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Francijos ministeriy kabinetas 
rezignavo

— ------------- z
■ " ■ ■ ■ ’ i

Prancūzai paskandino Ru= 
sijos laivą

Paveikslai iš Lietuvos.

Krasinas grįžta Rusijon

Montenegriečiai kariauja su Serbais

Francijos ministeriu ka
binetas rezignavo.

Leygues ministerija sumušta— 
462 baisais prieš 125.

PARYŽIUS, sausio 12. — 
Premjero Leygues ministeriu 
kabinetas šiandie įteikę savo 
rezignaciją. Įteikė po to, kai 
atstovų bute jai pareikšta ne
pasitikėjimas.

Balsavimą iššaukė interpe
liacijų klausimas. Premjeras 
reikalavo, kad interpeliacijos 
butų duodama po talkininkų 
premjerų konferencijos, kuri 
įvyks sausio 19 dieną. Staty
damas tokį reikalavimą prem
jeras kartu išstatė ir pasitikė
jimo klausimą. Valdžios pasiū
lymas tečiaus tapo sumuštas— 
462 balsais prieš 125.

Premjeras Lelgues tuč tuo- 
jaus nuvyko į Elysee palocių 
ir ten įteikė prezidentui .Mil- 
lerandu i bendrą viso kabineto 
rezignaciją.

Leygues, kuris Clemenceau 
ministerijoj buvo laivyno mi- 
nisteris, savo kabinetą buvo 
sudaręs rugsėjo 2-1 dieną, pra
eitais metais, kada įteikė re
zignaciją dabartinis Francijos 
prezidentas Millerandas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 13, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Paskandino Rusijos 
transportą.

Užpuolė jį kely į Trebizondą; 
užvijo ant seklumos.

KONSTANTINOPOLIS, sau
sio 12. — šiandie čia gauta ži
nių, kad Francijos torpėdinin- 
kai paskandino bolševikų tran-1 
sportą, ant kurio plevėsavo rau
dona vėliava ir kuriuo vežta 
kareiviai, matyt, į Trebizondą.

Susirėmimas įvyko apie de
šimt mylių į vakarus nuo No- 
vorosysko. Francijos karo lai
vai užpuolė transportą nevei
zint to fakto, kad jį lydėjo so
vietų Rusijos karo laivų flo
tilė.

Kuomet Francijos torpėdi- 
ninkai prisiartino šūvio atstu-. 
me, transportas atidarę į juos j 
ugnį. Bet karo laivų šoviniai 
tuč tuojaus transporto kanuo- 
les nutildė. Po to franeuzų tor- 
pėdininkas Sakalave transportą 
torpėdavo. Skęstantis laivas 
tuomet ėmė bėgti pakraščio 
linkui, kur jisai užbėgo ant 
seklumos. Dalis vežamųjų ka
reivių ir pati laivo įgula išsi
gelbėjo — išplaukdama pak- 
raštin. Francuzai nuostolių ne
turėję.

Nužudė amerikietį.

TOKIO, sausio 12. — Čia TOPEKA, sausio 12. — Čia 
gauta žinių, kad Vladivostoke gauta telegrama nuo Jungtinių 
japonų kareiviai nušovė vieną Valstijų ambasadoriaus Kynuo- 
Jungtinių Valstijų karininką, se. Sako, kad toj šalyj kasdie- 
leitenantą Hampton. Priežastįs ną miršta tusktančiai žmonių, 
neminimos. Miršta badu.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 13, 1921 
aa required by the act of Oct. 6, 1917

Krapinas vyksta 
Rusijon.

Vežasi naujų pasiūlymų dėl 
prekybos su Anglija.

LONDONAS, sausio 12. —• 
Rusijos prekybos ir pramonės 
ministeris Leonidas Krasinas, 
kuris buvo atvykęs Londonan 
tikslu užmegsti prekybos ry
šių su Anglija, vakar apleido 
Londoną. Su savim jisai išsi
vežę nau j ų-pa taisytų pasiūly
mų prekybai tarp Anglijos ir 
sovietų Rusijos.

True translation filed with the post- ■ 
master at Chicago, III., Jan. 13, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Montenegriečiai už- 
poulė Serbus.

Susirėmime daugiau kaip šim
tas žmonių užmušta.

LONDONAS, sausio 12. — ’ 
Šiandie čia gauta Exchange Te- 
legraph agentijos žinia iš Ro
mos. Sako, kad kilusiame tarp 
montenegriečių ir serbų susi
rėmime tapo užmušta šimtas 
dvidešimt žmonių. Susirėmi
mas kilo prie senojo Monteneg- 
ros pasienio.

Žinia sako, kad užpuolimą' 
surengė montenegriečiai. Ser
bai juos a t mušę.

(Montenegra buvo prijungta 
prie Jugo-Slavijos, kuomet 
pastaroji valstybė tapo sudary
ta iš Serbijos ir kitų užkariau
tųjų teritorijų. Montenegroj 
tuomet prasidėjo stiprus na
cionalistinis bruzdėjimas. Ne
kartą jau yra įvykę didesnių ar 
mažesnių susirėmimų tarp sęr- 
bų ir buvusio Montenegros ka
raliaus sekėjų).

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 13, 1921 
as requirtd by the act of Oct. 6, 1917

Francija atsižada 
Vrangelio.

Nuo vasario 1 dienos nebeduo- 
sianti jokios paramos.

KONSTANTINOPOLIS, sau
sio 12. — Francijos valdžia 
šiandie oficialiai painformavo 
buvusį anti-bolševistinių jėgų 
pietų Rusijoje vadą, baroną 
gen. Vrangelį, kad nuo pirmos 
dienos vasario jisai nebegaus 

j jokios franeurij paramos.
( Amerikos Raudonasai Kry- 
Įžius kreipėsi į Wasbingtoną, 
kad gavus instrukcijų dėl to
limesnio savo veikimo Rusijo
je.

Žinote kas čia? Ne? Vyčiai, gi munšainą daro! Netik da ro, bet, matykit, ir ragauja.
Tik Lietuvoj nevadina munšai nu, o sako: naminėlė... 

True translation filed wlth the post- True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 13, 1921 master at Chicago, III., Jan. 13, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 19171 as required by the act of Oct. 6, 1917

Sumažinama armija.

Jungtinių Valstijų okupacinė 
armija sumažinama — nuo 
15,000 iki aštuonių tūkstan

čių vyrų.

WASHINGTON, sausio 12.— 
Karo departamento paliepimu, 
Jungtinių Valstijų okupacinė 
armija Vokietijoj bus suma
žinta nuo penkiolikos iki aš
tuonių tūkstančių vyrų.

Karo sekretorius Raker šian
die pasiuntė laišką kongresina- 
•nui Bymes, iš South Carolina. 
kur sakoma, kad armijos su
mažinimas jau pradėta. Reto, 
jis pastebėjo, kad galutinasai 
Jungtinių Valstijų armijos iš
traukimas yra toks dalykas, 
dėl kurios bus pasitarta atei
ty.”

Baker taipjau pareiškė, kad 
šitos armijos, penkiolikos t ik- 
stančių vyrų, užlaikymas kai
navęs po septyniasdešiints pen
kis tūkstančius dolerių kasdie
ną. Bet mušiu paliaubos sutar
tis yra tokia, kad išlaidas turi 
padengti pati Vokietija.

True translation filed with the post- 
master at .Chicago, III., Jan. 13, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917
Wallace pasitraukė iš ambasa

dorių tarybos.

PARYŽIUS, sausio 12.
Jungtinių Valstijų ambasado
rius Francijoje, Ilugh C. Wal- 
lace, šiandie formaliai pasit
raukė iš talkininkų ambasado
rių tarybos. Pasitraukė rytinė
je tos tarybos sesijoje. Kartu 
savo, bendrams jis įteikė tas 
instrukcijas, kurių gavo nuo 
savo valdžios Washingtone, 
būtent, kad šios šalies valdžia 
paliauja dalyvavusi visokioj 
tos tarybos darbuotėj.

Vokietijos klerikalai 
organizuojasi.

BERLINAS, sausio 12. — 
Pastaruoju laiku Vokietijoj 
jaučiama gan spartus katalikų 
klerikalų bruzdėjimas. Visoje 
eilėje miestų, o taipjau ir kai
me jie steigia įvairias savo 
draugijas. Katalikų klerikalai 
stengiasi pasinaudoti jiems pa
rankiu momentu: dabartine 
valdžia, turėdama pakankamai 
darbo su talkininkais ir stipriu 
savo darbininkų judėjimu, į 
klerikalų darbuotę maža do
mės tekreipia. Pastaruoju lai
ku klerikalai nekartą jau pa
reiškė ytin griežtos opozicijos 
“liberalingai” Vokietijos val
džiai, kuri esanti nepakanka
mai griežta su darbininkais.

Prašo suvaldyti bolševi
kų terrorą.

Francijos darbininkų vadas sa
ko, kad bolševikai persekioja 

socialistus.

PARYŽIUS, sausio 12. - 
Francijos metalo darbininkų 
unijos sekretorius ir vienas žy
mesniųjų Generalės Darbo 
Konfederacijos darbuotojų, A. 
Merrheim, kreipiasi į profesi
nių sąjungų Internacionalą, 
kad jisai užprotestuotų prieš 
tą terrorizmą, kuriuo Rusijos 
komunistai ryžasi pasmaiųgti 
Rusijos socialdemokratų parti
ją. Suminėjęs visą eilę doku
mentų, didžiumoj gautų iš so
cialistinių šaltinių, Merrheim 
sako:

“Tokie yra faktai. Panašus 
tiems, kurių matome Vengri
joj ir prieilį kuriuos profesinių 
sąjungų Internacionalas jau 
užprotestavo; jie turi iššaukti 
griežtą ir urnų protestą visų 
profesinių sąjungų narių bei 
socialistų, kurie dar turi savy 
kiltumo bei savistovumo jaus
mą.“

Be kita iš tų dokumentinių 
liudymų Merrheim sumini se
kamą:

Areštų metu, kurie buvo su
rengti praeitą rugsėjo mėnesį 
sąryšy su tariamąją socialde
mokratų konspi racija, Mask
vos koncentravimo Jėgeriuose 
prisiėjo parūpinti keturis tūk
stančius naujų vietų. Kad tai 
padarius, bolševikai keturis 
tuksiančius seniau suimtųjų 
belaisvių pasiuntė į Ekaterin- 
burgą ir Archangelską. Tarp 
belaisvių, kurie pasiųsta į Eka- 
terinburgą, buvo keli centri- 
ninkų partijos darbuotojai ir 
koperatyvų vedėjai. Jų kelionė 
užėmė dešimt dienų. Kelionėj 
belaisviams neduota nei šilto 
valgio neigi šilto vandens. Ma
ža to, Ekaterinburgo valdinin
kams visai nepranešta apie tai,

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, sausio 12 d., užsienio pinigų 

kaixm, perkant jų ne maliau kaip už 
98,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais ilaip:

Anglijos 1 svaras ............... $3.74
Austrijos 100 kronų ........... $0.24
Belgijos 100 frankų už ....... $6.48
Danijos 100 kronų ............... $17.25
Finų 100 markių ........... ........ $3.20
Francijos 100' frankų ........... $6.12
Italijos 100 lirų ................... $3.51
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.50
Lenkų 100 markių ............... $0.15
Olandų 100 guldenų ....... $32.90
Norvegų 100 kronų ..........   $16.98
Šveicarų 100 frankų ........... $15.68
Švedų 100 kronų ............... $21.45
Vokiečių 100 markių ........... $1.50 

kad pas juos siunčiama belais
viai. Tuo bildu perpildytuose 
vietos kalėjimuose atvarytiems 
belaisviams neturėta vietos. Dvi 
dieni jie laikyta geležinkelio 
stoty ir pusantro mėnesio ne
pabaigtame statydinti triobė- 
sy. Pagalios belaisviai sugrus
ta j kalėjimus — kartu su kri
minalistais.

Buvo surengta masinių areštų.
Spalių ir laipkričio mėnesiais 

buvo surengta masiniai social
demokratu areštai. Mohileve 
areštuota visi partijos darbuo
tojai, išskiriant du, kurie ka- 
žinkaįp liko laisvi. Dvylika so
cialdemokratų partijos dar
buotojų areštuota Vitebske ir 
dvidešimt Samaroj. Smolens
ke areštuota partijos komiteto 
pirmininkas ir keli eiliniai na
riai. Tokių pat areštų ir dagi 
partijos turto grobimo butą 
Stavropoly, Kurske, Nižni Nov
gorode, Sormovoj ir Vologdoj. 
Brianske areštuota ir įmesta 
kalėjimai! žynius metalo dar
bininkų darbuotojas Samso- 
nov. Maskvos kalėjime dar ir 
dabar laikoma dvidešimt šeši 
socialdemokratų partijos dar
buotojai.

Daugelis Ukrainos socialde
mokratų partijos darbuotojų 
areštuota partijos kongreso 
metu, rugpiučio 19 dieną, 
Charkove. Septyniolika jų iš
tremta į Gruziją, o kiti nuteis
ta sunkių darbų kalėjimu — 
“kol užsibaigs piliečių karas.“ 
Tarp pastarųjų randasi žymus 
socialistų rašytojas, Kušlin 
Granski, kuris, pradėjus kam
paniją prieš Lenkus, savano
riai buvo įstojęs raudonojon 
armijom Social-revoliucionierių 
partijos centralinio komiteto 
nariai, ilgai laikyti Jaroslavlio 
kalėjime, tapo pasiųsti į Mask
vos kalėjimą. Jie visi labai su
varginti.

Jaroslavlio kalėjimas yra 
paskilbęs visoje Rusijoje. Rug
piučio 11 dieną, kad užprotes
tavus prieš nederamą su jais 
elgimąsi, kaliniai buvo pas
kelbę bado streiką. Valdininkai 
į tai tuč tuojaus atsakė — ka
linių vadus pasiųsdami į kalė
jimo skiepą. Po to kaliniams 
uždrausta pasimatyti sų paša
liečiais, siųsti ar gauti'f laiškų, 
skaityti laikraščius ir gauti 
siuntinius su maistu. Netekus 
pastarojo, kaliniams tenka po- 
valiai mirti badu.

Vienintelė porcija dienoj čia 
yra: ryte — apie trys šimtai 
gramų (truputį daugiau kaip 
dešimt uncijų) duonos ir puo
delis karšto vandens; pietų me
tu — juoda sriuba, kurion įme
sta keli šmoteliai bulvės, būro-

Price 3c

kas ir kelios galvos silkių; va
karienėj — porą šaukštų bul
vių košės.

Streikininkams grumojama 
internavimu.

Po to Merrheim kartoja pra
nešimą, kuris bvuo išspausdin
tas oficialiniame bolševikų or
gane Pravdoj:

“Kadangi plieąp dirbtuvių 
darbininkai EkateHnpslaye pas
kelbė streiką ir metė darbą, o 
taipjau papildė nemaža sabo
tažo aktų, tai sovietų valdžia 
pravedė militarinę tų dirbtu
vių okupaciją. Darbininkams 
duota keturiasdešimts astuo
nios valandos laiko darbui pra
dėti. Pasibaigus skirtam laikui, 
jeigu jie negrįš darban, darbi
ninkai ir jų šeimynos bus areš
tuoti ir uždaryti internavimo 
stovyklose — šiaurinėj Rusi
joj.“

Merrheim todėl sako:
“Akyvaizdoj šitų aktų, ku

riuos papildė Rusijos ko
munistai, ar mes turime būti 
jų draugais ir tylėti?“

Jo manymu, šitaip padarius, 
tai reikštų nieko kita, kaip iš
sižadėjimą principo apie orga
nizuotų darbininkų solidarumą.

Sukilimai Indij’oje.

Daug žmonių užmušta ir 
sužeista.

LONDONAS, sausio 12. — 
Anglijos valdininkai Indijoje 
iš ten praneša, kad padėtis 
Rae Bareli apskrityj gerėjanti. 
Kilusias tenai riaušes pavyko 
užgniaužti. 

9

Agra ir Oudh provincijose riau
šės tebesitęsiančios.

ALLAHABAD, Indijoje, sau
sio 12. — Agni ir Oudh provin
cijose sukilimai tebesi plėtoja. 
Daug žmonių užmušta ir su
žeista.

Rae Bareli apskrity suareš
tuota apie šeši šimtai žmonių. 
Tenai buvo pasiųsta vienas 
traukinys apginkluotos polici
jos. Taipjau pasiųsta du regi- 
nientai kariuomenės.

