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Vrangelio kareiviai 
kelia riaušes

Nužudė 10 Francijos kareivių

Turkai sumušė graikus
Talkininkai reikalaus, kad Vokietija 

nusiginkluotų
Vi-nr*rr«lir» kareiviai kp. True translation filed with the post-V randelio Kareiviai M master at Chicago, m., Jan. 19, 1921 

liet riilllSeS ! as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Kazokai nuginklavo savo ofi- • 
cierius; nužudė dešimt francu- 
zų kareivių, o daugiau kaip 

dvidešimt sužeidė.

KONSTANTINOPOLIS, sau
sio 18. — Praeitos subatos 
naktį, po to, kai generolo 
Vrangelio buvusios armijos ka- 
reiviai-kazokai sukėlė maištų 
ir nuginklavo savo oficierius, 
Francijos kareiviai negrai at
suko prieš juos kulkosvydžius. 
Tai įvyko čatalja stovykloje, 
apie dvidešimt penkias mylias 
į šiaurvakarius nuo Konstan
tinopolio.

Kada rusai buvo užpulti, jie 
taipjau atsakė šūviais į savo 
puolikus. Pasekmėj to dešimt 
negrų kareivių užmušta, dvide
šimt sužeista. Du franeuzai ofi- 
cieriai taipjau sužeista.

Sukilimo vadai vėliau areš
tuota, kurie jau atiduoti Fran
cijos karo teismui.
Vrangelio kareiviai bus pasiųs

ti ant salos.
KONSTANTINOPOLIS, sau

sio 18. — Talkininkų komisio- 
nieriai praeitų subatų gen. 
Vrangelio pareikalaivo, kad ji
sai Dono kazokams, kurie da
bar laikomi Čatalja stovyklo
je, lieptų persikelti ant Lenino 
sąlos. Vrangelis reikalavimų 
išpildęs ir 1,700 kazokų jau 
nuvyko į nužymėtų vietų, kad 
prirengus barakus, .kur bus 
sutalpinta visi likusieji karei
viai. Tie kareiviai tenai bus 
pasiųsta taip greit, kaip tik bus 
prirengta stovykla. .

čia spėjama, jogei toks rei
kalavimas buvo įteiktas tuo 
liksiu, kad išvengus užpuoli
mo ant Turkijos sostinės Kon
stantinopolio, kas gali atsitikti 
kuomet Francijos valdžia pa
liaus šelpusi pabėgėlius iš Kry
mo. \

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 19, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Sako, turkai veja 
graikus.

Suėmė aštuonis šimtus 
belaisvių.

LONDONAS, sausio 18. —- 
Iš turkų nacionalistų sostinės 
Angoros šiandie gauta prane
šimas, kad Anatolijos fronte 
turkų nacionalistų kariuomene 
sumušusi graikų kariuomenę. 
Nacionalistai užėmę Beližikų. 
Pastarasai miestas randasi tik 
šešiasdešimt penkias mylias 
nuo Konstantinopolio.

Turkų nacionalistai sako, 
kad jie suėmę aštuonis išimtus 
graikų*

ROCHESTER, N. Y. —Uni
ted Shoe VVorkers čia laiko 
savo konvencijų ir svarsto kaip 
kovoti su algų kapojimu ir 
kaip sujungti nepriklausomas 
darbininkų organizacijas į vie
nų didelę unijų.

Siųs naują notą 
Berlinui.

Reikalauja, kad Vokietija 
nusiginkluotų.

LONDONAS, sausio 18.
Vietos laikraštis Daily Express 
šiandie pareiškė, jogei esu tik
ra, kad vyriausioji talkininkų 
taryba, kuri laikys savo susi
rinkimų sekamų panedėlį Pa
ryžiuje, pasiųs stiprių notų 
Vokietijai, protestuojant prieš 
laikymų kareivių Rytų Prūsi
joje ir Bavarijoje — apsigyni
mo tikslams.

Nesideda prie “trečiojo” 
Internacionalo.

Šveicarijos socialistų partija di
dele didžiuma balsų atmetė pa
siūlymų dėtis prie Maskvos 

Internacionalo.

BEBL1NAS, sausio 18.
Šveicarijos socialistų partijos 
konferencijoj, kuri įvyko šia
me mieste, didele didžiuma 
balsų atmesta tos sąlygos, ku
rių stato maskviškio Interna
cionalo viršininkai visoms so
cialistų partijoms, norinčioms 
įstoti į tų Internacionalų. Prieš 
priėmimų tų sąlygų paduota 
3,420 balsų, už priėmimų tik 
912 balsų.

Breškovskaja serganti.

PARYŽIUS, sausio 18. — 
Rusijos revoliucijos močiutė, 
Kotrina Breškovskaja, kuri 
čia nesenai atvyko, kad daly
vavus rusų konferencijoje, 
sunkiai serga. Ji dabar randa
si rusų ligoninėj, Boulogne, ne
toli Paryžiaus.
Breškovskaja dabar turi 77 
metus amžiaus. Revoliucinia
me judėjime Rusijoj ji pradė
jo dalyvauti turėdama dvide
šimt šešis metus amžiaus.

