartų sausio 
mėnesyje 1915 metais automo- 
bilium pavėžinti ir bevežda- 
inas sužeidęs. Ji reikalavo iš 
Finnigan’o tūkstančio dolerių, 
bet teisėjas Welling vakar nus-

Banditai užklupo bankų.
Vakar atvažiavo keturi ban

ditai apdaužytu, senu auto
mobiliniu ties Nathan Svvartz 
banku, 739 N. Clark st., ir įėję 
vidun surišo patį Swartz’ų ir 
jo du
Levinson ir Frcd Price. 
pasiėmę raktus, 
spintų ir išsiėmė apie $14,500 
vertės grąžuos ir septynis šim
tus dolerių pinigais. Paskui iš
ėję iš liaukos, įėjo šalę esan- 
š’oje The Great Atlantic and 
Pacific. Tea kompanijos krau- 
tuvėn, surišę ir užkimšę burnų 
klerkui, išsiėmė iš registerio 
$95 ir nuvažiavo savais ke
liais. Sako, kad plėšikai buvę 
nesenesni kaip po dvidešimts 
metų, tamsaus veido ir kalbėję 
kokių nors svetima kalbų, 
angliškų.

Pabėgo trys kaliniai.
Vakar anksti rytmetyj Bride-, 

well kalėjime trys kaliniai už
puolė sargų Hugh O’Hare, nu
ginklavo jį ir sumušę pabėgo. 
Sargas.paimtas ligoninėn. Jam 
suskaldė galva ir sulaužė šon
kaulius. Pabėgę kaliniai yra 
John Šliure, John Harmon ir 
John McCormick. Robert King 
irgi buvo bandęs kartu pabėg
ti, bet jį sargai peršovę suėmė.

Susišaudė detektyvai.
Du privatiški šnipai, La Mc-

Houlihan, 6242 S. Green st., 
vakar besą ligodami American 
Distilling kompanijos bravarų, 
1006 S. State st., susiginčino 
nikų taip, kad McCarthy išsit
raukęs revolverį suvarė tris 
šūvius į Houlihan’ų.

Pasmerkė Tautų Lygų.
Friends o f Irish Freedom 

vakar vakare turėjo susirinki
mų Great Northern hotelyj, 
kuriame Victor Kolegijos so
ciologijos profesorius John 
Maguire pasakė: “Jeigu prezi
dentas Wilsonas tikrai stovėjo 
už principus teisybės ir tikro
sios demokratijos, tai kodėl jis 
neinkorporavo Tautų Lygoje 
ir taikos sutartyje laisvės Airi
jai? Kodėl Airija šiandie smau
gia toji šalis, kuri turi didžiau
sių galę Tautų Lygoje ir tai
kos sutartyje?”

Areštavo pinigų dirbėjus.
Du negrai, vyras ir jo pati, 

vakar buvo areštuoti ir pasta
tyti po dešimts tūkstančių do
lerių kaucijos. Tai dėlto, kad 
iuodu tapo sučiupti bemainant 
$20- klastingų pinigų. Sako, 
kad detektyvai jų yra jieškoję 
po visas Jungtines Valstijas.

Traukinys užmušo berniukų.
LAwrence Sullen, 12 metų 

berniukas, 185 Sporth plece, 
vakar pasimirė St. Authony’s 
ligoninėj. Sausio 1 d. Chicago 
& Great Western traukinys jį 
’abai sužeidė ant 261 th st.

LIGOS.
Nežiūrint, kad ir senos, vidu

rinės ar išorinės. Klauskite žinių.
JOHN V. AUSLAVIS,

P. O. Box 119.
Kingston, Pa.
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Pranešimai
Naujiena!

Dramatiškas Ratelis perleidė 
savo svetainę Dramos Kursam. 
Taigi iš tos priežasties 23 Sausio 
šių 1921 metų Meldažio svetai
nėj įvyks extra nepaprastas 
Dramos Kursų vakaras. Kursy- 
stai, o taipgi ir pati jų vedėja- 
mokytoja artistė Unė Babickab 
te suloš niekuomet da. nebuvu
sius Lietuvių scenoj veikalus: I 
“Vyresnysis Angliakasis” viena
veiksmė drama. II “Sudaužytas 
Veidrodis” vienaveiksmė labai 
juokihga komedija. III Sušoks 
Baletą — Suktinis.