Trys šjmtai žmonių andais 
užpuolė Rae Bareli kalėjimą. 
Kareiviams paliepta šauti į 
puolikus. Trys žmonės nušauta 
ant vietos, o septyni sužeista.

Į sukilėlius šaudyta ir Pur- 
satganj Bazare. Keturi žmo
nės nušauta.

Sultanas prašo pagalbos.
Pur sultanas andais paprašė, 

kad Anglijos valdžia skubotai 
pasiųstų reikiamos pagalbos. 
Neramumai čia kilo po to, kai 
stambieji dvarininkai ryžosi 
išardyti indų darbininkų tary-

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuvę

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

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

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

No. 10

bas, kurių sukurta visoje eilėje 
kaimų ir kaimelių.

Judėjimas už kūrimą tary
bų sparčiai plėtojasi. Spėjama, 
kad tarybos jau turinčios apie 
šimtą tūkstančių narių.

Siuvėju laimėjimas.

Baltimorės fabrikininkai pasi
duoda; viena didžiausių vietos 
firmų padarė naują sutartį su 

unija.

[Telegrama Naujienoms]
NEW YORK, gausia 12. —■ 

Amalgameitų unija laimėjo 
naujų pozicijų. Didžiausia Bal- 
timorėj rūbų firma, Henry 
Sonneborn kompanija, pasirašė 
naują sutartį su Amalgameitų 
unija. Naujoji sutartis užsi
baigs 1922 metais.

Tuo budu New Yorko firmų 
asociacijos pastangos patraukti 
savo pusėn ir kituose miestuo
se esančias firmaS^cina vėjais. 
New Yorko siuvėjai šituo savo 
draugų baltimoriečių laimėji
mu labai džiaugiasi. Jiems tai 
yra ženklu, liudijančiu, kad jų 
kova neužilgio bus laimėta.

Areštavo socialistą.

Bolševikai areštavę amerikietį 
socialistą tik dėlto, kad jis 

paabejojęs jų diktatūra.

BERLINAS, sausio 12. 
čia atvyko vienas amerikietis 
socialistas, M. Sshvvartz, kuris 
per keturis mėnesius pūdyta 
Maskvos kalėjime, ir tik dėlto, 
kad jis atvirai ir draugingai 
pareiškęs, jogei Amerikos dar
bininkai bolševikų metodais 
turbut nepasinaudotų. Tokį pa
reiškimą Schwartz davęs kitam 
amerikiečiui, kuris apie tai 
pranešęs buvusiam komunistų 
lyderiui Jungtinėse Valstijose, 
John Reedui. Vėliau dalykai 
susidėjo taip, kad Sclnvartz ir 
jo žmona atsidūrė Maskvos ka
lėjime.

PARYŽIUS, sausio 11. — čia 
gautomis žiniomįs, didelis bū
rys Jungtinių Valstijų darbinin
kų kažkokiu budu dasigavę Ru- 
suosna. žymi jų dalis dirbanti 
Donec anglių kasyklų sryty.

SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugi] laikraštis iš 
Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Num. 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 
ir 33. Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise.



NAUJIENOS, Chicago, III.
B.

Ketvergas, Sausio 13 d., ’21

Amerikos Lietuvio Darbai Lie 
tuvos Gynimo Reikalu.

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

$2: Jonas Dukauckis, Povilas visokių vargų, priespaudos ir taip juos sumušė, kad per tris [ 
Bendikas; po $1: P. Žibąs, M. 
Macijauskas, J. Murkimas, A. 
šlučkus, P. Murkimas, P. Ycj)- 
kinas, K. Savokaitis, J. Pruns- 
kėtis, F. šiškevičia, J. Paulaus
kis, V. Dūda, K. Štaras, D. šir- 
ko; po mažiau kaip dolerį su
aukota $4.75; sykiu $21.75; 
per abu kartu $43.87. Atlaikius 
už 
ta

Chicago
MOT. DR-JA “AP- 
buvo surengusi va- 

1920 m.

LIET.
SVIETĄ’
karą gruodžio 5 d

* Wcst Sidc Auditorium. Vaidin
ta “Gims Tautos Genijus”. Vi
sas pelnas skirta Lietuvos gy
nimo reikalams.
Viso pajamų buvo .. $407.41 
Viso išlaidų .............. 267.41

Grynas pelnas .......... 140.00
Tą patį vakarą ir tam pa

čiam tikslui svetainėje aukų 
surinkta ..................... $111.00

Viso pasidaro..........$251.00
Pinigai perduota drg. M. 

Dundulienei kaipo nariui Clii- 
cagos Bendro Lietuvos Gyni
mo Komiteto persiuntimui 
Lietuvon per Lietuvos Misiją.

Aukų duvė: po $2: J. Grušas, J. 
Digris, Lietuvys, Z. Mickevičia, Dr. 
A. Lauraitis, J. Vinoms.

Po $1: Bass (žyuas), J. Micevičia, 
J. Turulis, E. Staniulienė, B. Bagdo
nas, M. Kizas, E. Valančauskienfi, B. 
Kudzevičia, M. Gcdrik, K. V arealas, 
S. Gedraiiis, V. Dužinskas, S. Vel- 
veikis, J. Valiulis, A. Burgdulis, A. 
Pauksnis, Dr. A. Juška, Dr.. A. Mnt- 
vidaa, P. Šimkus, M. Valiūnas, A. 
Zlakarinskas, A. Stankus, P. Urbonas, 
L. Andrijauskas, J. Urbaitis, A. Bla- 
dikienč, J. Banaitis, J. Barzdaitis, 
V. Maukus, M. Žukas, J. Merkelis, 
A. Miščikaitienė, M. Sakalauskas, A. 
Gilis, V. Mačijauskaitė, P. Žukas, J. 
Markus, O. Juzenienė, S. Mišeikienė, 
V. Mišeika, J. Zimančius, P. Zaputis, 
P. Steponaitis, K. Astauskas, V. Kat- 
kevičia, F. Demikis, K. Kipšas, S. 
Bacevičia, A. Bartkus, J. Rožanskis, 
D. Miler, N. Miler, J. Brazauskas, M. 
Kačinskas, P. Markus, K. Aidokas, 
Adomaitis, J. Dambrauskienė, Vara- 
šauskienė, Narvidiene, M. švarlienė, 
Balnienė, Stankevičia, Šiukšta, Ma- 
dielas, A. Andžiulis, F. Sandarga, 
Dr. C. Kliauga, C. Paviotis, K- Ju
cius, A. Grigas, B. Mataitis, J. Ci
bulskis, K. K., M. D., L. Žilvičiutė; 
p<> mažiau kaip dolerį sudėta $23.00. 
Viso $111.00..

i>iiU)iuLutajriA»ie ačiū gerbia
miems vaidintojams, ypatingai 
gerb. režisorei M. Dundulie
nei, kurios sumanymu ir dide
liu pasišventimu minėtas va
karas tapo surengtas, 
gerbiamai viešuomenei 
gai ačiu už parėmimą 
šio prakilnaus tikslo.

Laibai atsiprašome už suvė
lavimą atskaitos, nep norėda
mos daugiaus išplatinti tikie- 
tus turėjome keletą šimtų iš
duoti pašaliniam pardavinė

jimui, kas užėmė daug laiko

ta $22.12, ir davė įnešimą, kad 
ant vietos dar parinkus aukų 
ir "sudarius didesnę sumą pi
nigų, pasiųsti per Lietuvos Mi
siją. įnešimas buvo priimtas, 
ir aukų surinkta $21.75, kas 
su vakarykščiais $22.12 suda
ro $43.87. Reikia pažymėti, 
kad rados ir tokių, kurie save 
vadinasi “komunistais” atsisa
kė aukoti pareikšdami, “ne- 
aukausiu ant šautuvų, kad ma
no brolius šaudytų”, (reiškia 
Žulikovskius). Nemalonu, kad 
dar tarpo lietuvių, o ypač dar
bininkų, randasi tokių žmo
nių, kurie plėšikiškus lenkų 
dvarponius vadina savo “bro
liais”.

Taipgi buvo rinkta 1921 m. 
valdyba; išrinkta 

Yepkinas, pirm, pa- 
Tvaranavičia, nutari

mų rast, K. Dirse, iždininkas 
A. Tvaranavičia, iždo globėjai 
L. Čepaits, P. Zdužinskis, A. 
Gudauskus; Maršalka A. šiuš-

Money Orderį 20c., pasiųs- 
Lietuvos Misijai $43.67.

i —A. Tvaranavičia.

KLAIDOS PATAISYMAS.
Naujienų 4 mini. aukų pa

skelbime iš Virden, III., klai
dingai paskelbta pavarde “J. 
Marcinkus”, o turėjo būt J. 
Mareiukaitis, aukojęs 5 dole
rius.

Ką žmonts rašo
(Iš laiškų iš Lietuvos)

pirm. P.
gelb. J.

Beje, tą dieną prisirašė prie 
draugijos penki nauji nariai.

Aukos šauliams. Sausio 1 
d. šv. Kazimiero Draugijos ba
liuje aukojo po $125: Jonas 
Tvaranavičia; po $1: K. Štaras, 
A. Putinas, J. Tvaranavičia, P. 
Makaravičia, J. Paulauskis, K. 
Brazi ūkas, L. Čepaitis, F. De- 
linikaitis, P. Kreupa, J. V. Klas
tantis, J. šulžiekas, Dr. J. J. 
Vizgirdas. A. Tvaranavičia. J. 
Siudika, V. Kuodis; po 50c.: K. 
Strakšas, B. Ivinskienė, A. Gu
dauskis, A.-Mockevičia, V. Kiš
kis, A. Kaziukaitis, K. Savo- 
kaitis, V. Zorobas, N. N. Smul
kesniais $5.87; sykiu $22.12.

Sausio 2 d. Draugijos meti
niame susirinkime aukojo: “po

Nesidžiaugia buožėmis.
B. Steponavičius iš Žagarės 

rašo S t. Dijokui, Chicagoje:
“Lietuvos kariuomenėje iš

buvau 14 mėnesių kovodamas 
su lenkais ir bolševikais. Nese
nai prfsiliuosavau ir sugrįžęs 
kaip tikras Lietuvos sūnūs ir 
laisvas pilietis, galiu aiškiai pa
sakyti, kad nejaučiu jokios 
laisvės. Viskas suvaržyta dva
rininku krikščionių demokratų 
buožių valdžios. Socialistinė
mis partijomis neduodama dar
buotis, visi susirinkimai apru- 
bežiuoti. Tik buožini gali da
ryti susirinkimus — jiems vis
kas priguli. Dvarai kaip buvo, 
taip ir tebėra, nes dvarai lik 
ant popiero's tedalinami, o 
žmonės to dalinimo nejaučia. 
Viskas yra buožių rankose ir 
tam laisvė, kas ginklą per pe
čius persisvėręs nešioja, o kas 
be 
ir

ginklo, tas yra suvaržytas 
neturi jokios laisves.”

Lietuvos vargai.
B. Petkui į So. Omaha, Neb. 

rašo jo draugas iš Kurtavėnų, 
Šiaulių apskr.:

“Pas mus naujienų tiek, kad 
n* surašyti negalima. Kiek

'Kaipgi 
širdin-
inusų

Su tikra pagarba, varde Liet. 
Mot. Dr-jos “Apšvieta” vaka
ro rengimo komisija:

P. Balickienė,
O. Yuškienė, į
K. Katkevičienė.

Kitur
Sausio 

1 d. š. m. Šv. Kazimiero Drau
gija turėjo balių su prakal
bau!. Kalbėtojas buvo tos 
pačios draugijos Dr. J. J. Viz- 

Aiškino naudingumą 
prie pašclpinių drau- 
šv. Kaziniiero Drau- 
laisva, nevaržo narių

ST. LOUIS, Mo.

gysčių.
gija yra
sąžinės. Kalbėtojas prisiminė ir 
apie Lietuvą. Nurodinėjo, kad 
Lietuvoj stokojo amunicijos ir

kodami Lietuvos Šauliams. Po 
kalbos pirmininko L. Čepaičio 
prašomi, A. Tvaranavičius ir

ką ir surinko aukų $22.12.
Reikia pažymėti, kad balius 

pavyko gerai. Publikos buvo 
ytin gražios: Muzikantai buvo 
lietuviai iš E. St. Louis; publi
ka linksminos gražiai. Balius 
davė draugijai apie $113 pel
no.

•* * *
Sausio 2 d. šv. Kazimiero 

Dr-ja lailce metinį susirinkimi}. 
Sękr. A. Gudauskas davė va- 

karykščio baliaus apyskaitą, iš 
kurios pasirodė, kad gryno 

pelno buvo $113.30. A. Tva
ranavičius pranešė, kad laike 
baliaus Šauliams aukų surink-

AMERICAN LINE 
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS. 

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

Manchuria
Išplaukia Vasario 24, 1921.

Trečia klesa, New York iki Liepojaus ............... $132.00
Trečia 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.

persekiojimų perkentėjome ka- dienas vokiečių n© vardo ne
it) metu nuo vokiečių kareivių beliko 
jr žandarų, tai beabejo nė bol-i Jau 
ševikai tiek nekentės kunigų visus 
skelbiamo] pekloj. Nugalėjus dabar 
vokiečių mililariziną manėme, 
kad jau bus galas velniškiems 
nekaltų žmonių žudymams, 
apsivylėme.

Išėjus vokiečiams nespėjo 
sitverti Lietuvos valdžia ir 
riuomenė, kaip užgriuvo 
Lietuvos rusų bolševikų gau
jos. Rusų bolševikai nors ir tiką aukoja 
darbo žmonių šalininkai, bet jų jams. 
kariuomenė be disciplinos, be 
tvarkos, naikindama buržua- vo tėvynės, 
žus nelenkė ir darbo žmonių 
piešė javus, gyvulius ir kas uždirbtą dolerį. Laikydamies 
papuolė, nežiūrėjo kad ir pas- vienybės apgalėsime visus prie. 1 1 1 „ • Y i? _• Y. V • . . - . ' «

Sėverps .Gyduoles uzjajko

bet

su
ka
uni

Lietuvoj.
rodos buvome apgalėję 
Lietuvos priešus. Bet 
prakeikti lenkų dvari

ninkai vėl ėmė griautis ant Lie
tuvos. Jie paėmė Vilnių ir lau
žiasi gilyn į Lietuvą. Tečiaus 
dabar lietuviai paskelbė len
kams šventą karą ir kas galė
damas skubinasi ginti tėvynę. 
Kas su šautuvu, kas su dalgiu, 
kas su šake, kas paskutinį ska- 

Lic tuvos gynė-

Taigi neužmirškite ir jus sa- 
Aukokit kiek kas 

galit, nors ir kruvina proce

kutinę karvę įr paskutinį duo
nos kąsnį atima.
vai nebuvo skirta pražūti. GreL1 ninkame 
tu laiku susitvėrė neskaitlin- bonams. 
ga savanorių kariuomenė ir tie nebetoli 
menki Lietuvos kareivių bare
liai trumpu laiku išvijo milži- vos Socialdemokratų Partiją, 
nišką rusų armiją.

Bet ir tada neužsibaigė žmo
nių žudymas. Išnaujo sugrįžo 
vokiečiai, barono Bcmnondto 
vedami. Bet tada jie ėjo viso 
pasaulio buržujams pritariant,, 
ir kuriuos pasikvietė Lietuvos 
buržuazija kaipo atspirtį prieš 
bolševikus. Bet jie ne tuo 
tikslu atėjo. Jis susitelkė apie 
10,000 kareivių ir ėmė plėšti 
Lietuvos gyventojus. Lietuvos 
kariuomene silpna būdama ne
galėjo nieko veikti, nes juk tai. 
buvo viso pasaulio buržujų 
baltoji gvardija. Bet nors ir 
labai kantrus Lietuvos žmo-; 
nes, bet neteko kantrybės. Jau
nosios Lietuvos vaikai susirin
kę nuo karo užsilikusius gink- 
*us ėmė vokiečius mušti. Pa
galios išėjusi iš kantrybės ir

• Lietuvos kariuomenė užpuolė 
vokiečius ties Radviliškiu ir | Į~

šus ir lupini padarysime galą 
Bet Lietu- Lietuvos

mirškite

užpuolikams dvari- 
ir jų bernams —klc- 
Tikūkit broleliai, kad 

ta valanda. Tik ncuž- 
taipgi paremti Lietu-

flsvsrss naujas Ka)«n4srlua 1921 metu 
yra iMuetss. Gaukite viena sava aptie
kei. Yra 4ue4amae Okai. Jeigu negeu- I 
tumlte aptiekei, rašykite paa mus ir f 
tiekite 2c pažtea fcenklg.