“Italijos Debsas.”
Lazzari persergsti «avo drau

gus — neskaidyti partijų-

LEGHORN, sausio 18. — At
stovų buto narys Lazzari, ku
ris Italijos socialistams reiš
kia tų pat kaip kad Jungtinių 
Valstijų socialistams d. Buge
nius V. Debsas, partijos kon
vencijoj šiandie laikė ilgų kal
bų. Jisai savo draugus per
sergėjo,' kad jie neeitų į kraš- 
tutinybes. Suskaldymas parti
jos butų didelė pragaištis vi
sam Italijos darbininkų judėji
mui. Belo, Lazzari griežtai pa
sireiškė prieš atsiekįmų savo 
tikslų prievarta. Pasiek jo, ap
linkybės dabar yra tokios, kad 
šituo nieko nebus galima at
siekti. Pagalios, priimti nau
dojimų prievartos reikštų grįž
ti prie senosios akis už akį ir 
dantis už dantį teorijos. Ap-

Paveikslai iš Lietuvos
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sišvietę, kultūringi darbininkai 
šitokiai teorijai pritarti negali.

Lazzari’o kalba padarė ytin 
didelės įtekmės. Jo kalbų daž
nai pertraukdavo triukšmingi 
aplodismentai. Išrodo todėl, 
kad skilimo pavojus mažėja.

Vakarinėj konvencijos sise- 
joj tokių jau ilgų kalbų laikė 
komunistas miliopierius Tcr- 
renci. Jis griežtai stojo už prie
vartos įmonių naudojimų ir 
stipriai kritikavo nuosaikiuo
sius socialistus. Jam kalbant 
kelis karius kilo didelis triukš
mas. Girdėjosi griežtų pro
testo balsų ir švilpimo- Ter- 
renci’ui plojo tik vieni komu
nistai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan. 19, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Pirkliavimas su priešu.

SCOTT NEARING.
[Iš Federuotosios Presos]

Jungtinės Valstijos ir Vokie
tija vis dar tebekariauja. Fede
ralinis teisėjas tai griežtai pab
rėžė mėnuo atgal nutekdamas 
du chicagieČius už peržengi
mų špionažo įstatymų.

Techniškai, karas tęsiasi. Pe
reitų vasarų Leverio aktų pa
naudota sutriuškinimui darbi
ninkų judėjimo, šiandie poli
tiniai kaliniai laikomi visose 
Jungt. Valstijose. Ant kiek dar
bininkų k lesa yra paliečiama, 
karas tebesitęsia.

Bet žvilgterėkite į finansi
nius puslapius didžiųjų did
miesčių laikraščių. Štai pavyz
dys iš Nevv York Times gruo
džio 7, 1920:

“Eksportas į Vokietijų pašo
ko dvyliką milionų dolerių. 
Importas padidėjo šešiais mi- 
lionais dolerių spalių įnėn., pa
lyginus su tuo pačiu pereitų 
metų”

Po tuo antgalviu seka žinia, 
kuri parodo, kad spalių mėn., 
1920 m., mėnesį prieš federali
nio teisėjo nuteisimų Chicagos 
darbininkų už peržengimų 
špionažo įstatymo, Jungtinių 
Valstijų biznieriai išgabeno 
Vokietijon tavorų už $32,449,- 
265. Tų patį mėnesį iš Vokieti
jos importuota tavorų už 
$8,021,701.

Savaitę vėliaus, gruodžio 13 
dienų, Times padavė žinių, kad 
Hamburgo uoste gruodžio 12 
dienų buvo 10 Amerikos lai
vų, 6 anglų, 4 franeuzų, 4 ho- 
landų ir 1 japonų laivas. Tai-

Nelaimė.
gi Amerikos laivai uost$ skai
čiumi viršijo kitų šalių laivus, 
nors Jungi. Valstijos vis dar 
tebekariauja su Vokietijos val
džia.

Ta3 yra puikus paveikslas 
lygybes prieš įstatymus. Karas 
su Vokietija tebesitęsia dėl 
darbininkų, bet jis yra sustojęs 
dėl biznierių. Darbininkų agi
tatoriai, kurie parašo ar pasa
ko kas netinka kapitalistų kle- 
sai, yra apkaltinami už peržen
gimų špionažo įstatymų. Ban- 
kicrius, fabrikantas ar pirklys 
tuo pačiu laiku nepaliečiamas 
kraujasi sau naujus miliomis 
iš “pirklybos (susižinojimo) su 
priešu.”

Senatan ar kalėjimam

[Ifi Federuotosios Presoa] 
VVASHINGTON. — šiais pat

riotinės politikos laikais viena
tinis skirtumas patekime sena
tai! ar federalinin kalėjimai) 
yra tik balsuose.

Tai atvirai pasakė senato tei
sių subkomitetui mirusiojo 
kongresmano Witherspon iš 
Mississippi duktė p-lė Frances 
Witherspoon, kuri kaipo narė 
socialistų delegacijos, reikala
vo amnestijos politiniams ka
liniams.