Po programo šokiai. <
Kursi; Administracija.

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

Cicero. — Liet. Raudonos Rožės 
Paš. Kliubo metinis susirinkimas bus 
petnyčioj, sausio 7, kaip 8 v. v. J. 
Marazo svetainėj 1500 S. 49th Avė. 
Visi kliubiečiai prašomi susirink; 
laiku. Bo kitų svarbių reikalų bus 
renkami darbininkai rengiamam mas
karadų baliui (sausio 15 d.) p. Mel
dažio svetainėj. — A. Liutkus, sekr.

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

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

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

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

— Komitetas.

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

— J. K. Encheris, Rašt.

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

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

— Pirm.

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

— Fr. Juozapavičia, Sekr.

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

— Pirm.

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

Pa j ieškojimai
ASMENŲ^JIĖškdjiMAI

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

BARBORA GERULIENĖ 
MURAUSKAITĖ,

4346 So. Wood St., Chicago, III.

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

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

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

AGOTA BREYERIENĖ, 
500 W. 45th St., Chicago* III.

PRANEŠKITE.
Gal kas esate buvę ar girdėję John 

Tale, gydytoja, gyvenantį Threo Lake, 
Wisc. Malonėkite pranešti ar tokis 
ten yra, ir ar tokis geras, kaip man 
gyrė.

Rašykite A. P.,
R. 2, Box 75, Waukegan, III.

JURGI Bendike, jeigu su manim, 
kokį nors reikalą nori turėti, ateik 
pats tai susitaikysim, tik susimilda
mas nekalbėk per pasius ar telefo
nus; žmonėms musų reikalai nerupi. 
Viskas bus dovanota.

ELZBIETA BENDIKIENE, 
1829 W. 2Jst Place

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolio Adolfo Daujo

to. Gyveno sekančiose vietose: 
Center St., 610 Butonwood St., 
Bethlehem, Pa. ir Park Place, 
Meldžiu atsišaukti arba žinanti 
pranešti ant antrašo:

IGNAS DAUJOTAS.
Biržių apskr.1,.

Joniškėlio paštas, 
Joniškėlio dvaras.

Lithuania.

JIEŠKO KAMBARIŲ

729 
So. 
Pa.

ii

REIKALINGAS vaikinui kambaris. 
Geistina, kad butų šiltas, šviesus ir 
kad butų gaminamas lietuviškas val
gis. 18-tos gatvės kolonijoj. Praneš
kite telephonu į Canal 1506, į Nau
jienų ofisą arba rašykite pažymėda
mi No. 196.

PAJIEŠKAU Williamo Bakuno, gir
dėjau kad gyvena Chicagoj, norėčiau 
susieiti. Aš atvažiavęs iš kito miesto 
ant trumpo laiko. Atsišauk pats ai- 
ba kas jį žino praneškit.

JOE DRAGŪNAS, 
c-o “Naujienos”

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU brolių, Antano ir Pet
ro Navasaičių. prieš karę gyveno 
Wilkes Barre, Pa. Malonės atsišaukti.

JONAS NAVASA1TIS, 
Mariampolės miesto, 

Viešoji a-Ste No. 4.
Suvalkų rėd.

Lithuania.

PARDAVIMUI ___
PARSIDUODA bučernė ir 

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

4605 So. Paulina St.

NAMAI-žEMe
BARGENAS.

Puikus 40 akerų plotas, 
netoli Palos Park, tik 28 my
lios nuo vidurmiesčio. Par
duosiu arba mainysiu ant 
kitos savasties. Kreipkitės 
ypatiškai ar laišku platesnių 
informacijų.

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

. PARSIDUODA saliunas 
labai geroj vietoj ir laba: 
pigiai. Pardavimo priežast 
patirsite ant vietos.