Apsaugokite Vaikus
nuo tuo vargingo Žiemos kosulį, per užlai
kymo namon visada

SEVERA’S .
Cough Balsam

(pirmiau ilnotno kaipo Severos Baliam M 
Plaudami). Jli atnei greita paielpa, pa
deri! lengvą Ir naturaliik* kvepavima ir 
apienrei nuo plėtimo ligų. Dvle mietai, 
2o Ir 60 centai.

*

AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO muzikos kon

servatorijoj* mokinama: Skam
biai i pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muzikos istorija 
ir harmoniją. Baigusiems iš
duodami diplomai; įstoti galima 
Visuomet.

Antanas S. Pocius, 
Vedėjas

3259 So. Halsted Str.
Tel.: Boulevard 9244

Mm*

JOHN KUCHINSKAS
Paprastas Šaltis j
sutelkti avorbes Ilgai, bet ant (

SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLETS j 
(Severo! Flyikelel nuo Haičio ir Gripoi) " 
galima pMltlkilt jog palingvlm Kalci* i | 
trumpo laiko ir per tai apiaugoa nuo avar* į 
blu ilgu, praiallnant Gripą arba Influen- i 
s*. Pardavinėti kožnoi aptiekei. Kainos f 
80 centu. |

W r. SLVLRA CO 
IpAR RAPIDS, IOWA

ORKESTRĄ—BENĄ £i

Apie Lietuvos valdžią tiek 
įgaliu pasakyti, kad ji daug ža
da darbo žmbnėms, bet nieko 
neduoda, o vis tik darbininkų 
ginėjus kiša į kalėjimus”.

Parūpina visokiam* 
reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 4<th Coirt 

Cicero, I1L 
Tel. Cicero 2310

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET 

CHICAGO, ILL.
Talephona Central 8684 

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

VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE.

Egzaminuoju Abstrakto 
perkant

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

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

Viršum Metropolitan State Ban
kus, 2201 W. 22nd St., Cor. Leavitt 

Tel. Canai 2552.

Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas!

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

Nuo reumatiškų 
skausmų, neuralgi
jos, apšlubimo, nik- 
stcrėjiino, raumenų 
nuvargininio ir grei
tam pašalinimui 
ankstyvo peršalimo, 
šitas senas, ištikimas 
šeimynos draugas 
suteikia ncapkaintio- 
jam.a pagalbą.

Kama 
35c. ir 70c. 
už bonką.

Kiekvienas aptic- 
korius parduoda 
Pain-ExpelJerį. Ta- 
čiaus, visviena persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrajj su Inka
ro vaizbaženkliu.

Jokių kitų nepriim
kite, kaipo netikrų ir 
neteisėtai sufabri
kuotų.

O

F. AD. RICHTER & CO.,
3rd Avc. A 3Slh St.,

T.Pullman 5481

AKUŠERIU 
i. SHUSHO

Taria patyrimą 
vbterą ligose; ru- 
pjvtingiii prilin
do ligoną ir kūdi
ki l»ix« liąofl
10929 8. Stale Str.

Chicago, Ui

J. P. VVAITCHES 
LAWYER 

Lietuvis Advokatas 
Vakarais: 4509 S. Ashland Av.

Phone Yards 1053 
Dienomis: Room 518 — 155 

N. Clark St., 
Tel. Randolph 3507.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. LaSalle St. Room 324
Tol. Central 6390

Vak.: 812 VV. 33rd St. Chicago
Tel. Yards 4681.

Dvigubos stampos Ketverge.

•t

čysto vilnono ir dalies, geriausias tavoras kaipo 
žinomas dviejuose skyriuose. Vyrų Union Siutai, 
kuriuos pirmiau pardavojo iki $4.50—-už $2.48 

pardavojo iki $8.75—už $4.48

Vyriški Unioh Siutai storo nė
rimo bovelnos ir vilnų pamuša
lu — mieros iki 46, buvo parda- 
vojama net po $3.50 prie siuto

$1.50

•■ot-r V./-o.

v f •*
' ‘it . . a ■ •

SARGAI

nyčioj irSubatoj 
Išpardavimas

Pratuštinimas Apatinių drapanų.
Vyriškų marškiniai ir kelinės — vilnonės, natūra- ri» Q 

liai pilkos rųšies, kaipo specialia pirkinis už sąžinin- * jį • į 
gą kainą. Mieros 36 iki 44, buvo pardavojama po 
$3.50 ir $4.00 prie drabužių

Vyriški marškiniai ir ke
lines — vilnų pamušalu, mie- 
ra 34 iki 46 — buvo parda
vojama po $1.50 prie dra- 
bužių .... ..................... g5c

Geriausia 
j gorsetas 
■ diktoma 
j moterims.

Lengvi bet
stiprus, išpar
davimui trum-

, laikui. Mieros 
22 iki 36. Jeigu 
jūsų krautuvėm 
kas neturi, pri- 
siųsk pinigus ir mierą per 
juosmenį (ant drapanų) ir 
mes pasiųsim jums vieną pa
bandyti. Pašto lėšos primok.
niuo nvcreNic-FAsmoN ntrrmrTE 
Dįpt. M._____ 23 Irring rhei Niw Y f k

NAUJIENŲ PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Ofisas atdaras nuo 9 ryto 

iki 8 vak. kasdien, subatoj

Naujienų ofise galima 
gauti j Lietuvą, ir 
tuvos “American” 
laivakortes. Norinti važiuo
ti patįs arba parsitraukti gi
mines iš Lietuvos ateikit iki 9 vai. vak. ir nedelioj nuo 
ypatiškai arba rašykit 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet.

iš Lie- 
linijos

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugi] laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

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

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusioj! ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai.

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo buvj.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas tsvletin^ai nurodo vai-
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, III.

SOUTH S AIDĖS ŽEMIAUSIOS GROSERIO KAINOS.
Saradinkos alyvos aliejuj 
— reguliarė 25c vertes, 
2 kenu  ............. 25C

Muilas, skalbimui geras

6 šmotai ................ 31 C

............ . .. .............. . A ' ■
Taukai, geriausio išdirbi-

mo svaras.............. 17C
Muilas šmoteliuose, gra
žus . New Yorko mados
4 sv......•...-....24c

Grandma’s mazgojimui 
milteliai, pakelis .... ’|g(j

Džiovintos, gražios sald
žios slyvos 2 svaru 23C

C-B Gorsetai Pigiaus nei Pusė 1920
$3.00 vertės (ggM OFJF 
$4.00 vertės

C—B Gorsetai nereikalauja pagyrimo, kadangi 
' jie yra pirmutiniais ir užsiganėdinančiai tinkan

ti — ant rinkos. Yra pastatomi agentai jų parda- 
vojimui Southwost Side, tad mes pasirinkome iš
leidimui didžiausią krautuvę ir paskyrė mums 50 
tuzinų savo “Dirbtuvės Antrininkais”. Niek# blo
go su jais, išskiriant tai, kad jie ateina no pavie
nėse skrynelėse -  bet, kas paiso tii skrynelių.
Balti ir šviesiai rausvi, mieros nuo 19 iki 36. Mo- 
delis, kiekvienai tinkantis. Šie gorsetai parsidavo- 
jo pereįtų metą kiekvienoje krautuvėje po $3.00 ir 
$4.00, čia jus gausite po $1.37.

-IjH

Kainos

VELTUI DUSULIU
(Asthm a) Sergantiems

Už dyką bandymas budo, kurį kiek
vienas gali vartoti be nesmagumų ir 

be laiko eikvojimo.
Mes turime naują būdą, kuris su

valdo dusulį ir mes norime, kad pa- 
bandytumSt už musų iškaščius. Ne
žiūrint ar dusulys jau įsipenėjęs, ar 
da nesenai pasirodė, kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
lauti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, 
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.

Mes ypatingai norime pasiųsti 
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti, 
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus, 
‘‘patentuotus rūkymus” ir tt. be pa
sekmių. Mes norime parodyti kiekvie
nam už musų iškaščius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun 
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus 
baisius paroksizmus tuojaus.

šitas veltus- pasiūlymas yra per 
svarbus kad praleisti kad ir vieną 
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite var 
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. lik pasiųskite išpildę žemiau 
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokėti nė už 
pasiuntįmą.

\ FREE TRIAL COUPON 
Frontier Asthma Co., 

Room 113 N.
N i n-tru,a.nei Strec

Buffulo, N. Y.

Send free trial of your 
method to:
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korespondencijos]
WAUKEGAN, ILL.

Teatralą Nauji Metai.

KENOSHA, WIS.

Nukapojo kunigui algą.

jus skolų išmokėjimui, visos 
parapijos skolos butų senai už
mokėtos.

—Juozapas Brazauskis.
šv.l

TOLLESTON, IND.

Auka Lietuvos gynimui.

Sausio 2 <1. buvo metinis 
Petro parapijos susirinkili 
kuriame nutarta palikti visas Į 
algas po senovei, vien vienam ; 
klebonui kun. Antanui Balins-;
kui alga tapo sumažinta. Visi laikė savo metinį susirinkimą 
parapijonįs pakįlo prieš kun. A. Karoso svet., 1520 Grant st. 
Balinskį, nes jis išvarė iš baž- Susirinkimas kaip paprastai 
nytinės svetainės apie 200 pa- buvo neskaitlingas, bet visgi 
rapijonų ir neleido ten kalbėti šis susirinkimas skyrėsi nuo ki- 
Dr. J. šliupui, po to kaip pa-į tą susirinkimų tuomi, kad ja- 
rapijos komitetas buvo sutikęs me buvo porą svarbių nutari- 
duoti svetainę. Parapijonįs tuo 
kunigo darbu pasipiktinę atė
mė dabar iš klebono visas tei
ses prie parapijos svetaines.

Reikia dar štai kas pasakyti 
parapijos reikaluose. Parapijai 
trūksta sumanių žmonių. Pro
tokolas buvo visai prastai sura
šytas, taip kad iš jo nieko ne
galima suprasti; nė raštininkas, 
nė parapijonįs nežino parapijos 
stovio, nors tai buvo metinis 
susirinkimas. Nors parapija 
senai gyvuoja, bet jos skolos 
nuolatos didėja. O protokole 
pažymėta, kad gruodžio mėn. 
pirkta apie desėtkas visokių 
mažmožių, kurių niekas nežino 
kas jie tokie ir kam jie reika
linga, vien žinoma, kad iš
mokėta už juos pinigai. Už 
tuos mažmožius užmoka po 
desėtką dolerių už kiekvieną, 
tad į mėnesį už juos pasidaro 
apie $100, o į metus apie j Nanartonis, izd. A. Mališauskas. 
$1.200, kurie nežinia kam nu-j Visi pasižadėjo energingai 
eina. Jei tuos pinigus panaudo- veikti; gero pasisekimo. V. N.

mų: būtent, kuopa nutarė pri
sidėti prie A. L. D. T. ir dele
gatu j virš minėta Tarybą tapo 
paskirtas veik vienbalsiai drg. 
M. Titiškis. Antras svarbus nu
tarimas, tai paaukojimas 25.00 
Lietuvos apsigynimui nuo prie
šų. Vienbalsiai nutarta tous 
pinigus pasiųsti per Lietuvos 
Misiją.

Reikia pasakyti, kad per pas
taruosius kelis mėnesius pas 
mus buvo jaučiamas didelis 
apsnūdimas; nors toks apsnū
dimas ir dabar dar tebejaučia
mas, vienok S. L. A. 284 
rodos, pradeda pabusti, o 
bar šiems 1921 metams, 
rinkta veiklesnė valdyba, 
galima tikėtis geresnių pasek
mių. Į valdybą įėjo sekantis 
draugai: pirm. J. Vilimaitis, 
vice-pirm. V. Juknevičius, prot. 
rašt. M. Titiškis, fin. rašt. A.

Dr-ja Naujuose Metuose vi
suomet rengia vaišes savo na
riams ir draugams. Neatsi
liko ir šiemet. Naujų Metų 
puota įvyko gerb. J. E. Bru- 
ževičiaus namuose. Tai buvo 
labai patogi vieta, o ir pats sa
vininkas yra paskilbęs savo 
viešingumu, tad susirinkę vi
si scenos darbuotojai linksmai 
leido laiką, džiaugdamiesi bai
giamais metais nuveiktais dar
bais ir darydami pienus pra
sidedančių metų veikimui. Pa- 
sižaidę, pasikalbėję, apsimainę 
mintimis, sulaukę Naujų Metų 
ir vieni kitiems linkėdami daug 
laimių ir sėkmingos darbuotės, 
vėlai naktį 
sižadėdami 
scenai per 
t U s.

Lietuvių
yra žymiausia vietos ir apie
linkės lietuvių dr-ja, veikian
ti scenos meno srityje. Ji jau 
yra pastačius dižiąją dalį ge
rųjų ir didžiųjų veikalų ir tai 
gana sėkmingai. Ir ji yra iš
dirbusi gana gerų vaidylų. Jos 
nariai žinovai ir kviečiami re- 
žesorių vietas užimti. Jos gai
vintojas, vadovas ir režisorius 
yra aptiekininkas J. E. Bruze- 
vičius. Jis visomis jiegomis 
dirba draugijai ir stengiasi pa
kelti ją kaip dvasiniai, taip ir 
materialiai ir yra gerbiamas 
už savo darbuotę ne tik narių, 
bet ir visos vakarus 
čios publikos.

Bet draugija turi ir 
Jais yra atgaleiviai ir
nėliai, o pastaruoju laiku prie 
jų prisidėjo ir komunistai. Pa
starieji netik draugiją šmeižia, 
bet ir stengiasi, kur tik gali 

gali, jai pakenkt. Štai 
statant scenoje “Blin- 

bolševikai

išsiskirstė, visi pa- 
neatlaidžiai* veikti 
ištisus šiuos me-

Teatrališka dr-ja

”BANGA”
lietiniu Socialistu Sąjungos Leidžiamas Laikraštis.

saro CHRON1KOJE peržvelgi netik politinius 
H BANGA” nuotikiua visame pašau liję, bet da ypatingi) domi) at

kreips į Duot ikius, įvykstančius darbininkų gyvenime, 
savo POLEMIKOJE atmuš reakcijos užklojimus 
socialistų ir sklaidys darbininkų vienybės ardytojų 
klaidinnnns.
savo REDAKCINIUOSE straipsniuose duos aiškių 
apžvalgų gyvenimo iš socialistinio persitikrinimo 
žvilgsnio ir tars, kur reikia, drąsų žodį savo plates
niuose straipsniuose.
savo STRAIPSNIŲ skyriuje talpins straipsnius, 
liečiančius dienos klausimus, ir straipsnins, plačiai 
aprašančiu* didesnės svarbos nuotikiua darbininką 
gyvenime. \
savo TEORET1NIAI-MOK8LINĖJE dalyje ruplį*. 

IIŪIUOIH sis teikti savo skaitytojams straipsnius, populiariai 
DAnuA gvildenančius socialistinę taktikų, socializmo ir kitą 

mokslų teorijas.
nojMOl" *avo BELETRfSTlKOS Spaltose talpins apysakas, 

DA"uA eiles įr paįvairįs pašaipa (satyra) ir juokais (humoru).
iiDiMCI” eaT0 KORESPONDENCIJOSE talpins aprašymus 

BANGA nuotikių musų kolonijose Amerikoje.
savo BENDRADARBIAIS turi netik įžymiausias 

“BARGA” mošų socialistų literafines spėkas Amerikoje, bet ir 
jnusų įžymius rašėjus Lietuvoje..
iš pradžios eis sykį į mėnesį, vėliaus — du sykiu į 
mėnesį, o paskiau, prie pirmos progos, — kas sųvai- 

“BANGA” tė. “Bangos" prenumerata yra: 11. — už 12 numerių;
42. — už 24 numerius; 13. — už 36 numerius; >4.— 
už 48 numerius.