“Tas pats dalykas, kuris at
vedė jus, ponai, čia į senatų ir 
atstovų butų,” pasakė, ji žiūrėj 
dama tiesiai į akis pirminin
kui, senatoriui Sterling, “nuve
dė juos į kalėjimų. Jus labiau 
už kitus įdomavote išrišimais 
viešosios politikos klausinių; 
tas pats buvo ir su jais. Jus 
turėjote didelę politinę didžiu
mų užpakalyj savęs ir jus pa
tekote į čia; jie turėjo nedide
lę politinę mažumų, kuri1 juos 
rėmė, ir todėl jie pateko į ka
lėjimų.”

P-lė Witherspoon kalbėjo 
kaip 100 nupš. amerikone ir

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, sausio 18 d., užsienio pinigų 

kaina, perkant jų ne mažiau kaip už 
25,000 dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais iiaip: ,

Anglijos 1 svaras ............... $3.76
Austrijos 100 kronų ........... $0.22
Belgijos 100 frankų už ....... $0.65
Danijos 100 kronų ............. $18.20
Finų 100 markių ................. $3.80
Francijos 100 frankų ......... $6.81
Italijos 100 lirų ................... $3.54
Lietuvos 100 auksinų ....... $1.65
Ijenkų 100 markiij ............... $0.15
Olandų 100 guldenų ........... $33.00
Norvegų 100 kronų ........... $17.70
šveicarų 100 frankų ........... $15.73
Švedu 100 kronų ............... $21.50
Vokiečių 100 markių ........... $1.65 

su pilna teise svarstyti ameri- 
konizmą. Ji paeina nuo John 
Witherspoon, pirmo preziden
to Princeton kolegijos ir nario 
pirmojo šalies kongreso, kuris 
pasirašė po Nepriklausomybės 
Del k la racija.

Algcrnon Lee ir municipali
nis teisėjas Jacob Panken, abu 
iš New Yorko, buvo kitais de
legatais Socialistų partijos pil
domojo komiteto. Lee išdėstė 
istorijų politinių svarstymų su
varžymų prie prezidento John 
Adams ir laike civilinio karo 
ir prirodė, kad net ir tuose at
silikimuose publika griežtai 
priešinosi aprubežiavimui svar
stymų, bausmės buvo lengvos 
ir buvo greit suteikiama am
nestija.

Jis citavo Daniel VVebster 
1813 ir Websteris pareiškė, 
kad jis ir jo šalininkai niekad 
savanoriai niekuo neprisidės 
prie tęsimo karo. Jis priminė 
panašų Somner, Lowel ir Lin
coln veikimų laike karo su 
Meksika. Tai buvo atsakymas 
į Sterlingo tvirtinimų, jog pub
likos saugumas reikalauja, kad 
kritika viešosios politikos bu
tų laike karo pastatyta kon
trolėm / kadangi ji gali pad
rąsinti, priešų. Lee į tai pareiš
kė, khd šaliai geriau rizikuoti 
leidimu pasakyti ką nors ar
dančio šalies ūpų laike karo, 
negu kad priimti visiškų už
gniaužimų visų kritinių svars
tymų tokiais sunkiais laikais. 
Jis sakė, kad ypač tokiame lai
ke šaliai reikalinga sveika vie
šoji nuomonė, o tokia viešo
ji nuomonė gali būti įkvėpta 
tik laisvu išsireiškimu skirtin
gų politinių ir socialinių nuo
monių.

“Visose bylose ir nuteisimo
se už peržengimų sk. 3, par.l 
špionažo akto,” sake Lee, “nie
kad ir nebuvo rimtai bandoma 
prirodyti, kad teisiamasis pri
tarė ar bandė pagelbėti reika
lui Vokietijos valdžios ar ki
tos valdžios, su kuria Jungt. 
Valstijos kariavo. Prieš tuos 
žmones buvo tik prirodytas 
tas faktas, kad jie per metų 
eiles skelbė tų nuomonę, jog 
reikalingos yra nekurios pa
matinės ekonominiai-socialinės 
permainos šioje ir kitose šaly
se. Jie norėjo permainymo | 
esančios socialinės tvarkos. Jie 
buvo teisiami ir buvo nuteisti 
už savo nuomonę, jog pagei-j 
dantimi yra nauja socialinė 
tvarka ir kad tik per naujų) 

socialinę tvarkų pasaulis gali 
būti išgelbėtas nuo karų”

Jis priminė bylų William 
Powell iš Lansing, Mieli., ku
ris buvo nuteistas 20 metų ka
lėjimai! ir užsimokėti $5,000 
pabaudos už tai, kad jis priva
tiniuose namuose savo gimi
naičiui pasakė, jog tai yra tur
čių karas ir kad jis netiki pre
zidentui. Povvell užmokėjo pa
bauda ir išsėdėjo kalėjime dve
jus metus, štai Goldstein buvo 
nuteistas Gali forui joj 10 metų 
kalėjimai! — jis išbuvo 3 me
tus — už tai, kad jis padirbdi
no filmų, parodančių Anglijos 
oficierius Amerikos revoliuci
niame kare šaunant Amerikos 
civilinius gyventojus.

Teisėjas Panken svarstė is
torinę teisę politinės prieglau
dos Ameirkoje, kuri dabar ta
po panaikinta politiniais perse
kiojimais. Jis paminėjo apkal
tinimų daugelio South Dakotos 
mennonitų — iš Sterlingo val
stijos — už tai, kad jie tikėjo 
biblijos skelbiamai taikai. Pan
ken pastebėjo, kad bibliją rei
kia priskaityti prie raštų, ku
riuos teismas gali išaiškinti 
kaipo “siekiančius kliudyti rek- 
rutavimui.”