3601 W. North Avė.

RENGKIS PAVASARIUI

Pirk lotą arba mažą ūkę

PAJIEŠKAU brolio Petro Viliuno. 
Amerikoje apie 18 metų, yra venęs. 
Malonės atsišaukti, arba žinanti jį 
pranešti.
ONA VILIUNAITĖ—JAČIANIENĖ 

Kauno rėd.,
Kėdainių apskr.,

Šėtos valsč., 
Žemi Kamenai kaimo.

Lithuania.

PAJIEŠKO Jono Birbilo Amerikon 
gyvenančio jo tėvas Kazimieras ir 
brolis Juozapas — esąs Lietuvos ka
riuomenėj. Jis pats, arba žinanti, ma
lonėsite pranešti ant žemiau padėto 
antrašo, nes jo tėvas geidžia sužino
ti, ar jis gyvas ar ne.

KAZIMIERAS BIRBILAS, 
Kauno rėd., 

Ukmergės apskr., 
Traupio valsč. 

Levaniškių kaimo.
Lithuania.

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

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

2535 S. Halsted St-
i PARSIDUODA karčiama prie 
5324 S. Halsted St. ir 53 pleiso. 
Biznis išdirbtas per suvirs dvi
dešimts metų. Priežastį parda
vimo, patirsite ant vietos.

Tek: Yards 836.

REIKIA DARBININKŲ 
MOTERŲ

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

GUMBINSKY BROS CO., 
2261 S. Union Avė.

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

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

REIKIA patyrusių ir ne
patyrusių moterų į popieros 
atmatų dirbtuvę.

Atsišaukite:
1451 S. Peoria St.

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

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

PARSIDŪODA bučernė ir grosernė 
visokių tautų apgyvento j vietoj. Se
nas biznis. Iš priežasties išvažiavimo 
į tėvynę parsiduoda už labai prieina
mą kainą.

Atsišaukit į “Naujienas” po No. 
193.

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

1834 Canalport Avė.

-------------------------------- ------- PARSIDUODA 
REIKALINGA mergina prie KARČIAMA. 

namų darbo. Maža šeimyna. $12 ATSIŠAUKITE: 
į savaitę. Kreipkitės tuojaus po 4539 So> Marshfield Avė. 
antrašu:--------------------------------- ---------------------------—---------
3540 S. Halsted St., Chicago, III. PARSIDUODA saliunas, lie-

Ant antrų lubų. tuvių ir, airių apgyventoj vietoj. 
________ —------------------------ Pardavimo priežastį patirsit ant 

REIKALINGA mergaite arba mo- vįetOs. (
teris 1--------- ------- a«:^i
algą

lengvam namų darbui. Apie o n u a
susitaikysim I 3559 So. Emerald Avė.

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

Ant antrų lubų.

REIKIA DARBININKŲ

PARSIDUODA labai 
saliunas arba išsimaino.

Atsišaukite:
948 W. 31st PI.

pigiai

VYRŲ PARSIDUODA pirmos 
REIKALINGAS bučeris I klesos, 3 krėslų barbernė. 

turįs patyrimų savo darbe. Pardavimo priežastis, turiu 
1980 Canalport Avė. 2 bizniu.

Chicago, III. 3604 So. Halsted St.
REIKIA. PARSIDUODA valgio gamini-

Agentų ir kolektorių prie svei- mo kambaris (Lunch Room) 
katos ir atsitikimų Insurance, lietuvių apgyventoj apielinkėj. 
Galima padaryt nuo $6 iki $12 į Priežastis pardavimo, partnerių 
dieną ir daugiau, jei norėsi nesutikimas.
dirbti. Jei esi gabus, atsišauk | 1705 So. Canal St.
į musų pfisą. Agentūros supe
rintendentas paaiškins, taipgi 
nurodys, kaip padaryti pinigų.

CHICAGO MUTUAL
CASUALTY CO., 

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

PARSIDUODA saliunas. 
Savininkas išvažiuoja Euro
pon.