HBjMgp* užsiprenumeruokite san ir savo draugams. Pinigus 
OAIUA siųskite adresu:

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

“BANGA”

"0*161"

“BANGA”

i 'uokit šviesos saviškiams!
Didžiausi žmogui dovana tai — šviesa. Jei išleistas pinigas šim

teriopai grįžta. Dėlto geriausią kultūrinę dovaną saviškiams Lietu
voje au teiktu mė t, išrašę jiems

■SIETYNĄ"
dvisavaitinį koperacijoa, savivaldybės, ūkio, kultūros ir profesinio 
gyvenimo žurnalą, Šiaulių Srities Vartot. B-vės ir Lietuvos savival
dybių organą, kuris sklaido musų kaimo tamsos ukus, Žiebia jo kul
tūros ugnj, stiprina jo ūkio jėgą ir visuomenės organizuotę.

Tas šviesos spindulys jums apsieitų tik 3 doleriai — "Sietyno” 
Metinė prenumerata, — kurie reikia pasiųsti adresu:

Šiauliai, Dvaro g-vė, 24. “Sietynui” — Lithuania.

SKAITYKIT IR PLATINKIT TeVYNeS
GYNĖJŲ LAIKRAŠTI “TRIMITĄ”.

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

“Trimitas” duos Įvairiausių pamokinimų ir patarimų, reikalingų 
kiekvienam Tėvynės gynėjui žinoti.

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

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

Adresas: “Trimitas” KAUNAS, Laisvės Alėja 26.

Moaroe 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialamas: Moterą ligos Ir Chlrargija

I 1145 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO.

kp., 
da
lį, 

tad

lankau*

tamsu-

ir • kiek 
nesenai 
dą”, tie lietuviški 
bandė užtaisyti pinkles ir vai
dinimą suardyti. Bet ačiū su
manumui jos narių, o ypač jų 
vadovo, pasikėsinimas tajK) at
muštas. Publika gi savo atsi
lankymu parodė prijautimą 
Teatrališkai Dr-jai, o ne ko
munistiškų gaivalų sorkėms.—

—Populiariškas.

KART, MICH.
Sausio 2 d. Lietuvių Ūkinin

kų Draugija laikė savo metinį 
susirinkimą. Apsvarsčius drau
gijos reikalus eita prie orga
no. Buvo pasiūlyta trįs laik
raščiai: Naujienos, Amerikos 
Lietuvis ir Amerikos Ūkinin
kas, bet didžiuma balsų palik
ta senąjį — Amerikos Ukinin-

Reikia pasakyti, kad iš šios 
apielinkės labai mažai rašoma, 
tartum čia nebūtų lietuvių. 
Betgi lietuvių ūkininkų čia yra 
apie 40, jie turi savo draugi
ją, laiko savo susirinkimus, 
bet veikimo betgi didelio nėra. 
Nutarta per užgavėnes sureng* 
ti draugišką vakarėlį. Gal ir 
šioks toįs veikimas prasidės.

Pereitais metais mažokai 
Naujienų pareikalavo, bet šiais 
metais, kaip išrodo, Naujie
nos užkariaus ir šitą apielinkg.

—Korespondentas.

apie 
bur-

ELIZABETH, N. J.
Sausio 3 d. komunistų 

be siautė didelė audra 
Trečiojo Internacionalo 
dingierius ir kliubas po triukš
mingo apsvarstymo išbraukė 
Joną Phingį iš komunistų tar
po. Buvo labai smarkių gin
čų apie ardymą šeimyniško 
gyvenimo, bet dar smarkiau 
gynėsi Plungis nou jam daro
mų užmetimų. Bet atėjo į 
kliubą viena progresistė ir raš
tu pridavė prirodymus prieš 
Phingį. Jis dar ir tada bandė 
gintis, bet čia atėjo jo gaspa- 
ding su savo raportu ir Plun
gis tada, visas paraudęs, nulei
do akis ir pasidavė. Ir jis 24 
balsais prieš 8 liko išbrauktas 
iš komunistų. Tai buvo labai 
smarkus “revoliucionierius”, 
paskilbęs “Laisvės* prakalbi
ni nkas, o dabar neteko vietos 
ir pas komunistus.

—J. Degutis.

Pinigas išmokai 
ietuvoje

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo pranešimą 
iš Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko, kad siųstieji 
iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti sekantims as
menims, ir prisiuntė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus

4

gavo
P. Stepulionis A. Natūra M. Bolis
R. Markunienė M. Dobrovolskis M. Šimanskis
0. Zubrickienė A. Dobrovolskaitė M. Lidekyte
K. Ki bartas M. Gribauskienė J. Dumikaitis
J. šlefendor P. žutautaitė A. Duktienė
B. Rupšis M. žemeskienė O. Sakalauskienė
A. Antanavičienė O. Rutkauskiutė V. Navickienė
K. Dulcas O. Sabalauskienė P. Starevičius
O. Barauskaitė K. Telenka R. Višamieskienė
B. Kalikienė Z. Ramonienė A. Fabijonas
A. Liutkevičia A. Masas J. Liugpetris
P. Bagdonienė J. Jonušienė V. Daunis
J. šliažas J. Rudminas V. Rupka
J. Malinauskis A. Petraitis B. Sauseraitė
A. Stanevičįa M. Rudauckui K. Smilgis
V. Savickienė A. Laurinaičaitė J. Pronckunas
O. Kaušienė F. Baškienė J. Petraitis
P. Meškauskaitė B. Vitol J. Kurauckas
F. Ragauskienė A. Mažrimas A. Norbutas
M. A. Burbaitė K. Barboravičienė A. Mikalauckiutė
P. Kairis K. Mankienė M. Kabišienė
M. Lukauskis . A. Atutaitė J. Treįnis
A. Unzienė O. Budavienė J. Daniene
B. Cibulskaitė M. Laukaičius G. Pocaitė
O. Sumokienė J. Lileikis U. Bukytė
0. Jurkienė O. Jasįnskienė B. Chapienė
B. Baltrimaitė J. A. Vikertas, S. Samanaitienė
F. Bučnius K. Volungevičia Petras Lukauskas
D. Šlepečius F. Zilineskienė M. Markūnas
D. Dadvįlavičienė F. Remeikiutė J. Kutra
O. Kundrotienė K. Kasperavičius M. Petrauskaitė
B. Cibulskienė J. Pikelis S. Baranauskas
I. Platakis F. Stonkus O. Sruogienė
O. Kregždytė B. Vaikasienė J. Tolačka
L Vildžiūnas J. Juška E. Kentraitė
J. šluota A. Vaitkaitė A. Mileika
P. Laureckis O. Vilčauskienė A. Baskis
M. Vaičiulienė J. Pukštis O. Pasko'čimienė
K. Putnevičia J. Geriba P. Aukštakalnis
P. Puckorius A. Džiautas M. Gricienė
T. Girkontas E. Jončius 0. Puknienė
J. Bernotas J. Peseckis Z. Steckaitė
M. Medveckis P. Rakšnienė A. šukytė
A. Geryba O. Indrušoniene U. Juodienė
S. Asauskis J. švežienė S. Mimikas
A. Prižgintas A. Vilienė M. Stogienė
S. Galįnauskis L. Kleiva B. Baniulis
A. Visuckienė J. Jonaitis A. černauskaitė
A. šepikas P. Damašauskienė A. Čemauskienė
E. Šimkus K. Skudrijs B. Černienė
F. Pocius V. Kapučinskienė A. Misiūnas
J. Šležas 0. Stanienė r D. Styra
O. Zvenklienė M. Valantaitė O. Baniunienė
D. Skerda K. Augai.tis V. Repiacka
J. Norbutienė A. Endriukaičiukė V. Gauranskienė
J. Uznius V. Šilkaitis A. Hrincevičius

KVITAI SU RANDASI “NAUJIENŲ”PAĖMĖJŲ PARAŠAIS 
OFISE.

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke dabar jau esanti už
vesta geresnė tvarka, ir jis galįs greičiaus išsiųsti gaunamuosius 
per Naujienas pinigus į vietas. Lietuvos paštas taipgi geriaus be
sitvarkąs. TODĖL PINIGAI DABAR JAU GREIČIAUS NU
EINA.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon ir

t

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

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

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

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

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

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, ktftis 

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

J balandos nuo 12 iki 8 vakare. Nū
dieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.

Ofisas 1553 W. 47th St., kampas 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660

DR R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra chroniš

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

1553 W. 47th St.
Kampas Ashland Avė.

Phone Drover 9660

Tel. Yards 8654
Mrs. A. Michniewicz

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

- *

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

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

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moterišką ir Vyrišką.
Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANDOS:

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Aven 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyrišką ir 
Vaiką Ligą.

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

Telefonas Drexel 2880

S DR. YUSKA
S 1900 S. Halsted St.
■ Tel. Canal 2118

I Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 
8 vakare.

■ Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 8466

Tel.: Yarda 6666 
Drover 8448

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

Akušeraa
3203 So. Halsted St, Chicago. 
Valandos: 10-12 ▼. r. 1-2, 6-8 
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.

Rez. 1139 Indapandanca Blvd. Chicago 
Telephone Van B u re n 294

DR. A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką,
Vaiką ir visą chronišką ligą 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicaga
Telephone Dr>ver 9693 

Valandos: 10—11 ry»o; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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



\Lietuvos gynimas 
ir darbininkaiĄ

• Lietuvos profesinių są
jungų Centro Biuro leidžia
mam laikraštyje, “Darbi
ninkų Žodyje”, mes jau ke
lintu kartu užtinkame nusi- 
skudimų delei padarymo 
ginklų paliaubos su Želigov- 
skiu. 7-me jo numeryje, 
pav. skaitome:

“Lietuva pasirašė karo 
paliaubas su Želigovskiu. 
Lietuva sutiko daryti ‘vi
durinėje’ Lietuvoje plebis
citų, nors tas reiškia išsi
žadėjimą Vilniaus... Tą vi
są daryt verčia Antantos 
‘dėdės’.

“Bet baigimas karo su 
Želigovskiu naudingas ir 
dabartinei Lietuvai: ilgą 
karą tęsti pavojinga, o kol 
kas reakcija išnaudojo ka
rą, sudrutino savo jiegas 
ir laiku sustojo”.(
Šituose žodžiuose aiškiai 

girdėt nepasitenkinimas tuo, 
. kad Lietuvos valdžia palio- 

. t vur vė kariavusi su Želigovskiu.Lietuvon ir kitur uiiirataeMil
<Atpi*iat») Sustabdymą karės su lenkų

banditu “Darbininkų Žodis” 
Trim, m«n«rianu-----------------2.26 a j 10 naudingu dalyku tal-

SSS* •i’!‘ Mo”T kininkams (Antantai) ir 
Orderiu, kartu tu ulsakymu. v ,

Lietuvos “buožių valdžiai .
Tai yra veikiausia teisin- 

; ga nuomonė. Bet jeigu taip, 
| tai kokia iš to išvada?

Išvada gali būt tiktai vie
na: jeigu vadovautis ne tal
kininkų imperialistų ir ne 
Lietuvos “buožių” išrokavi- 
mais, tai reikia kovot prieš 
Želigovskį! Ginti Lietuvą 
nuo lenkų užpuolikų yra 
Lietuvos darbininkų reika
las.

Šitokią mintį mes esame 
išreiškę jau senai, ir dėlto 
mes raginome lietuvius dar
bininkus remti Lietuvos ko
vą prieš lenkus. Bet “Dar
bininkų Žodis” kartu su pro
fesinių sąjungų Centro Biu
ru manė kitaip; jie sakė, 
kad jie nedalyvaus toje ko
voje, kadangi Lietuvos sei
mas ir valdžia yra neprie
lankus darbininkams. Toks 
jų nusistatymas, kaip dabar 
matome, buvo klaidingas;'

Lietuvos darbininkams 
reikėjo ne tiktai dalyvaut 
kovoje prieš Želigovskį, o ir 
versti valdžią, kad ji vestų 
tą kovą kuoenergingiausiai; 
darbininkams reikėjo net 
stengtis paimti į savo ran
kas vadovavimą toje kovoje. 
Tuomet mūšių paliaubų su 
Želigovskiu nebūtų buvę pa
daryta ; tuomet Lietuvos val
džia nebūtų galėjusi priim
ti plebiscitą ir užvesti dery
bas su talkininkų imperia
listais.

Lietuvos gynimas nuo 
lenkų dvarininkų yra svar
besnis reikalas Lietuvos dar
bininkams, negu “buožėms”.

Bditar P. tirigaitii

1739 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, ILLINOIS,

Talaphona Canal 1M6 
Canal 57«

Subacrlptdon Rataai
I8.BI per yaar in Canada.
17.00 par year outaido of Ghicaga. 

par yaar m Chicago.

Entarad aa Secoud Claaa Mattar 
March 17th. 1914, at tha Pert Ofttca 
of Chicago, 111. aadaz tha art »f 
March 2ad, 1879.

Naujienos tina kasdien, liaMriant 
nadUdkmlua. JUaidila Naujinai >an- 
drovt, 1719 Sa. Halated SL, Chicago, 
LU. — Du Tahctoaal] Ganai 15M ir

Chlca*»jo — paltai
>S.»0

*■
Dvteae mftnaaiama 1.75
Vienam minėtini .. ■■ . ■■ ■ ■ 1.00

Chicagoje — par aaMoto/aai
V ima kopija m > . j . j i— 08
Savrtlrt --------- 18
Manartal - ■ - -------- 75

Suvienyta* ValrtljaM m Chicago J,

. 1.50
.75

NAUJIENOS, (niicago, iii. Ketvertas, Sausio 13 d., *21

Nelaiminga šalis
Neskaitant Rusijos, var

gingiausioj! šalis pasaulyje 
šiandie yra Austrija. Re
zultate karės ji neteko be
veik visų savo žemių. Ma
žas ir nevaisingas žemės 
sklypelis, kuris tapo jai pa
liktas, neįstengia jokiu bu- 
du išmaitinti jos gyventojų, 
kurių beveik pusė randasi 
Viennoje. Jos industrijoms 
trūksta žaliųjų medžiagų ir 
rinkų.

Po revoliucijos, nuvertu- 
sios monarchijų Austrijoje, 
valdžia buvo patekus į soci- 
aldomekratų rankas. Bet 
visa-galintys talkininkai ne 
tiktai nerėme tos valdžios, 
o ir darė jai visokių kliūčių. 
O kadangi Austrija negali 
gyventi be užsienio para
mos, tai socialdemokratams 
reikėjo pasitraukti. Jų vie
tų užėmė klerikalai (kriš- 
čioniškieji socialistai).

Dabar tečiaus ateina ži
nių kad ir ši naujoji valdžia 
nebepajiegia vesti šalies rei
kalus. Ji pranešė talkinin
kams, kad sausio 15 d. ji ke
tina atsistatydinti ir paves
ti šalies valdymų talkinin
kų komisijai. Bus įdomu pa
žiūrėt, kų talkininkai atsa
kys į šitų propozicijų.

Kuomet Austrijoje buvo 
socialdemokratų valdžia, tai 
daugelis žmonių sakė, kad 
tai esanti socialdemokratų 
kaltė, jogei ta šalis nesusi
tvarko; bet dabar mes ma
tome, kad buržuazinei val
džiai sekasi dar blogiau. 
Taigi aišku, kad Austrijos 
bėdų priežastis yra ne val
džioje ir ne toje arba kitoje 
partijoje. Ji skursta viena, 
dėlto, kad ji yra suardyta 
ekonomiškai, o antrą,, dėlto, 
kad jai neduoda atsigriebt 
talkininkai. 0 kam nauda 
iš to Austrijos skurdo? Nie
kam !

KMfirVA

KAS DEDASI TARYBŲ 
RUSUOSE.

Talkininkams jau butų 
laikas paliauti vedus keršto 
politikų linkui tų šalių, ku
rios tapo pergalėtos karėje.

“Naujienoms” teko 
kartų nurodinėti, kad sovietų 
Rusijoje dalykai toli gražu nei
na taip gerai, kaip juos piešia 
komunistų agitatoriai. Pasta
rieji mus už tai niekindavo 
kaip tik įmanydami. Jie sa
kydavo, kad sovietų Rusijos 
ydų nurodymas yra nusidėji
mas prieš revoliucijų ir socia-

daug

Vienok mes negalime sutik
ti su tokiu protavimu. Sakyt 
tiesų nėra nusidėjimas ne re
voliucijos, nė socializmo žvilgs
niu. Jeigu tatai, kų “Naujie
nos*’ rašė apie dalykų padėtį 
Rusijoje, yra tiesa, tai ne mes 
nusidėjome prieš revoliucijų ir 
socializmų, skelbdami jų, o nu
sidėjo tie, kurie stengėsi už
tylėti arba iškreipti jų.