Užsidegė traukinys; žuvo še
šiasdešimts žmonių.

KOPENHAGEN, sausio 18. 
— Vietos laikraštis Berlingske 
Tidende šiandie gavo iš Finlen- 
dijos sostinės Helsingforso pra-' 
nešimų, kad kely iš Lugos į 
Novogorod užsidegęs pasažie- 
rinis rusų traukinis. Gaisro 
priežastis ekspltozija. Vie
nam vagone mat vežta benzi
nas, kuris nežinia kaip eksplio- 
davo.

Trauki nyj buvo 66 žmonės. 
Visi jie arba žuivo nuo ugnies 
arba tapo užmušti.

Ispanijos kabinetas rezig
nuosiąs.

PARYŽIUS, sausio 18. — 
Diplomatiniuose ispanų rate
liuose gauta žinių, kad Ispani
jos ministerių kabinetas, vado
vaujamas premjero Dato, nu
sitaręs rezignuoti. Ministerių 
kabineto rezignacija busianti 
įteikta taip greit, kaip tik Is
panijos sostinei! sugrįš kara
lius Alfonsas.

BERL1NAS, sausio 18. — 
Berlino spauda reiškia didelio 
pasitenkinimo, kad Francijos 
premjero vieta teko Briandui. 
Briand, girdi, busiųs sukalba
mesnis nei kad buvusieji prem
jerai.

Pinigai jau greičiau 
Pasiekia Lietuvą

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

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

NAUJIENŲ PINIGU SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 So. Halsted St, Chicago, 111.

Siuvėjų kova
[Telegrama Naujienoms] 

Samdytoju pienai nevyksta; 
siuvėjai gavo daugiau pa

šalpos.

NEW YORK, sausio 18.
Chicagos siuvėjai ir vėl atėjo 
pagalbon savo draugams new- 
yorkiešianis. New Yorko ♦siu
vėjams remti fondas gavo če
kį ant dešimt tuksiančių do
lerių. Čekį atsiuntė 61 Chica
gos siuvėjų lokalas.

Samdytojų pienai nevyksta. 
Amalgamated Clothing Wor- 
kers unijos organizatorius Ar- 
thur C. Yost mums praneša, 

j kad samdytojų asociacija ne- 
beatidaro savo naujųjų dirbtu
vę Springfielde, Massachuselts 
valstijoj. Dirbtuvę buvo nutar
ta atidaryti šiandie. Joj butų 
buvę dirbama drabužiai vai
kams.

Siuvėjai atidaro kolegiją.
Amalgameitų unija New 

Yorke atidaro dieninę kolegijų. 
Kolegijoj bus duodama pamo
kų unijos nariams siuvėjams. 
Tai pirma tos rųšies mokykla, 
kuria atidarė organizuotieji 
darbininkai.

Iš Chicagos sugrįžo generali
nis Amalgameitų . prezidentas 
Hillman. Jisai praneša, kad 
draugai chicagiečiai griežtai 
nusitarę remti savo draugų 
nevvyorkiečių kovų.

Laukiama naujo krizio 
Anglijoje.

Anglija negalinti grąžinti pas
kolų Jungtinėms Valstijoms.

LONDONAS, sausio 17.— Pall 
Mali Gazette šiandie išspausdi- 
so straipsnį, kuriame be kita 
sakoma, jogei laikraštis iš la
bai patikėtinų šaltinių patyręs, 
kad tikroji priežastis kodėl 
pakviesta Londanan Anglijos 
ambasadorius Auckland Ged- 
des, esanti ta, kad Jungtinių 
Valstijų valdžia reikalaujanti 
grąžinti duotas Anglų valdžiai 
paskolas.

Laikraščio manymu, jeigu 
lai butų tiesa, jeigu Jungtinės 
Valstijos tikrai reikalautų grą
žinti paskolas, Anglijoje gįdi 
kilti didelis krizisas.

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jj perskaityti. Nuin. 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 
ir 33. Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise.



NAUJIENOS, Chicago, UI. Sereda, Sausio 19 d., 1921

JONIŠKIS (Šiaulių ap.)

Nesenai musų apylinkę buvo 
atlankęs vyskupas Karevičius, 
kuriam pasitikti buvo papuošti' 
tam tikri vartai ir visai pasi
tikimo ceremonijai buvo Išleis
ta daugybė pinigų. Įdomu tai, 
kųd musų žmonės tokiems da
lykams visai/ncsigaili pinigų, 
o kai^^įJerti vienas kitas ska
tikas duoti švietimo reika
lams, tad nenori duoti.

EŽERĖNAI (Zarasai).
tfu ■ iiiiaMknifeiiiia ...............