5158 Wentworth Avė.

RAKANDAI

Rakandą Barmenas.
Priversti greitai parduoti $200 du- 

leltava sprendzina phonographą, gro- 
; antį visokius rekordus už $65 su re
kordais ir deimanto adata. Taipgi pui
kiausią vėliausios mados pianą, sekly
čios setą, valgomąjam kambariui ir 
miegkambariui setai; kaurai, ant 
grindų pastatoma lempa, paveikslai 
etc.

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

Residencija 1926 S. Kedzie avė.

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 
$75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide
lio Victrola, už kurį buvo užmokėta 
$225 už $50, ru rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit tuojaus, galite 
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vaka
re ir nedėlioj.

2810 W. Harrison St.

S275
$425
$550

GRAŽIAUSIAME DESPLAINES 
arti Dės Plaines upės ir Didžiojo 
Cook County Auginamojo miškyno. 
Tik 35 minutės nuo pat vidurmies
čio, 54 traukiniai kas-dien. 

akro ........................
% akro ...............................
1 akras ...............................

Atpigintos kainos. Labai lengvos 
išlygos. Arti mokyklos, bažnyčios, 
sąkrovos. Nusipirk! vieną šių ūkių 
tuojau ir kraustykis i ją pavasaryj. 
Galėsi pats sau daržovių pasiaugin- 
ti, ančių, žąsų, vištų ir karvę laiky
ti. Sumažįsi pragyvenimo lėšas, o 
savo šeimyną auginsi tyrame ore ir 
maloniose aplinkybėse. Daugybė 
Bohemų jau apsipirko čia ukes ir 
greitu laiku pradės budavoti sau na
mus. Ateikite ir pamatysi jų žemes. 
Mes turime taip-gi labai gerų lotų, 
kuri i&eina i upę arba j ištaisytas jau 
gatves, korius mes parduodame la
bai pigiai. Platesnių žinių delei ra
šykite, telefonuokite arba ateikite.

A. T. McINTOSH & CO.
W. 18th St. Chicago, III.

Phone Canal 6296
1404

BARGENAI
Parduodu nuosavybes nuo 22 nd St. 

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

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

Tel.: Lawndale 310.

ANT PARDAVIMO.
Namas 4 pagyvenimų po 5 ir 

4 kambarius su beismantu; ran
čos $50.00 į mėnesį; randasi ant 
Bridgeporto, 3544 S. Parnell Av. 
Mes turime daugiau namų ant 
Brighton Park, South Side taip, 
<ad Tamstos galėsite pasirinkti. 
Mes mainysime ant lotų ar na
mų, ar taip ant kokio biznio. Jei
gu Tamsta neišsirinksite iš mu
sų senų namų, tai mes pabuda- 
vosime naują taip, kad Tamstom 
patiktų. Jeigu turite lotus, tai 
nelaikykit tuščių^ nes trotinat 
pinigus mokėdami visokius mo
kestis, o negaudami jokio pelno. 
Taigi dabar patogiausias laikas 
pradėti būdavot, nes namų labai 
didelė stoka.

JOKANTAS BROS. 
3934 S. Rockvvell St.

Phone: Lafayette 5277.

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

NAMAI-ŽEMĖ.
PARSIDUODA arba išsi

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

Atsišaukite;
4533 S. Laflin St.

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

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

KAINA $4,500.

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

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

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maiinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tą lubų.

P VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madiaon, 
. 1850 N. WeJl8 St.

137 Mokyklos Jin g t. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir narnama. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai 
Mokslas lengvais atmoksimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa
reikalauki! knygllfa,

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkl.

IŠMOK KIRPIMO IR MADŲ.
Dabar turintiems laiko ir atida at

kreipiantiems, čystijimo drapanų 
krautuvėje yra duodama lekcijos, 
jums patogiose valandose.

Iškerpame petrinas pavienes ir se
tus, taipgi išmokome kaip apsieiti. 
Paviene siuto petrina $1.50, overkoto 
$1.0'0. Galite siųsti stampoms.

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

Gvarantuojame pasisekimą varto
jime petrinų, arba pinigus grąžiname.

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

Oak Park, BĮ.
Informacijų kreipkite