Žemiaus mes dedame ilgokų 
straipsnį, kurį Kauno “Social
demokratas” perspausdino iš 
Berlino “Freiheit.” Tas straips
nis yra paremtas faktais, ku
riuos suteikė Vokietijos nepri- 
kla usom ų j ų socialdemokra tų 
organui įžymus Rusijos revo
liucionieriai, Martovas ir Ab
ramovičius. Tegul patys skai
tytojai palygina šito straipsnio 
išvadžiojimus su “Naujienų” 
išreikštąja nuomone apie Ru
sija ir tegul sprendžia, ar mes 
“šmeižiamo” Rusiją, ar ne. Ta
me straipsnyje sakoma:

Rusų menševikų s.-d. partija 
pasiuntė du savo C. Komite
to nariu, Matrovą ir Abrama- 
vičių dalyvauti nepriklausomų
jų suvažiavime Halle. Naudo
damies proga, jie padarė Ber
lino darbininkams pranešimų 
apie tai, kas dabar dedasi Ta
rybų Rusuose. Va kaip pie
šia AbramaviČius Rusų padėtį.

Visam Rusų ūky dabar esan
ti dideliausi maišatis, 
maišaties priežastys . yra dau
gumoj susidariusios dar prieš 
karų, jos didėjusios karo me
tu, stipriausios dėl vidujinių 
kovų. Rusų pramonė ir prieš 
karų negalėjusi aprūpinti pati 
viena Rusijos reikalavimų. Su
gniužusi, — negalėjo to nė

Tos

Dabartinė pramonės padėtis 
labai suvarginta. Prieš karų 
dirbo Rusuose apie 1200 dides
niųjų fabrikų. Dabar bedirba 
21. Mažoji pramone beveik vi
sai išnykusi. Didžiausis var
gas su akmeninius angliais, 
žibalu ir malkom. Anglių iš
kasama vos dešimta dalis to, 
kas prieš karų buvo kasama, 
nes Dono sritis visų laikų buvo 
kovų vieta. Žibalo rusai buvo 
laikinai visai netekę. Su mal
koms bloga. Nors miškų daug, 
bet nesiseka jų prikirsti ir nė
ra kaip parveža. nDelto fabri
kai negali dirbti^ miestai be 
elektros šviesos ir kuro.

Audimo pramonė gaminanti 
dabar vos 15 dalį to, kas prieš 
karų, druskos iškasama vos 
dešimta dalis.

Susisiekimas iširęs. Visoj 
respublikoj esama apie 14 
tukst. lokoinotiKų, bet iš šim
to garvežių tik 27 naudotini. 
Dabar pataisytų garvežių skai
čius padidėjęs.

Suirimo priežastis, kaip pa
minėta, — tai karas, vidujinės 
kovos, blogas darbininkų mai
tinimas ir pati Tarybų valdžia.

Maisto reikalas taip atrodo. 
Tarybų valdžia pati pasiėmė 
maitinti žmones

• ta neribota valia skirti darbi- 
: ninkams ir valdininkams viso

kias pabaudas, atimti už prasi
kaltimų net maistų. Darbininkų 
tarybų nesu. Toks vedinio 
būdas nedavęs jokių gerų vai
sių.

Su žemės reforma ne 
geriau atsitikę. Ant žodžiui 
visa žemė skaitosi paimta vi
suomenės nuosavybėn. Ištik- 
rųjų gi dvarai liko išdalyti 
valstiečiams ir tie skaito že
mę savo nuosavybe. Savo nuo
savybe skaito jie ir visus gau
namus iš žemės produktus. 
Kuomet Tarybų valdžia parei
kalavo maisto darbininkams ir 
miestam maitint, valstiečiai pa
sipriešino; teko dažnai pavar
toti ginklas. Negalėdami liue
sai parduot ūkio produktus, 
valstiečiai tiek tedirba 
kiek jų pragyvenimui 
linga. Todėl ariamos 
plotas vis mažėja, jos 
mas blogėja, derlius darosi 
menkesnis. Trūksta ūkio 
dargų ir mėšlų.

Komunistų santikiai su 
tomis socialistinėmis partijo
mis taip atrodų. Pradžioje 
menševikai norėję sudaryti su 
komunistais bendrų valdžių, 
tik pareikalavę, kad nebūtų 
vartojamas teroras. To rei
kalavimo nepriimta ir men
ševikai atsistojo opoziejon ko
munistam. Nenorėdami betgi 
silpninti revoliucijos laimėji
mų, s.-d. tik kritikuoja bolše
vikų darbus, bet niekur ir 
niekuomet neina prieš ko
munistus su ginklu. Kas prasi
žengia su tuo partijos reika
lavimu, tas pašalinamas {iš 
s.-d. partijos.

Menševikai tūkstančiais sto
jo savanoriais į raudonųjų ar
ini j d ir drų 
sur dedasi 
darbo. Bet 
skaito juos 
suose nėra x

Del naujo Pilietybes jsta 
tymo projekto.

r 
a- 

bos

ir uždraudė

misti reikalinga 3200 kalosijų 
dienai. Bet valdžia tepristato 
l(>00 kai. Kitos reikia surast 
savais keliais, šmugeliu. Už tai 
šmugeliu verčiasi kas tik gali; 
kas negali — badu noksta. Val
džia ryžosi kovoti su maisto 
spekuliacija, bet apstabdyti jų 
sugebėjusi tik Petrograde. Už 
tai Petrogradas yra labiausia 
pribadėjęs visam paasuly mies
tas. Produktų kainos tokios: 
duonos svaras 400 rub., svies
to — septyni, devyni tukst. 
rublių; mėsos svaras 1000 rb.; 
cukraus — 5000 rub. žmogui 
pragyventi reikia mėnesiui 200 

300 tukst.
darbininkas 
gauna 9000

rublių. Tuo tarpu 
ar valdininkas 

rub. mėnesiui ir 
Geriausiam atsiti

kime produktų gaunama du 
trečdaliu to, kas reikalinga; 
paprastai tik pusė. Vedę gau
na tik trečdalį. Už tai darbi- 
nininkuose ir 
labai išsinlėfes
nininkuose ir valdininkuose 
labai išsiplėtęs kyšių ėmimas, 
ir visokių įstatymų draudžiama 
prekyba. Pigiai skaitoma tik 
butas, bet jis dažniausia esti 
šaltas.

Fabrikus veda valdžios pa
statyti komisarai, kuriems duo-

ti pačių lietuvių registracija. 
Lietuvos Atstovybė Rusijoj, 
Lenkijoj, Latvijoj ir kitur 
taipgi ir pačiose Jungtinėse Val
stijose privalo vesti lietuvių 
piliečių registraciją. Pačios 
vienos Atstovybės to atlikti ga
li nepajiegti. Reikia, kad prie 
jų susidarytų Lietuvių piliečių 
sąjungos, kurios ir rūpintųs su
rinkti ir užregistruoti visus 
vienoj ar kitoj valstybėje gyve
nančius piliečius. Lietuvos 
Valstybė negali išsižadėti, kad 
šie piliečiai, kurie neretai Lie
tuvos Valstybės žmonių buvo 
išauginti, išauklėti, neturėtų 
jokių pareigų link savo Valsty
bės juo labinus, kad jie ateityje 
gali grįžti savo tėvynėn. /Lie
tuvos Valstybė netur jokios ga
limybės priversti tuos gyvenan
čius svetur piliečius mokėti ko
kius nors mokesnius. Iki šiol 
tokie priverstini inokesniai po 
10 rub. arba 5 dol. ui pusmetį, 
sulig veikusių Rusijos įstatymų, 
paliesdavo tik nedidį skaičių 
tų piliečių, kurie turėjo re>- 
kalo grįžti Rusijon. Kas ne
grįžta, tas jokio mokesnio ne
mokėjo. Išjieškoti tą mokesnį 
nebuvo galima. Suprantama, 
kad krauti visą mokesnių naš
tą vien ant grįžtančių jų nėra 
teisinga. Neretai grįžta atgal 
toki, kuriems nepasisekė susi
kurti svetimoje valstybėje. 
Jie biedniausieji, ir drauge po 
prievarta nuo jų buvo išjieš
komas tas mokesnis po 10 r. 
už pusmetį už visą laiką, per 
kurį jie buvo išvažiavę. Lie
tuvos Respublika iki šiol tokio

gus, kaip tat Lietuvos Laisvei 
paskolos bonų pardavinėjimas, 
parinkimas aukų Lietuvos Gy
nimo Komitetui, Lietuvos šau
liams, Raudon. Kryžiui ir t.t. 
Jie turėtų pasilikti ant sargy
bos Lietuvos Valstybės ir lie
tuvių piliečių reikalų ir *be jų 
žinios ir sutikimo neturėtų bū
ti renkamos aukos valstybi- 
niems reikalams. Maža to. Tik
tai tokiems Lietuvių Piliečių 
Sąj ilgos Skyriams, kaipo pu
siau vastybinčms organizaci
joms, veikiančioms kontakte 
su Lietuvos Atstovybe Ameri
koje, turėtų būti pavesta ir iš
davimas paliudijimų tiems pi
liečiams, kurie nori važiuoti 
Lietuvon arba gauti pasą. Vie
tos žmones gali geriausiai apie 
tokių piliečių darbuotę žinoti ir 
jų rekomendacija, kaipo be- 
partyvių organizacijų, turėtų 
padėti Lietuvos Atstovybei 
orientuotis, ar verta toksai 
žmogus leisti Lietuvon, ar ne.

Be to Lietuvos Atstovybė yra 
prašiusi Valdžios, kad visi lie
tuviai piliečiai, kurie yra prie 
Lietuvių Piliečių Sąjungos pri
sirašę, ir sumoka jai 3 dol. į 
mętus, iš kurių J dol. eina 
Valstybiniam Fondui, butų pa- 
liuosuojami pilnai nuo 5 dol. 
mokesnio už pusmetį, kursai 
sulig įstatų yra priverstinas vi
siems piliečiams, kurie gyvena 
užsieniuose.

Lietuvos Informacijų Biuras.

[Lietuvos Informacijų Biuro 
pranešimas.]

Gautomis žiniomis, prie Lie
tuvos Steigiamojo Seimo tapo 
paskirta komisija, kuriai pa
vesta sudaryti naujas įstatymo 
projektas apie Lietuvos pilie
tybę.

Amerikoje gyvena apie penk
tų ar šeštų dalį visų Lietuvos 
piliečių. Klausimai dėl to, kas 
skaityti Lietuvos piliečiu, kaip 
šį pilietybė gali būti įgyta 
panaujinta ir kaip ji yra 
metama yra didelės s
Amerikos lietuviams. Todėl 
butų didžiai svarbu, idant į- 
vairios Amerikos lietuvių or
ganizacijos ar net ir 
asmenys išsitartų, kaip 
kie Lietuvos pilietybės 
mai butų tinkamiausi 
Lietuvos Valstybei, 
jiems, kaipo išeiviams. Visus 
nurodymus ir pageidavimus 
dėl busimųjų pilietybės įstaty
mų, kaip tik jie bus gauti, Lie
tuvos Atstovybė Amerikoje pa
sirūpins sugrupuoti ir nusiųsti 
per Užsienio Reikalų Ministe
rijų minėtajai prie Steig. Sei
mo Komisijai, kaipo tam tikrų 
medžiagų tinkamam pilietybės 
įstatymui pagaminti. ,

Iš savo pusės Lietuvos At
stovybė Amerikoje yra paruo
šusi tam tikrų pranešimų, iš 
kurio paduodami čia keli punk
tai. Musų amžius yra atne
šęs pasauliui diliausių paleng
vinimų susisiekimuose. Žmo-. 
nės lengvai parsimeta iš vieno 
krašto kitan. Lietuvos piliečių 
užsiliko daug Rusijoj, Lenki
joj, Latvijoj ir daugiausiai 
Jungtinėse Valstijose. Kni-ku- 
rie jų tvirtai yra įsigyvenę nau
jose valstybėse, tur pastovų 
užuodarbį arba yra įgiję jose 
nejudinamąjį turtą. Yra tokių 
valstybių, kuriose Lietuvos pi
lietis negali gauti tinkamo dar
bo, negali įgyti kokios nors 
nuosavybės, jeigu jis kaip nors 
neprisirašo prie piliečių tos 
valstybės, kurioj jam tenka 
gyventi. Kai-kuriosc valsty
bėse Lietuvos piliečiai privers
ti išsiimti kitos valstybes' p<>- 
pieras, kad pelningiau galėtų 
uždarbiauti arba kad įgijus 
dauginus įtakos visuomenės ir 
politikos gyvenime tose valsty
bėse, kur jiems teko apsigy
venti.

Tečiau ne visi šie piliečiai, 
kad formaliai ir prirašyti prie 
kitos valstybės, yra nutraukę 
ryšius su savo gimtuoju kraš
tu.

Lietuvos Respublika tai vos 
kelių metų padaras. Pirmiaus 
ji buvo apimta Rusijos, o nuo 
šios išsižadėti rods nebuvo jo- 

^’ikios nuodėmės. Prie tokių 
*’ aplinkybių Amerikoje atsirado 

daug lietuvių ir kitų Lietuvos 
piliečių, kurie patapo forma
liai Amerikos piliečiais, bet 
daug jų šiandien yra nė kuo 
neblogcsni Lietuvos piliečiai, 
nes jų rupesnis yra apie Lie
tuvos Respublikų.

Sulig musų veikiamojo įsta
tymo, Lietuvos piliečiai nenu
stoja teisės būti Lietuvos pi
liečiais, kaip jie ilgai negyven
tų svetimoj valstybėj, jeigu 
tik jie nėra patapę, svetimos 
valstybės piliečiais, žodžiu, nė
ra dvilipės pilietybes. Tečiau, 
aišku, jog Lietuvos Respublikai 
nėra didelės naudos iš tų savo 
piliečių, kurie kad ir gyvenda-

žemės, 
reika- 
žemės 
dirbi- 

vis 
pa-

atskiri 
> ir ko-

įstaty-
ne tik 

bet ir

TfiMYK! SKAITYK!
EUROPEAN AMERICAN BU- 

REAU, 809 W. 35th St. Chica-

»iai kovoję. Jie vi- 
prie visuomenės 

komunistai vis tik 
savo priešais. Ru
ki tokios spaudos,

kaip komunistų, susirinkimai 
leidžiama daryt tik komunis
tam. Jei per kokius rinkimus 
komunistai negauna viršaus, 
tuomet jiem netikę rinkimai 
naikinama ir skiriama ko
munistai.

Su profesinėms sąjungoms 
tas pats daroma. Jei sąjungos 
valdyba pasirodo ne bolŠevisti- 
ne, daroma tokie rinkimai, 
kad butų komunistų viršus. 
Komunistai mano, kad jie gali 
vystyt revoliucijų ir vesti prie 
socializmo. Už tai Rusuose fak- 
tinai yra ne proletarų diktatū
ros valdžia, bet komunistų par
tijos diktatūra, tik komunistai 
neturi drąsos prie to prisipa
žinti. Pati pramonė, esanti ne- 
socialistinta, bet tik paimta val
stybės žinion ir vedama neti
kusio biurokratinio aparato.

Kol nebus duota laisvės vi
sai darbininkų klasei imtis ku
riamojo darbo, tol padėtis Uv 
galės blogėti. Menševikų nusis
tatymu fabrikų pramonė turi 
ir ateity pasilikti visuomenės 
nuosavybėje, bet žemės ūkis 
teks artimuoju laiku vesti pri
vačiai.

Tik jeigu komunistai pakeis
tų valdymo sistema ir įsileistų 
bendrai dirbti s.-demokratus, 
'dar galima butų apsaugoti Ru
sų revoliucijų ir Rusų liaudis 
nuo žlugimo. Daug pagerėtų

mokesnio nėra ėmusi, nors 
formaliai sulig teisių, kurios 
veikia, turėtų tą mokesnį imti.