Dabartiniu metu pasiekti 
Ežerėlius, tai reikia nuo Abelių 
stoties arkliais važiuoti 40 
varstų. Kelionė apsieina ma
žiausiai 200—300 auka. Del to 
visi valsčiai be galo yra var
ginami padvadomis (stoiko- 
mis). Pavyzdžiui, Antazavo

tas artistas Juozus Vaič
kus ir padaryta sutartis su 
artistais: K. (i 1 i n s k i u, M. 
Kiršiu u, J. S t a n u 1 i u. P. 
M a č i u s k u. A. Vai n i u- 
n a i t e, P. S k r e b u t e n i e- 
n e, O. Kur m y t e, T. D r a- 
g u n a i t e, — K. Kaly či u m. 
Taip pat pakviesta, bet dar ne
pasirašė sutarties, artistai: 1) i- 
n e ik a ir A. P i*a n a i t i s. 
Administratorium iždininku 
pakviestas P. V a i č i u n a s. 
Toliau artistai bus priimami iš 
debiuto.

Teatro atidengimui buvo 
vaidinama Z u d e r m a n o 4 
veiksmų drama “Joninės”. To
limesni repertuaras: ‘'Keis
tutis”, kurio vaidinimui deko
racijas ir eskizus gamina De
koracijoms piešti komisija: 
“P i 1 ė n ų Kunigaikšti s”, 
“M r n d augi s”, V y d u n o:

“Anga”, “Vėtra”, “Ne

repertuaro komisija, kurios 
uždavinys — paruošti vaidi
nimui rimčiausių veikalų. Nu
matoma nuo 2 iki 4 premjerų 
mėnesyje, neskaitant jų kar
tojimų.

Lietuvos dramos teatras pa- 
Į lankys ir kilus centrus, kaip 
Panevėžį, Šiaulius ir t. t.

Bedarbiai užgriebė salę.

NEW YORK. — 200 ar dau
giau žmonių, neturintjs pingų, 
maisto ir pastogės, vedami bu
vusio Amerikos konsulo Ur
bais Ledoux, atėjo į Bowery 
r užgriebė St. Mark’s Chape 
gimnastikos salę. Jie mano 
ten apsibūti) iki nesulauks ge- 
gesnių laikų. Bus pastatytos 
lovos, įtaisyta virtuvė ir bus 
įkurtas darbo sujieškojimo biu
ras.

COLUMBUS, O. — Penn- 
sylvania geležinkelio Cohinibus 
divizija atleido 10 nuoš. savo 
darbininkų.

valsčiui tenka į parą varyti po 
15 20 padvadų. Ypatingai1 
daug reikalauja padvadų mili
cininkai, nors kartais turi ir 
savo arklius. Prie to visko dar 
prisidėjo vežiojimas važiu o-
j a n č i ų Lietuvon daugybės 
rusu iš Sibiro, Voronežo ir iš 
kitų’ Sovietų dalių (? Red.). 
Tarp jų gryžtančių rusų yra 
koks 10% ir čiabuvių sentikių, 
o kiti tai ir buvusieji valdinin
kai ar taip sau “primanaiis”. 
Lietuviu tremtinių visai mažas 
% grįžta, o daugiausia rusai ir 
žydai- . Ežerėlių mieste daug 
yra apgriuvusių namų, kurių 
niekas netaiso, šiaip apylinkės 
labai gražios. Per paskutinę 
lenkų invaziją legionai jau ke
lis sykius buvo prisiartinę į 
miestą. Bet čiunai gerai veikia 
vietos šauliui. Tiek pat veikia 
ir atvykę partizanai, vadovau-: 
jaut nors ir ne visai taktingam, 
tačiau energingam komendan-j 
t ui, lenkai visuomet buvo ve- j

t sau žmonės”, “Amžina Ugnis”, 
i V. K r ė v ė s, “š a r u n a s”, I fa
sono “D a k t a r a s S t o k-

I m a nas”, M o i 1 e r i o “Š y k š-
II u o lis” Gorborgo “Pau-

i 1 u s”, P. V a i e i u n o “Ž o-
d ž i a i ir atbalsiu i.” 

Greitu laiku pradės veikti

GREENSBORO, N. C. — 
Vietps bovelnos dirbtuvės, ku
riose dirba 3.000 darbininkų, 
nukapojo algas 25 nuoš.

NEW HAVEN, Conn. — 
VVincheeter ginklų dirbtuvė 
nukapojo algas 10 nuoš.

XIII,I
3140 South Halsted Street, 

Chicago, III.

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenon Statomi Puikus

VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI
Aktai mainomi 4 sykius i savaitę:

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

Banga: BALKONAS 17 centi, APAČIOJ 28 centai.

$35

Sankrovos
kaina tik

sankrovos
kaina tik

i!

ųkte tajai
Mes turime parduoti už neužniokčjimą rendos palaikymui dvi

dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kurią 
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui 
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir 
užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaina- 
vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame 
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug
štos rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime 
parduoti dešimtį augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovy ir 
karpetų. šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirhimo. Mes par
duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatėm veltui 
į visas miesto dalia ir apielinkea, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir 
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aploikęs siuntinį. Atdara 
kiekvieną dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais ir kitomis šventėmis 
nuo 10 iki 4 po pietų. Liberty Bondsai priimami.

WESTERN FURNITURE STORAGE
Galima matyt po No.