Vietoj šio mokesnio butų 
teisingiau, idant visi lietuviai- 
piliečiai,, kurie svetur gyvena, 
mokėtų kasmet kokį nors mo
kesnį, kad ir mažesnį. Iš tų 
pinigų susidarytų nemaža pa
spirtis Lietuvos Valstybės iž
dui. Pridaboti šio - mokesnio 
turėtų pačios lietuvių piliečių 
organizacijos. Kas šio mokes
nio mokėti nenori, kas nenori
ir įsiregistruoti prie lietuvių 
piliečių sąjungos, kas neatlie
ka jokių pareigų, tai tokiems, 
suligs pačios Lietuvių Piliečių 
Sąjungos nutarimo, gali būti 
uždrausta ir naudotis visomis 
teisėmis, kurias tur kiekvienas 
Lietuvos pilietis, neveizdint ar 
jis formaliai prisirašęs prie ki
tos Valstybės ar ne. Toksai 
lietuvio piliečio iš bendros Lie
tuvos šeimynos išmetimas kaip 
<ada gali būti perskaudus ar
ia nepilnai teisingai padarytas. 

Tuomet reikėtų palikti visiems 
tokiems teise pasiskųsti per ata
tinkamą Atstovybę į Vyriau
siąjį Lietuvos Teismą, į Lie
tuvių Tribunalą. Tokios tat 
yra bendros pamatinės mintįs, 
airios yra pateikiamos Lietu
vos Atstovybės minėtai St. Sei
mo Komisijai. Butų svarbu iš 
girsti nuomonė pačių Ameri
kos Lietuvių dėl tokio nusi
statymo.
Rods jug patsai gyvenimas ver
čia įsitaisyti naują tvarką ne
gu kuri buvo dar senais Rusi
joj laikais, šiomis mintimis

go (kampas Halstcd) yra įstai
ga, kurią veda žmonės turintį 
ilgus metus patyrimo ir pilnais 
yra žinovais savo užsiėmimo.

S. L. Fabionas buvo Mana- 
džeriu Užsieninio Departamento 
Didžiausiame Valstybiniame 
Banke ant Bridgeporto, Chica- 
goje ir turėjo geriausią pasise
kimą.

Vėliau Fabionas atidarė pusę 
ant pusės su A. Petračiu virš 
minėtą Biurą, kuris išaugo į di
delę įstaigą. Sausio 1, 1921 me-
tų Fabionas apmokėjo Petraciui 
jo dalį ir priėmė už pusininką 
Z. S. Mickeviče, kuris prieš ka
rę turėjo savo Banką Chicagoje 

• ant West Sidės. Fabįonas ir 
1 Mickeviče yra terai žinomi vi- 
= suomenei, kaipo teisingi ir ga
bus žmonės.

Tiki, kad ateityje busite rė
mėjais, nors ir su mažiausiu 
reikalėliu, kreipsities į jų Biu
rą. Iš savo pusės stengsis patar
nauti Jums visuose reikaluose 
TEISINGAI ir ATSAKANČIAI.

L - ~ W .. . —■"M taU.I ■ ■■ ■■ 3.' Hf. -

Kazimieras Gugis
• ADVOKATAS

V«da vitokius reikaltu, kuip krimtnatiilcuM* j 
taip ir cMliikaott ftiimaose, Darc 

visokiM dokamMttu irpopitrati
Nannj Ofbu! Mieito Ofltasl t 

IS2S S. RilHtd St 9t7 R. Btarbom SS. I 
Ant trečių lubų 1111*11 Unlty BUft. Į

TeL Drov.r 181C Tel. C«ntral 4411 į
... J

Telephone Drover 5052

; Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
S261 S’o. Halsted St., Chicago, III.

džia butų pripažinta, butų pa
naikinta blokada, jei prasidėtų 
prekyba su kitais kraštais, jei 
buržuazija ir reakcija liautųsi 
kėlusios karus prieš Tarybų 
Rusus. Todėl Rusų s.-d. partija mi svetur per ilgus metus nei 
kviečia viso pasaulio darbinin
kus, kad jie visais įmanomais 
budais pasiskubintų 
Rusų darbininkams, 
demokratai paskelbė 
socialistinėj spaudoj 
šaukimų į Vakarų proletarus, 
kviesdami juos kuo galima pa
laikyti Rusų darbininkų val
džių.

pagalbon

savo atsi-

[“Frciheit” Nr. 199]

~NEW YORK, sausio 11. — 
Žydų žinių agenlija čia gavo 
žinių, kad Maskvos bolševikų 
viršyla Leninas serga. Nervų 
liga.

kuo prie Lietuvos Respublikos 
reikalų neprisideda. Lietuvos 
Valstybė neša pareigas apsau
gojimui jų turto, jiems numi
rus, apsaugoja juos kelionėje, 
tečiau realės pagalbos iš jų ne
mato. Argi galima paskaityti 
tokį Lietuvos pilietį naudinges
nį už tą lietuvį, kursai forma
liai gal ir buvo priverstas pri
sirašys prie kitos valstybės, 
bet kursai nenustoja dėjęs au
kų pačios Lietuvos Respubli
kos kūrimui ir palaikymui? 
Išeinant iš šių dėsnių, reikia bū
tinai žinoti ir tėmyti, kas per 
vieni šie piliečiai; prisieina ves-

Lietuvos Atstovybę naudojasi, 
ragindama kurti Lietuvių Pi
liečių Sąjungą ir jos skyrius 
Amerikoje, šiandien jau susi
kūrė daug šių skyrių. Reikia 
spėti, jog daugelis buvusių 
Lietuvos Laisves paskolos sto
čių persikeis į Lietuvių Pilie
čių Sąjungos skyrius, o šie, 
kaipo pusiau valstybines įstai
gos, turės netik rūpintis Lietu
vių Piliečių registracija, pa
ėmimu nuo jų tam tikro vals
tybinio mokesnio, bet ir visa 
eile kitų darbų, kurie Lietuvos 
Valstybes užlaikymui yra bran-

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.

Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827

Telephone Central 8362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

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

K1 Jurgelionis
ADVOKATAS

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

kaipAmerikos taip Lietuvos.
Naujienų Ofise

1739 South Halstcd Street, Chicago, III.
**"'  ■■ N I —įįaa-.. -------------------------------------------------------------
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EXTRA! Palikta musy sankrovoj. EXTRA!
Štai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rų

šies GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00 
tik už $35.00, priedų veltui 12 rekordų, 300 adatų ir 
DEIMANTO ADATĄ. Šios NAUJOS PUIKIOS 
V1CTROLOS palikta musų SANKROVOJE didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVĖS 
GVARANCIJOS. Kam tai pirkti iš antrų rankų 
magina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAUJĄ GVA
RANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00, tik už 
$35.00 su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų 
SANKROVOS. , , w ,Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krau
tuvės nei sankrovos lygios musų sankrovai palygi
nant nupiginimu.

Mes žinome, kad apsimokės tomistai atvažiuo
ti, nepaisant kur gyvenat. Taipgi mes turime kele
tą augšto.s rųšies TIKROS ODOS IR VELOURO 
SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
ma pasiūlymų. Mums reikia vietos.

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

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

NATIONAL STORAGE CO.
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambarin 

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

Lietuvos Respublikos jga 
lietinio Sibiro kraštui.

PRANEŠIMAS No. 4.
20 Gruodžio, 1920 m.

Konmrovskuja 23.
Pasų išdavimas.

Pranešime savo No.
ikraštyje “Novyj M ir’

Dabar, likvida- 
ir

Sankrovos 
kaina tik 

*35.00

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

ciali* gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti

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

Kirmėlės ženklai
Žmonės serganti taja biauria liga pa

prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu į jiems rodos, tartum kas i gerklę 
kįla, vemt verčia, valgyt neturi noro, 
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžia, skauda po krutinę.

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

Gj’dau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

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

vak.

2 ir 
NN 

10, 11, 12 ir 13 kviečiau pilie
čius, gyvenančius Vladivosto
ke, paduoti pareiškimus iki 
Sausio 1 dienai 1921 metų, jo- 
gei jie yra ir nori likti Lietu
vos Respublikos piliečiais ir iš
siimti pasus, tečiau iki šiam 
laikui dar mažas skaičius lie
tuvių tepadavė tokius pareiš
kimus. Draugijos “ArklioV 
valdybos prašau artimiausiame 
susirinkime pareikšti tautie
čiams, jog, reikalui atsitikus, 
bus ginami reikalai tiktai tų 
piliečių, katrie jau yra pada
vę tokius pareiškimus ir išsi
ėmę pasus. Piliečiai, kurie ne
bus padavę iki paskirtam lai
kui paminėtų pareiškimų, ko
kiame nors atsitikime, kaip tai 
rekvizicijos ar mobilizacijos 
laiko, nebus ginami Lietuvos 
Respublikos Atstovybes, nes jie 
faktiškai nesiskaitys Lietuvos 
piliečiais. Meldžiu pranešti 
tautiečiams taipogi, jog išduo
tieji jiems anksčiau paliudiji
mai Lietuvių tautiškų reikalų 
gynimo komiteto, nuo dienos 
paskyrimo Lietuvos Respubli
kos Įgaliotinio Sibiro kraštui, 
yra nustoję vertės. Nikolsk-Us- 
surskijsko Lietuvos piliečiams 
padavimą tokių pareiškimų 
pratęsiu iki Vasario 1 dienai i

t 
ja, pirmiausiai iškalė reikalavi
mą kuogreiČiausiai sugrąžinti 
Lietuvos pabėgėlius, kas ir bu
vo į sutarties protokolą įneš
ta. IŠ visos Rusijos pabėgėliai 
jau yra sugrįžę, — likome tik
tai mes, ačiū Sibiro savitarpi
nių peštynių.
vus avantiūrą Siemionovo 
kitų, susisiekimas su Čita jau 
atidarytas. Tenai, kaip žino
mu, yra centras Tolimųjų Ry
tų Respublikos; tenai yra atke
liavęs Tarybų Valdžios dele
gatas p. Karachanas; tenai ir 
aš paskyriau savo įgaliotą p. 
Martiną Ciapąv kuris mielai su
tiko
Svarbiausias tikslas, kaip ma
no čionai, taip ir p. Ciapo Či
toje, bus išgavimas nuo vieti
nės ir Tarybų Valdžios pralei
dimo Lietuvos piliečių-pabėge- 
lių į tėvynę. Tikiuosi, jog tą

Didžiausis Knygynas
— TIK —

DARBO-ŽMONIŲ KNYGYNE
Galima gauti visos Knygos. Rei

kalaukite musų Knygų Kutaliogą. 
Siųskite musų Knygyno Knygas Lie
tuvon savo draugams ir giminėms. Ku
rie plrksite musų Knygyne Knygas 
siuntiniui Lietuvon nuleisime pigiausi 
duosime patarimą kaip siųsti kad 
siuntinys pasiektų Lietuvą, be to mes 
parduosime laikraščius ir knygas tik 
ką utėj usius iš Lietuvos “Socialde- { 
mokratą”, “Lietuvos Ūkininką”, “Sie
tyną”, “Aušrinę”, “Mokykla ir Gy
venimas”, taipgi Knygą Kelias į So- 
cialismą, kaina 50c. Kreipkitės ad
resu:

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

AS8OCIAT1ON BLDG.
19 So. La Šalie St.

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

Nedėliomis ofisas uždarytas.

Dr. A. R. Blumentbal

inc.

tą jgaliavimą

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

Chicago, III.

IŠTIKIMAS GYDYMAS
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

DR. B. M. ROSS
Fhysicain & Surgeon

Vjrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijamu, inkstų, 
pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

ELEKTRA

35 So. Dearborn St., kampas Monroe St. 
Crilly Building—ruimas 506. linkite elevatorių 

iki 5-tų lubų,, Chicago, III.
DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI 

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

šviesą ir pajiegą suveliame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

REIKALAUKITE SAVO GROSERNINKO 
1 CYSTŲ SUSPAUSTŲ MIELIŲ. 
ŠVIEŽIOS KASDIENA IŠDIRBAMA PER

A. P. CALLAHAN & COMPANY 
2407 SO. LaSALLE ST. 
TEL.: VICTORY 3381.

JUST- KIBS— Th8 Spiri:

----- ) įAY -MISTER HOW Ol_D 
POE5 A FELLER HA^u YO
□ E TO ‘LIST »N THE ARPTl”?

—K.TE IKE WE KIN G.0 TO 
MEKfCO 'N EVE'THlNt (~~~

----------> h MĄY0E WELL 
GET TO 8£ AprURALS. 
OR SECun u EUrfblANTS
Of\ S OH plTN ® J-------------y-

INTcRNĄ’HONAL CARTOON CO.

Victor Cigar Store
Whole*a!eriui ir Retaileriai 

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

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

Sveikindamas Lietuvos Res
publikos piliečius su švente 
Kalėdų ir ateinančiais Naujais 
Metais, tvirtai tikiu, jog tai 
paskutini Nauji Metai, kuriuos 
Lietuvos piliečiai pabėgėliai su
tinka pliki ir alkani Sibiro ty- | 
ruošė. Tvirtai tikiu ir Į tai, 
jog kiti Nauji Metai bus daug 
laimingesni mums, nes Lietu-1 
va, priėmus mus pa savo šiau
diniu stogu ir nudžiovins musų 
žaizdas šiltose bakūžėse tarp 
savųjų, duos mums galės grei
tai užmiršti visus vargus ir ne
laimes iškentėtas Sibire. Tenai, 
Lietuvoje^ stiprus Lietuvos 
ąžuolai savo krūtinėmis laiko 

į besiveržiančius j mus Tėviškę 
į priešus ir, dėdami plytelę po 

plyteles, apgalėdami neapsa
komas sunkenybes, stato nepri- 

Cliarbino, Blago- klausomybes laivą. Sugrįžę, 
Cbabarovsko, či- sustiprinti Lietuvos oru, prisi

etu., tas klausimas kiekvic- 
vietai bus išrišamas atski-.kftd sulikdalnį ]

|Metus galėtume drąsiai pasa
kyti:

Pilone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY

MUSIC STORE
Deimantai,
Laikrodžiai,

» ,
Auksybl, Colum- 

bijos Grafonolas ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

Akušcrka M. Katauska
Paternauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas i 
3333 So. Halsted St., Chicago, I1L

Perme: Boelevard 4121.

Gyvenimas yra 
- tušėiae, kada pra- 

nyksta regėjimas.
Mee vartojam 

pagerintą Oph- 
thaJmometer. Y- 
patinga domi at- 

. « , kreipiama j vai-
S18- ,Val-: nuo 9 iki 9 vak. 
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 diena. 
4649 S. Ashland Ava. kam p. 47 St. 

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6487

4537 S. Ashland 
Ave^ Chicago, III.

DR. C. K
DENTISTAS

1821 So. Halsted S L CMcajpo, III. 
kampas 18th Si.

Vėl Bade s: 9—12i: 9—12 ryto Ir 1 
Phon. C<n*l 217

vak.

I. LYON, 
užlaikyto] as 

Bučernės ir puikaus 
groserio.

1731 So. Union Avė.
PADĖKAVONĖ.

vieščensko, 
tos 
na i 
rai.

Turtų Registravimas.

Telefonas—Bealevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dentistas—
8881 S. Halsted Chleago, HL

Valandos:—
9—12 A. M. 1—1, 7—8 P. M:

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
22D1 W. 22*d & So. Leavitt St*. 

CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare V--------------

DR. M. HERZMAN
Ii RUSIJOS

Gerai lietuviam* žinoma* per 22 
mfctu kaipo patyręs gydytojai, chi
rurgą* ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniška* lira* 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas I-R*y i, kitokius 
elektros prietaisus.

1021 W‘18th St., netoli Fisk St
VALANDOS: Nuo 1G—12 plotą, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal 

8110 arba 867
Naktimis: Drexel 
•50 - Drovai 4186

GYVENIMAS: ^412 S. Balsted St.

Tal*ph*naii

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

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

Valandos: 9 iki vakaro

Telephone Y arda 5082

Dr. M. Stopnlęki
3107 S. Morgan St Chicago
VALANDOS i Nuo 8 ik! 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

Aš ______  ____ ___
padėką Dr. Dickson’ui per Naujienų 

l skiltis už išgydymą mano sergančio 
■ per 7 metus. Gydžiausi per ilgą lai
ką pas daugelį gydytojų, ir išeikvo
jau daug laiko ir pinigų, bet manos 
nepagydė. Tod-elgi patariu gerbia- 

ir me$ prie to darbo, mienris viengenčiams, kurio kenčiate

Jonas Kubis sudedu širdingą

Telephone Beulerard 2160
Dr. W. Kaplan

DENTISTAS
Specialistas DANTŲ ir burnos ligų 

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

Chicago, III.

kitus Natlius ' vidurių liga arba kitu kuo, atsikreip- 
”, . . ' i ti prie Dr. Dickson, po numeriu

r . , . . ,i Rai gyvuoja laisva ir nepri- 
^si Lietuvos piliečiai, kurie kiausoma Lietuva.

norėtų kad jų biznis, judina-, (Antspauda) J. Vaitiekaitis, 
masis aiba nejudinamasis tur- Lietuvos Respublikos Įgalioti- 
las butų Lietuvos Resimblikos n;s sibiro kraįtlli 
Atstovybės Sibire ginamas, I 
kviečiami yra apart padavimo ! 
pareiškimo apie Lietuvos pilie- ’
lybę, paduoti sąrašą ir apkai- 
navimą savo turto auksinais 
rubliais ir dokumentus, paro
dančius prigulėjimą jam to 
turto.

Visokie Paliudijimai.
Visokie aktai, sutarties do

kumentai, padaryti tarpu Lietu
vos piliečių, Lietuvos piliečių 
ir svetimtaučių, metrikai gimi- i 
trio, mirties ir šliubo, kad jie 
turėtų vertę Lietuvoje ir galėtų 
būti gynami Atstovybės, turi 
būti patvirtinti Lietuvos Res
publikos Įgaliotinio raštinėje 
tuojau kaip tik yra padaryti.

Grąžinimo Tėvynėn Reikalai.
Žinau gerai, kaip baisios ka

ro audros išvyti j Sibirą tau
tiečiai laukia ir sulaukti ne
gali valandos, kada bus galima 
pamatyti savo gimtąją šalį. Ne
vienas jų paliko ten savo gūž
tą: žmoną, vaikus, moteris vy
rus. Penki metai praslinko ta
me sunkiame varge — rodies 
ir galo jam niekad nebus. Bet 
dabar jau galima spėti, jog ne 
už kalnų ta valanda, kuomet 
tas visų musų troškimas bus 
Įkūnytas. Lietuvos Respubli
kos Valdžia, atjausdama tą 
sunkų padėjimą savo piliečių, 
išvytu i Rusiją ir Sibirą, da
rydama taiką su Tarybų Rusi-

g'L-.-" J . SJJ 1. f.'1."..

otAm-uL Caktocn Co. w. T.

Komedija
Paraše Harry Newton
Verte Jonas Ilgaudas.

Puslapių 23.
Kaina tik

Gera statymui
Tik dvi ypatos

mos lošimui.
Pinigus galima 

sos ženkleliais.

N au j ienų Knygynas 
1739 So. Haltsed St.

Chicago, III.

10c. 
scenoje, 
reikalauja-

siųsti kra-

V'OM

iJNM ■«■■■« K «■■■■■■■*■
“ Telephone Yards 1632
a DR. J. KULIS 3

LIETUVIS
13 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i 

Gydo visokias ligas moterų, vai- 
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- J 

pančiaa, tx*pas ir paslaptin- 
gas vyrų liga*. 3

3259 So. Haleted St„ Chicago. ||

u

Telephone Yards 6834
j Dr. P. G. Wiegner '
1 12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
Į 8826 So. Halsted St„ Chicago/

1645 West 47-ta gatve, tarpe Marsh- į Pridmiipo valandos nuo 8 iki 
field ir Paulina gatvių; Chicago.

GALUTINIS KAINOMS NUMAŽIN
TOMS IŠPARDAVIMAS.

Viskas turi būt parduota, nepai
sant uždarbio, ar kiek kainavo. $20,- 

y, 060 vertės stako, vyrama. į r vaiki
nams, vėliausios ir parankiausios rų- 

__ šios, gatavai padaryti — likę neat
gis imtais siutai ir overkotai, kurie par- 

g sidavojo nuo $15 net iki $65. Dabar 
H $8.50, $15, $20, $25, $30 ir $37.50. 
h Vyrams kelinės $4.50 ir augšeiau.
J i Vaikams siutai ir overkotai $5 ir 

h augščiau. Vyrams čysto vilnono mė- 
■ lyno seržiaus siutai $35. Vaikams 

čysto vilnono siutai, $11.50 ir $15.
I * Atdara vakarais 8 vai. Subatoipis 

' | iki 9 važt. Nedėk 4 po piet.
i S. GORDON,
f; 1415 S. Halsted St.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

H
M 32

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS

Lietayy* Gydytojas ir Chirurgas ’ 
1090(1 Michigan Are., Roaelartde.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:39 
iki 8:30 vak.

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. Strikol’is

, Lietuvy* Gydytojas ir Chirurgai
Perkelia ofisą į People Teatrą

1616 W. 47 St., Tel. Boal. 160
Valandos: 'l'lki '8* ^'J"^ietų.

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 268

ŪBWir

Ofiso Tol. McKinley 76
DR. I. H. G1NDICH

DENTISTAS
Mes savo darbą gvaraataojame 

Kalbame visas Europiįkas kalba*. 
3804 So. Kedzie Avc., Chicago, Ui.

Arti 88-th Street

PRANEŠIMAS. x
Pranešu lietuviams, kad atidariau 

naują biznį: parduodu anglis ir p*r- j 
kraustau. Turiu troką. Patarnauju' 
greitai ir pigia kaina. Reikalo atsi
šaukite.

J. DAVNIS,
1744 So. Union Avė., (rear) Chicago. 

Phone Canal 630

Tel. Austin 737
DR. MARYA 

D0WIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

vėl tę* savo praktikavimą po No. 
6208 W. Harrison St.

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakar* išskiriant n*dėldi«tniui.
—................ . ' ' ■■

■ M ----- -
Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas jr Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto

KREIPKITeS tuojau.
Mes turime parduoti už neužmokė j imą rendos palaikymui 

dvidešimts augštos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už 
kurią 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
rą atsitikimą, kuris visame gyvenime negali kitą syk atsitikti. 
Pamąstyk pats, tik už $35 augstos 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 išdirbinio. Mes parduosime už 
pirmą pasiūlymą, nes nori.ne padaryt daugiau vietos, 
apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni.
į visas miestJ dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. 
ir daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntinį. 
Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais ir kitomis 
šventėmis nuo 10 iki 4 po piety. Liberty Bondsai priimami.

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

2810 W. Harrison St., Chicago. Ill._____ z

3303 So. Morgan Street, 
Chicago, III.

Dr. C.Z. Veželis
Lietivis Dentįstai

4712 So. Aihland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

Telefonas^ Drovar 7042• J
Tai

Mes pristatėm veltui

ComC į 
Auonc/ L ^ou. *

3<er
FROM VHLRC 
TROCEfeY _ 
/HCriP.N’ \

ĄW, C—«— 
RtMtMOer* 
WIFG.,< 
Am novR- 

HUiGAHO*'

K!
Ei
U

LIETUVIS DAKTARAS

Dr. J. Sarpalius
1424 So. Halsted St.

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

Gyvenimo Tel. Yards 5093.

<:

AW.pt A 
spop.t: 
vaFE, ’ 
WAlT A ' 
MiNure

LAT6.ST LIFE LIKS • 
"PARlSlAN CREAVIOMS
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Lietuviu Rateliuose
PATAMSIO GALYBE.

dęs net nustebau: klerikalai sės, kad mes nepajiegem įskic- 
kvietė visus į lenktynes, gyrė- pyti kūdikių sielose krikščio- 
si turį visas bažnytines drau- niškų principų. Bažnyčia turi 
gijas, bet bonų pardavė tik už įgyti tokią įtekinę, kad jie tu- 
$21.000. Bendruomenės gi į- rūtų gerbti šią šalį, jos įstatus, 

pa.
tainčje buvo vaidinama paskil- 
busi L. Tolstojaus drama “Pa
la m so Galybe.” Joje vaizdina- 
ma gyvenimas pačių tamsiau
sių žmonių, žiaurumais ir ne
dorybėmis; bet pabaigoj jų 
žiaurumai pradeda ant jų pa
čių atsiliepti ir jie patįs nuo to 
skaudžiai nukenčia.

Veikalas buvo statomas ben
dromis spėkomis penkių kuopų 
— LSS.474, 22, I, 81 ir 234. 
Vaidino gi jį Dramatiškas Ra
telis. Publikos atsilankę betgi 
nedaugiausia, apie 400 žmonių, 
gal todėl, kad tą pačią dieną 
buvo ir daugiau didelių vaka
rų.

“Patamsio Galybė" buvo at
vaidinta labai gerai, nors ir 
no l>o trukumų. ypač acenerl- 
joj ir drabužiuose. Bet tai jau 
ne pačių vaidintojų kalte. Taip
jau vakaro atidarytojas buvo 
menkas: nepaminėjo nū 
rengia vakarą,*nė kokiam 
alui.

Reikia pasakyti ir,keletą 
džių ir apie publiką. Ji vis
nemoka kaip reikiant užsilai
kyti ir suprasti veikalą, 
kad ir šiame veikale, 
vaizduojama baisios 
rybės, publika sau 
kvatoja ir minėtame
nėra jokio juoko, bet publika 
juokėsi visą laiką.

Vakare buvo pardavinėjama 
“Banga" ir “Kardas."

—Laisvės Varpas.

tik-

vžo-

Štai 
kada 

piktada- 
linksmai 

veikale

TOWN OF LAKE.

Kaip klerikalai “veikia” 
Lietuvos naudai.

Kada praeitais metais 
dėjo kurtis L. L. P. bonų 
davinėjimo stotįs, tai ir musų 
kolonija tą patį padarė ir įkūrė 
stotį. Bet klerikalai nepanorė
jo prie bendro darbo prisidė
ti ir varde savo Rymo-Katali- 
kų Federacijos įkūrė 
stotį.
ir daugybę draugijų ir didžiau
siu triukšmu kvietė liendruo- 
menčs įkurtą stotį lenktinuo-

par-

atskirą
Jie gyrėsi turį parapiją

Dabar paskolos kėlimas ta
po užbaigtas ir klerikalų stotis 
sausio 3 d., Šv. Kryžiaus pa- 
rap. svetainėje, kun. J. Jakai
čio prakalbose tapo išduotas 
raportas. Raportą išdavę pirm. 
A. Panavo, kas. Baltutis ir rašt. 
V. Stančikas. Raportą nugir-

■IIMIIIIIIIIM
VELNIAS, DIEVAS, DAN

GUS IR PRAGARAS.

KUN. M. X. MOCKUS

Laikys pamokslą apie velnią, die
vą, dangų ir pragarą, pėtnyčios va- 
kare, 7:30, Sausio 14 d., Malinausko 
svetainėje, 1843 So. Halsted St. Įžan
ga tik 25c.

Kviečia L. L. F. 1-ma kuopa.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Petras Ambrazaitis.
51 m. persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 10, 6:15 vai. ryto. Palaidotas 
Tautiškose Kapinėse. Velionis paėjo 
Kauno rėd., nuo Tauragės.

Jo giminės, norėdami patirti apie 
velioni, kreipkitės ant šio antrašo: 

ANT. VAITEKŪNAS, 
1815 So. Peoria St., 

Chicago, III.
■■

kurtoji stotis, kurią Federacik^yaldininkus, nuosavybę ir 
ja kvietė lenktiniuotis, tyliai, tVs save.”
be jokio šukavimo, bet neat- 
laidžiai dirbdama pardavė bo- 
nų net už $75.000. Teisingai pa
tarlė sako: tuščia bačka gar
siai skamba. Bet klerikalai su
ardydami bendrą darbą ir pas
kui savo draugijose 
joj parduodami tiek 
nų padarė tai, kad

Munšaino skasdalas.

Dvidešimts specialių federa- 
lės valdžios agentų iš Washing- 
tono atvažiuoja Chicagon, kad 
nuodugniai ištyrus munšaino 

vietiniame prohibicijos 
Illinois valstijos prohi-

ir parapi- 
mažai bo-|grnftę 
paskirtoji ofise

Town of lakiečiams bonų kvo- bĮcijos direktorius Ralph W. 
ta netapo išparduota. I aip tai stone, sako, kad jau prisipaži- 
Rymo-Katalikų Federacija nęS prje grafto. šiame tyriuėji- 
“darbuojasi Lietuvos labui. ] me |>nsjq įvelta daugelis valdi- 
Dar daugiau, štai kar ir š*0-j ninku, biznierių ir daktarų. Ši, 
se kun. Jakaičio prakalbose bu- snko, busianti pirma ir didžiau- 
vo galima surinkti šimtus do
leriu Lietuvos gynimui, bet 
bijosi žmonių prašyti pinigų, 
nes ir iŠ pačios Lietuvos atei
na atsišaukimai, prašantįs ne
duoti pinigų kunigams.

—Motinos Simus.

sia munšaino grafto byla Jun
gtinių Valstijų istorijoj.

Žmogus dingo traukiny j.

200,000 bedarbių.

Chicagos Darbo Federacija 
paskelbė, kad dabar jau yra 
Chicagoje daugiau kaip 200,000] 
bedarbių. Federacija kreipėsi 
į visus vietinių unijų skyrius, 
ragindama išrinkti delegatus 
ekstra konferencijai, kuri pra
sidės vasario 6 d., Musicians 
svetainėje. Konferencijos svar
biausias uždavinys bus išrišti 
nedarbo klausimą. Federacijos 
prezidentas John Fizpatrick 
pabrėžė, kad “viena iš baisiau
sių pragaiščių, kuri šiandie 
stovi prieš Amerikos darbi
ninkus, tai lokautų sistema, ku
ria naudojasi samdytojai, kad 
suardžius 
žarijas 
dešimtį kartų žeminus, 
pra gyvenini o reikmenįs yra

Mrs. Ead,ward O’Ncil, 24 
Scott st. vakar atėjus policijai 
papasakojo, kad ji važiavus su 
savo tėvu, William Goodyear, 
į VVashingtoną Chicago & 
Nortlnvestern traukiniu ir be
važiuojant tarp Evanstono ir 

V į Lake Forcsto jos tėvas nuėjęs

nežinia kur dingęs. Manoma, 
kad jis nušoko nuo bėgančio 
traukinio ir užsimušo, nes pas
taraisiais laikais jis buvęs la
bai nerviškai sukritęs.

Mormonai užgyrė vienpatystę.

darbininkų organi- 
ir numušus jų algas 

negu 
n il

Užsinuodino munšainu.

Vakar Engehvood stoties 
licija buvo telefonu pašaukta, 
kad ji tuojau pribūtų Daniel 
Mclnerney namuose, 5742 Ir- 
ving avė. Policija atvažiavus 
rado septynių metų berniuką, 
Daniel Mclnerney, Jr., raitan
tis ant grindų didžiausioj ago
nijoj. “Jis užsinuodijo,” sako 
jo tėvas policijai. “Kuo?" 
klausia policija. “Jis gėrė iš 
šitos bonkos.’’ “Tai yra mun- 
šainas.” “Kur tu jį gavai?” 
klausia policistas. “Well, aš 
pats jį darau,” atsakė Mclner
ney. Policija tėvą nugabeno 
kalėjiman, o berniuką — ligo
ninėn. Sako, kad jo padėtis yra

po-

Bando sugrąžinti 5c. karferą.

Aldcrmanas John Toman va
kar patiekė miesto tarybai re
zoliuciją, reikalaujančią, kad 
tuojau butų daroma kas-nors, 
kad sugrąžinus 5c. karferą. Re
zoliucija buvo veik vienbalsiai 
priimta ir duota instrukcijos 
adv. Samuel A. Ettelson, kad 
patiektų peticiją Public Utilli- 
ties komisijai, kurią neužilgo 
paskirs naujas republikonų gu
bernatorius Small, kad galuti
nai išrištų 5c. karfero klausi
mą. šitokiam miesto tarybos 
aktui betigi pasipriešino alder- 
manas Louis B. Anderson ir 
gatvekarių kompanijos advo
katas Chester E. Cleveland, 
teisindamies, kad jie jau rū
pinasi šiuo klausimu.

ku, taip kad jie galėjo susik
rauti ne tiktai labai brangią 
gražną, bet ir kaurus, skran
das ir didesnius, bet brangius 
daiktus, kurių verte siekia ke
lis desėtkus tūkstančių dole
rių.

Sučiupo šimtą piktadarių.

Detektyvų biuras vėl skelbia 
laimėję didelę pergalę karėje 
su nusižengėliais, kurių praei
tą naktį net visą šimtą pasise
kė surinkti iš įvairių smuklių, 
biliardinių ir kitokių užkam
pių.

Apvogė graznos krautuvę.