2810 W. Harrison St. ir 2102 W. 35th St. Chicago

EXTRA! PALIKTA MUSU SANKROVOJ EXTRA!
štai kur stebėtina proga nusipirkti augštes rųšies GVARAN

TUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00 tik už $35.00, priedų vel
tui 26 rekordų, 300 adatų ir DEIMANTO ADATĄ. Šios NAUJOS 
PUIKIOS VICTROLOS palikta musu SANKROVOJE didžiulių 
muzikalių pardavėjų, kurie nubankrytijo. Kiekviena MAŠINA tu
ri DEŠIMTS METŲ DIRBTUVĖS GVARANCIJOS. Kam tai 
pirkti iš antrų rankų mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAU
JĄ GVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00, tiM už $35.00 
su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų SANKROVOS.

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

Mes žinome, kad apsimokės tamistai atvažiuoti, nepaisant kur 
gyvenat. Taipgi mes turime keletą augštos rųšįes TIKROS ODOS 
IR VELOURO SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
mą pasiūlymą. Mums reikia vietos.

Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI miesto ir priemiesčiuo
se. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBERTY BONDSAI PRIIMAMI:

J

b'

ggg Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. N e dėl dieniai s nuo 10 ryto iki 4 p. p. tggf
Jkl K NATIONAL STORAGE COIPANY * lh

£ĮJS m B Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris Sj
2023 So. Ashland Avė., Kampas 21-os Gatves
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AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO muziko. k.n- 

servatorijoje mokinama: Skam- 
biati pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muzikos istoriją j 
ir harmoniją. Baigusiems iš
duodami diplomai; įstoti galima 
visuomet.

Antanas S. Pocius,x
Vedėjas

3259 So. Halsted Str.
Tel.: Boulevard 9244

Z

V. W. Rutkauskas
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 324 
[Tel. Central 6390

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

Kaip Jūsų Akįs
Ar esi nervuotu, kenti galvos 

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

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

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

I——.............  ■■ n .....

jami ir su nemažais nuosto
liais pasitraukdavo. Steigiamo 
Senio narys kun. Liausas bom
barduoja vietos komendantą 
telegramomis, kad jis pasi
stengtų paliuosuoti suimtus 
dvarininkus. *

Vietos savivaldybių ir ko
mendantūros su latvių karino
me jau geri santykiai. Neat
sižvelgiant į visos apylinkės 
gyventojus, pačiame mieste 
puikia: bujoja 8 traktieriai, o 
apylinkėje tiek daug bravorų, 
kad net baimė ima. Net iš 
Latvijos atvažiuoja pirktis sa- 
magonkos. Latvių policija net 
siūlosi išgaudyti visus bravo
rų savininkus.

Apskrities savivaldybė Eže
rynuose kritingą momentą gy- 
vena.

Didesnė apskr. dalis Latvi
jos kariuomenės okupuota. To
dėl nėra galimybės, net ir pil
nos sąmatos 1921 m- sustatyti. 
Visam rfįiskrityj labai maža 
mokyklų įkurta. Pavyzdžiui, 
viename Joniškio valsčiuje 
toks pats skaičius mokyklų. 
Apskrities ligonine ir vaistinė 
neblogai veikia.

Jau 3 metus varo begalo 
svarbų kultūros darbų šiame 
apleistame kampely Ežerėnų 
4 kl. vidurinė mokykla.

[“L. Uk.”J

KAUNAS.

Waukegano

»

Duokit šviesos saviškiams!
Didžiausi žmogui dovana tai — šviesa. Jei išleistas pinigas šim

teriopai’ grįžta. Dėlto geriausią kultūrinę dovaną saviškiams Lietu
voje suteiktumėt, išrašę jiems

ERA spauda 
erą naudą nešą.

Gera spauda yra brangi, 
bet naudingesnė ir 
pigesnė už prastą.

O Tą supranta Chicagos 
lietuviai ir todėl savo 
geruosius spaudos 
darbus duoda Naujienų 
Spaustuvei padaryti.

<t o mes spausdiname 
viską, kas tik galima 
spausdinti.

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

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street, 
Waukegan, Ilk

GYDYKIS NUO ŠALČIO 
SU TURPO TUOJAUS.

Dramos Teatras. — Lietuvių 
Meno Kūrėjų Draugija, gavusi 
iš Valdžios reikaižngos subsi
dijos, gruodžio 19 d. -atidengė 
Lietuvių dramos teatrą. Teat
ro vedėju Režiserium pakvies-

“SIETYN Ą”
dvisavaitinį koperacijos, savivaldybės, ūkio, kultūros ir profesinio 
gyvenimo žurnalą, Šiaulių Srities Vartot. B-ves ir Lietuvos savival
dybių organą, kuris sklaido musų kaimo tamsos ukus, žiebiu jo kul
tūros ugnį, 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-ve, 24. “Sietynui” — Lithuania.

t----------------------------------------------------------------------
SKAITYKIT IR PLATINKIT TĖVYNĖS 

GYNĖJŲ LAIKRAŠTĮ “TRIMITĄ”.
\ “Trimitas” kas savaitę lankydamas savo skaitytojus, praneš 

jiems įvairiausių naujienų apie politikos ir karo padėtį, pasakos apie 
musų karžygius — kariuomenes, šaulių partizanų žygius fronte, apie 
musų priešo nedorus darbus ir klastas.