Du jauni banditai praeitą 
naktį užpuolė Fredrick B. 
Moorehead grąžuos krautuvį, 
122 S. Michigan avė., ir išvo
gę iš registro penkis šimtus 
penkiasdešimts dolerių.

Delei Lietuvos pilietybes

PRANEŠIMAI ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Kristupo 

. . Sausio 14-tą Latvaičio, Tauragės apskr. Levoniš- 
d., 8 vai. vak. Mildos svetainėj. M ei- kio kaimo. 12 m. gyvena Amerikoje. 

.. ..... ....... 1-4 Vedęs. Jis gyvena Brooklyne. Malo
nes jis pats ar kas kitas pranešti, bu
siu dėkingas.M. LATVAITIS,
632 W. Madison St., Chicago, III.

Chicagos Lietuvių Tarybos susirin
kimas bus pčtnyčioje,

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

— Valdyba.

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

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

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 GERU MENĖ 
MURAUSKAITE,

4346 So. Wood St., Chicago, UI.

JIEŠKO PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU KRIAUČIAUS. 

Biznin eiti ant pusės.
Esu baigęs vėliausią metodą 

kirpimo vyrams drapanų ir 
praktikavęs pas kelius praktiš
kus designerįus Suv. Valst. 
(Vieta nedaro skirtumo). Rašy
kit Naujienų Ofisan, pažymė
dami No. 200.

z PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas, 

priešais stock yardus. Savi
ninkas išvažiuoja ant far- 
mų.

4346 So. Ashland Avė.

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

2116 N. Leavitt St.

PARDUOSIU arba mainysiu 
grosemę ir bučemę ant saliuno.

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

Chicagos mormonai savo 
nepaprastoj konferencijoj pri
ėmė rezoliuciją, paskelbdami 
pasauliui, kad ateityje jie bu
sią užsiganėdinę tik su viena 
pačia, kaip ir visi kiti civili
zuotojo pasaulio žmonės ir, 
kad jų Jėzaus Kristaus Šių 
Dienų Šventųjų bažnyčia yra 
kaip ir visos kitos'•naujovinių 
laikų religinės organizacijoso, 
kurios moka priistaikinti prie 
dabartinės gadynes ūpo ir abel- 
nų gyvenimo aplinkybių.

Vokiečių-amerikiečių 
konvencija.

kuriVokiečių organizacija, 
iki šiol buvo žinoma 
Chicagos Piliečių Susivieniji
mas, per praeitas tris dienas 
laikė Chicago Linooln Club 
kambariuose konvenciją. Šioje 
konvencijoje tapo sutverta di
delę Amerikos vokiečių orga
nizacija, kuri bus žinoma kaipo 
German - American Citizens 
League. ši naujai sutverta Ly
ga turės' užimti vietą buvusios 
prieš karą vokiečių organiza
cijos žinomos kaipo German- 
American Alliance. Priimta vi
sa eilė įvairių rezoliucijų, ku
rių tarpe dvi yra žymiausios. 
Viena jų reikalauja, kad naujai 
išrinktas prezidentas Hardingas 
pasistengtų užgesinti prieš vo
kiečius karo metu pasėtą ne
apykantą ir kad vokiečiai pi
liečiai butų priimami į kabine
tą ir kitokias
ninku vietas. Kitoj gi rezoliu
cijoj reikalauja, kad tuojau 
butų paliuosuotas socialistas 
Eugene V. Debs, suteikta Ai
rijai pilniausia neprigulmybė, 
panaikinta Versailles 
sutartis ir padaryta

(Nuo Lietuvos Informacijų Biuro)
Lietuvos Atstovybė Ameriko

je buvo paskelbusi sulig Val
džios įsakymo (18-V-1920 N- 
1660) jog visi Lietuvos pilie
čiai, kurie yra seniau atvykę 
Amerikon, privalo atnaujinti 
savo pilietybę tam (ikru pa
reiškimu Lietuvos Valdžiai. Del 
šio patvarkymo Lietuvos Atsto
vybė yra gavusi nuo Amerikos 
lietuvių keletą laiškų, kuriuose 
buvo nusiskundžiama, jog yra 
daug Lietuvos piliečių, kad ir 
senai atvykusių Amerikon, ku
rie per visą, laiką nėra sutrau
kę ryšių su Lietuva ir per visą 
laiką prisidėdami prie įvairių 
Amerikos Lietuvių organizaci
jų yra aukoję įvairiems tėvy
nės reikalams. Todėl reikalau
ti nuo tokių žmonių, kad jie 
dar panaujintų savo pilietybę, 
butų kaip ir įžeidimas jų pa
čių.

Lietuvos Atstovybė savo pa
reiškime iš rugsėjo 11 dienos, 
1920 m., yra Valdžiai nuro
džiusi, jog butų tinkamiausia 
nereikalauti panaudojimo pie- 
lietybės nuo tokių Lietuvos pi
liečių. Į tą pareiškimą gauta 
iš Užsienio Reikalų Ministerijos] 
paaiškinimas, 
yrą 
jog 
apie

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

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

Liet. Socialistų Vyrų Cho- 
šaunų vakarą vasario 6 

Visi

Chicagos 
ras rengia 
d., Mildos abiejose svetainėse, 
užkviečiami atsilankyti. — Choras.

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

Sekr. A. Jūsas.

Chicagos Lietuvių Socialistų Vyrų 
Choro repeticija bus pėtnyčioj, 14 d. 
sausio, Mildos svet. Malonėkit visi 
dainininkai susirinkti kaip visada pa
skirtu laiku ir naujų atsivesti.

— F. Mazola.

Birutės Draugijos generaline repe
ticija dainų, kurias dainuosime atei
nantį nedėldienį savo rengiamame 
vakare, įvyks šiandie, sausio 13 d., 
8 v. v., Mark White Sųuare salėj. 
Visi dainininkai ir dainininkės pra
šomi susirinkti laiku. — Valdyba.

di-

Areštavo Wallgatvio

taikos 
taika su

sukčių.

Metodistų kunigų konvencija.

Vakar čia tapo areštuotas 
tūlas Robert G. Lorimer, Wall- 
gatvio sukčius, kuris, sako, 
Blackstone, New Webster ir ki
tuose didžiuliuose Chicagos ho-

šią savaitę I^a Šalie hotelyj j toliuose esąs iškeitęs keliolikos 
tukstantis metodistų kunigų tūkstančių dolerių vertės klas- 
laiko konvenciją. Delegatai yra 
susiųsti iš visų šalies kraštų. 
Konvencijos tikslas tai sura
dimas būdų sustiprinimui reli
gijos. Atidarius konvenciją 
vyskupas Thomas Nicholson 
savo įžanginėje kalboje pabrė
žė: “Bažnyčia turi būti vado
vu šios krikščioniškos šalies. 
Debesys nusižengimų, kuris
dabar yra užgulęs Chicagą ir.Shore drive, ir J. O. Watkins, 
kitus Amerikos miestus, yra! 199 Lake Shore drive. Plėšikai 
kilęs iš tos musų silpnosios pu- buvo atvažiavę su dideliu tro-

tingų čekių. Taipgi sako, kad 
jis nusukęs $26,900 United 
Timber, Lumber & Steel kom
panijai iš New Yorko.

Apiplėšė du butus.

Praeitą naktį plėšikai apip
lėšė dviejų milionierių namus, 
Austin H. Niblack, 229 Lake

•Ji,;

Bumsidčs Jaun. Pasilinksm. Kliubo 
antras didelis balius įvyks nedėlioj, 
sausio 16, K. of P. salėj, 9231 Cott- 
age Grove Avė. Pradžia 6 vai. vak. 
Kviečiame vietos ir apielinkės lietu
vius gražion pramogom

— Komitetas.

kurį suteikusi 
Teisingumo Ministerija, 

‘nei laikinuoju įstatymu 
Lietuvos pilietybę (Laik. 
Žinios N-2-3), nei kitais

| rusiškais įstatymais, kurie turi 
galios Lietuvoje, Lietuvos pi
lietis nenustoja pilietybes, ne
žiūrint to, kiek laiko jis gyve
no užsieniuose, jei netampa ki
tos valstybės piliečiu, todėl ne-

! privalo reikalauti iš tokių se- I PAJIEŠKAU draugų Antano ir Izi- 
nai gyvenančiu užsieniuose Lie- doriaus Norušių, paeina iš Pažėrų 

... ... .v kaimo, Sknsnenunes parap. Malone-
tuvos piliečių tam tikrų parciš- kit atsišaukti patįs, arba kas juos ži- 
kimų apie pilietybės panaujini- no pranešti šiuo adresu:

„ 1 * ? 1 WM. GERVYLIUS,
mQ- 1439 So. 50th Avė., Cicero,

_ ... arba Mykolas Kucinas,
I oksai nurodymas visai vic- 3442 So. Lowe Avė., Chicago, 

nok nepaliečia tų Lietuvos pi- ------ T“5 7 „v. \ / .. . , PAJIEŠKAU savo brolio Jono Ma-hečių, kurie Amerikoje tur tijošaičio. Gruod. 1 d. p. m. išėjo ap- 
išsiėmę pirmąsias popieras: šie siskust barzdą ir negrįžo. Dabar ne- 
piliečiai. kaip buvo skelbiama, z,y£C6arpSdųgaugščio/šviesaus vei- 
privalo padavinėti tam tikrus do, tamsių plaukų, mėlynų akių, de- 
nnniiViiYinc Gn nnr rtnnfi ^inės rankos nykščio neturi; sveriaareiskimus jeigu jie noi gauti Esvarų> 41 amžiaus. Paliko 6 
iš Lietuvos Atstovybės pasus vaikučius ir moterį dideliame rupes- 
kelinnti T ietnvnn tyj* Žinanti jį malonėkite pranešti.Keliauti Lietuvon. . pranegimą skyriu $25 atlyginimo.

Lietuvos Informacijų Biuras. kaz. MATiJOšAiTiS,
_ - ' ■ 1980 Canalport Avė., Chicago, III.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

III.

m.

Pranešimai PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
Į arba našlės bevaikų, nuo 25 iki 32 
metų senumo; aš esu 32 metų senu- 

Nalljiena! mo ir'turiu gerą darbą ir gerai už-
Dramatiškas Ratelis perleidė smąUg^en7m^h*dviiiškTšnuiV/ui 

Savo Svetainę Dramos Kursam, meldžiu atsišaukti laišku Įdėdama 
Taigi iš tos priežasties 23 Sausio | k^vieSaU? paUtah^žtiu.1“03'“ 

šių 1921 metų Meldažio svetai
nėj įvyks extra nepaprastas 
Dramos Kursų vakaras. Kursy- 
stai, o taipgi ir pati jų vedėja- 
mokytoja artistė Unė Babickai- 
tė suloš niekuomet dar nebuvu
sius Lietuvių scenoj veikalus: I 
“Vyresnysis Angliakasis” viena
veiksmė drama. II “Sudaužytas 
Veidrodis” vienaveiksmė labai 
juokinga komedija. III Sušoks 
Baletą — Suktinis.

Po programo šokiai.
Kursų Administracija.

J. P.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU pusseserės Liudvisės 
Pinkauskiutės, po vyru Bakanienė; 
taipgi pusbrolių: Ipolito ir Petro Pin- 
kauskų ir brolio Jono Baublio. Pas- 
tarasai apleido West Frankfort, III. 
1916 m. Visi Vilniaus rėd., Trakų 
apskr., Varėnos vals., Perlojaus kai
mo. Malonės atsišaukti:

PETRONE BAUBLIUTE — 
KANDRATIENE,

Isabela Hotel, Mt. Pleasant, Mich.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
«-\T A TT T T U NT A Q”

PAJIEŠKAU Jono Radeckio, kai
mo Kirmėlių ir Jono ir Antano šeš
tokų, kaimo Uteliškių — visi Ragu
vos parap. Girdėjau jie dabar gyvena 
Pittsburgh, Pa. Meldžiu atsišaukti, 
nes turiu svarbų reikalą.

JUOZAPAS JANULIS, 
880 —• 3rd St.

Bėkit, Wis* '

J IEŠKO KAMBARIŲ 
REIKIA KAMBARIO.

Inteligentiška panele nori susiras
ti kambarį gyventi geroj apšviestų 
lietuvių šeimynoj. Rašykite laišku 
adresuodami Misa Boreišo, 2719 Can- 
ton Str., Chicago, III.

BARGENAS. Parsiduoda bučernė 
ir grosemė su namu, arba be namo; 
biznis išdirbtas per daug metų ir ei
na gerai; maišytų tautų apgyventoj 
vietoj, daugiausia lietuvių. Priežastis 
pardavimo, savininkas išvažiuoja ant 
farmos. Norint įsigyti gerą biznį, at
sišaukite po numeriu:

3247 So. Morgan St, Chicago, III.

PARSIDUODA geras kukni- 
nis pečius. Kam tokis pečius 
reikalingas, malonėsite kreipties 
po numeriu:

.ĮIEŠKO darbo 3440 So. Morgan St.

REIKALAUJU darbo prie čevery- 
kų taisymo. Dirbsiu visai dykai, kol 
išmoksiu. Kam tokis mokinįs reika
lingas, meldžiu kreipties laišku.

U. S. W„
2203 19th Avė., 

Rockford, III.

REIKIA DARBININKŲ

PARSIDUODA saliunas West 
Pullųiane, lietuviška apielinkė. 
Pardavimo priežastis, savinin
kas važiuoja Lietuvon.

12046 So. Halsted St.
Tel.: Pullman 2979

MOTERŲ RAKANDAI
REIKIA patyrusių ir ne

patyrusių moterų į popieros 
atmatų dirbtuvę.

Atsišaukite:
1451 S. peoria St.

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

JOHN GEDWELL, X
730 N. St. Louis Avė.

Arti Chicago Avė., antros lubos.

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, 
buvo užmokėta $200, parduosiu už 
$75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide
lio Victrola, už kur| buvo užmokėta 
$225 už $50, su rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit tuojaus, galite 
matyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vaka
re ir nedėlioj.

2810 W. Harrison St.

REIKIA DARBININKŲ RAKANDŲ BARGENAS

VYRŲ
vaikinas 
pinigais, 

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

REIKALINGAS 
partnerius, su

REIKIA

Patarnavimo keletos gerų vyrų, 
kurie norėtų išmokti gerai apmoka
mos profesijos, kuri atneš virš $100.- 
00 į savaitę. Reikalaujame vyrų su 
plačia pažinčia ir giero budo, o mes 
turime pirmos klesos vietas 
kių.

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

dėl to-

Estate

REIKIA dviejų gerų vyrų iš
mokti gerai apmokamo biznio; 
gera proga žmogui norinčiam 
mokintis; Matykit Mr. Seloskey, 
nuo 10 v. ryto iki 9 v. v. room 13 

2952 Milwaukee Avė.

REIKIA patyrusių langų maz
gotojų į ofisų namą — $40 
$50 į savaimę.

CITY WIND0W
CLEANING CO., 

673 W. Madison St.

AUTOMOBILIAI

iki

PAKBAVIMn
PARSIDUODA bučernė ir 

grosernė lietuvių ir kitų tautų 
tirštai apgyventa. Geras biznis, 
viskas cash.

Kreipkitės:
2958 Lowe Avė.

PARSIDUODA saliunas 
Brighton Park. Pardavimo 
priežastis, važiuoju kitan 
miestan.

4544 So. California Avė.
PARSIDUODA saliunas 

greitu laiku ir pigiai. Par
davimo priežastis patirsite 
ant vietos.
4515 So. Wentworth Avė.

Wll ,.W—W —

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

Atsišaukite:
615 W. 18th St

Priversti parduoti trumpu laiku grą
žinusius rakandus už apskaitliuotą pa
siūlymą. Vėliausios mados seklyčios, 
valgomo ir miegkambario setus; kau
rus, davenportą ir tt. Taipgi, gro- 
jiklį pianą ir didelę dubeltava spring- 
są nhonftgraphą grojantį visokius re
kordus. Parduosime atskirai. Nepra
leiskite įito Bargeno.

1926 So. Ketlzie Avė.

NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA 5 kambarių Bunga- 

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

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

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

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

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

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

■T?*

MOKYKLOS

VyrųTr Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing .Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

4 VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jangt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi

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

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, pirmininkė.

BARBERIŲ MOKYKLA.
Gera proga išmokti barbeno ama

to. Mokestis kol mokiniesi. Už mok
slą tik $20.00. Galima išmokti į 6 
COVJ11L AR

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