“Trimitas” duos įvairiausių pamokinimų ir patarimų, reikalingų 
kiekvienam 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 gružių viršelių, 
žada pradėti eiti paveiksluotas. ,

Adresas: “Trimitas” KAUNAS, Laisvės Alėja 26.
I UIIIHIUII II — I II ■ —I I i'■—Ii —Į-*^***'■ 1 II •■■,11 Ut

' IfcžiNfimhiSiAkM  Ji» 
K«z. 1139 Independenca Blvd. Chicag< 

Telephone Van Bu”cd 294

DR. A.A, ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišky,
Vaiky ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago 
Telephone Dr ivcr 9693 

Valandos: 10—11 jy y; 2—3 po pjet
8 v 11 1! ‘ioms 10—-12 dienfr

Naujienų Spaustuve
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Žmonės yra įpratę nepaisyt šalčio, 
manydami kad pereis į kelias dienas. 
Musų-gi patyrimas iš keleto* pereitų 
žiemų patiki ina, kad “šaltis neperei
na”. Nepaisymas, išsivys to į sunkias 
ligas. Ankstybame jo pasirodyme, jei 
tik Turpo panaudosi, pasitepdamas 
šnerves, jis čystys ir antiseptiškai 
veiks ant putilo'ir oro pereinamų vie
tų, kas suteiks urną paliuosavimą ir 
šaltį sulaikys. Jei Šaltis įsisinėjęs, 
ištepk Turpu sprandą ir krutinę ir 
gyduolė per.sigers per odą nueidama 
j nesmagumų vietą, paliuosuos suke- 
pimus ir uždegimus.

Turpo paprastai susideda iš seno
vinių! gyduolių, išspausto tarputino, 
kamparo ir mentalo į Čystą minera- 
lį sudėtinį, Jis nesuteps, nenudegins 
nei pūslių nesutrauks. Jis priimnus 
ir gydąs. Gydytojai žino jo vertę ir 
pataria kaipo saugia ir pasitikimą na
mų gyduole. Virš 1,500,000 puodelių 
Turpo parduodama kas motas. Ta- 
mistos vaistininkas užtikrins pinigų 
grąžinimą, jei neužsiganėdinsi.

Parsidavoja baltuose opaliniuose 
puodeliuose su pomerančio ir juodu 
lėbeliu, po 30c ir 60c.

Nuo visokių šalčių ir- susinu !imu.

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, 111.

Victor Cigar Store 
Wholesnleriai ir1 Retaileriai 

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

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

l’hone Yards 5248 '
A. M. KAKTIENĖ I

AKUŠERE
Daug metų praktikoj

3014 Einerald Avė., Chicago, III. fa



NAUJIENOS, Chicago, UI.

KORESPONDENCIJOS

Socialistų darbuotė.

nese-L. S. S. 1 17 kuopa dar 
nai susitvarkė po komunistų 
sukeltos L- S. Sąjungoje sui
rutės. bet jau smarkiai veikia, 
rengia prakalbas ir platina L. 
S. S. organą “Bangų".

L. D. L. 1). 54 kp. irgi tno- 
jaus pradės darbuotis ir dar
buosis taip, kaip ji darbavosi 
praeitais laikais.

agen
tai buvo suardę L. S. S. ir L. 
D. L. 1). kuopas, bet dabar vėl 
viskas atsteigta. Dabar I
L. I). draugai jau atsimeta nuo
komunistų ir grįsta į senųjų L. 
1). L. I). kuopų, nes mato, kad 
komunistai c na klaidingais ke
liais ir ne 
jie veikia.

d.

darbininku naudai 
Be to komunistinė 

. I). 1). L. neturi nė čarterio-

kartu su L. D. L. D

vaikščiojimui tarptautinės

KENOSHA

Didelio nedarbo 
jus, žmonės labai 
žinoti i Europy,

a ik u i užė- 
radėjo va- 
savo g:m-

bijodami

sunkiai už-

ną vitnas mano draugas rusas 
išsiėmė iš banko 3000 doleriu 
ir su keturiais savo draugais 
važiavo i Chicago, kad apsi
rūpinus reikalingais iškeliauti 
popieriais ir laivakorte. Nuvv-

kariu, ka 
agentūra.

on ir sėdus gatve- 
pasiekus reikimą ją 
atsitiko nelaime: 

kažin kas nejučio-
mis

cent 
rė • < >

pinigus, iki jgi‘>l<'dino
Nulindęs vargšas tu-
ti

J. Brazauskas.

Skaitytoju Balsai
(L'i iirvikiias iiame Myriu j* 
momonts Redakcija neutnakoj

KUR DINGO MUSŲ SESES?

ant Amerikos lietuvių puolė 
milžiniškas Lietuvos gelbėji
mo darbas, musų sesutės stojo 
į visuomen nį judėjimą , ir 
bendrai dirbo Lietuvos labui, 
rinkdamos aukas pinigais, rū
bais etc. Bet šiandie jos susto
jo darbo pusiaukely, pasitrau
kė iš visuomenės darbininkų 
eilės ir nuo 
tuos. Kažin.

įsikūrus Chicagoj Bendram 
Lietuvos Gynimo Komitetui, ir 
musų sesutės buvo beprade- 
danėios išnaujo bendrai dar
buotis. Kai kuriose kolonijose 
buvo paėmusius dagi knygutes 
aukoms rinkt: bet pamačiusius,

kė nuo bendrojo Liet, gynimo 
darbo, jos irgi metė knygu
tes, atsisakydamos aukas rink
ti. Ir jos, mat, Lietuvos va
davimo reikalų stato žemiau 
už. klerikalų partijos reikalus.

tijų ginčus ir partijų palitikas, 
o tikime kartu su vyrais dirb
ti bendrų Lietuvos gynimo dar
bų. To iš musų reikalauja 
musų tėvynė ir tie, kurie ka
ro lankuose savo kraujų ir 
gyvastį aukoja besigrumdami 
prieš gimtojo krašto nevido
nus — lenkų davrininkų veda
mas gaujas. — Sesuo.

Akušerka M. Katauskfl
Patarnauja dienom ir naktimi pnt 
rtmdynm Ir duodn pat4H*nua m* 
ferims ir merginoms. Antrais* 
3333 So. Halated 8t„ Chicaro. IIL

Pkonet Rotflrvard <121

Amerikos Lietuviu Dar
bai Lietuvos Gynimo 

Reikalu.

SHARON, Pa. — Nepaisy
dami blogo oro ne blogy kli
kų, susitarę mes trys draugai, 
Jonas Miglinas, Jonas Milkus ir 
Martinas Bakunas ėjome po 
lietuvių namus aukų parinkt 
Lietuvos šauliams, kurie ko
voja ir kraujų lieja už musų 
brangią tėvynę. šitame Sha- 
rono miestelyje ir apielinkėj 
lietuvių neperdaug, apie porą 
dešimčių šeimynų ir apie liek 
pavienių, iš kurių aukojo 
astuoni žmonės. Kaikurie 
bai užjauč’a Lietuvai, bet 
ir tokių, kuriuos galėtum

tik

yra 
pa

vadinti Želigosvskio bernais; į- 
ėjęs pas lokius stubon ir apsa-

negirdėjęs — tiesiai išvadina 
v šokiais pikiais žodžiais. Bet 
nūs viską nukęzdami, nežiū
rėdami lokių išgamų keiksmų.

nuveikėmc: Lietuvos gy

nė jams
$40.00.

Aukojo

šauliams surinkome

J. Tunaitis $5.00; J. 
[53.50; Jonas Milkus 

$3-00; M. Bakunas 3:00; po 
2:00: S. šiupiuienė, M. Baltai’, 
A. M. Bosenblum, W. Gold- 
berg; po $1: W. Savickas, J. 
Baliutis, J. Bosenblum. W. Le-

Pearlmau, H. Diamond, S. 
VVcinstein, H. Barr, II. Gaies; 
po 50: J. Survilas, S. Bobinson,
J. Green, M. Sandovv, S. Pauze,
K. Kroger, H. Aliau, M. Bo- 
senblum, 11. Sboket, N. Broliu,
L. Baner, S. S. \Veinstein; po 
25c: J. Bonu, E. Lurie. Viso 
labo $-10.00.

Taigi lųatot, kas užjueia sa
vo gimtajam kraštui: Lietuvos 
žydai beveik kiekvienas auko
jo, kurį tik pakalbinom, saky
dami, kad Lietuvai jie su mie
lu noru duosią, bet tik ne len
kams. — Kolektorius.

$ 10.00 priėmėm ir pasių
sim Lietuvos Misijai.—N.

20 DIENŲ VELTUI 
NUOŠIMTIS MES MO
KĖSIME PALUKĄ NUO 
SAUSIO 1-os D. UŽ 
VISUS PADĖTUS 
PINIGUS PIRM 
SAUSIO 20-tos.
PINIGUS SIUNČIAME 
LIETUVON 
IR Į KITAS

LAIVAKORTĖS
ANT VISŲ 
LINIJŲ.

J. S. Czalkovvski, vedėjas svetimšalių skyriaus.

CENTRAL
MANUFACTURING
DISTRICT BANK
1112 West 35th Street

Turtas virš $6,000,000.oo 
A STATE BANK

Atdara Panedėliais, Seredoms Ir Subatoms vakarais

STPAIGHT
IO

1O«
STRAIGHT

12 
OTHBR 
sizes

MELBA 
afc a. v' Supreme

Geresni ir labiau malonesni, negu 
\ bikurie lengvųjų Havanos cigarų.

Klausk savo vertelgos jūsų mėgiamųjų Jei- 
netui’®tlI tokių—rąžyk mums.

iSOįP I. LEWIS C1GAR MFG.CO.Newrrk.N.J.
Laroest Independent Cį£ar Factbry in the World

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

l‘2th STREET 
TeL Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugu laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj, — Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų 

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

Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti 

visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai 
darbininkai. . . .

Socialdemokratas labai nuosekliai gina 
darbininkų reikalus Lietuvoj.

Socialdemokratas nurodo kokiais budais 
darbininkai gali pagerinti savo būvį.

Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.

Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.

Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.

Socialdemokratą visuomet galima gauti 
NAUJIENŲ OFISE,

1739 South Halsted Street, Chicago, III.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Pinigai takeli 
Lietuvoje

Naujienų Pinigų Siuntimo 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
A. Kiltinienė
S. Stak ienai,tė
J. A. Varais
M. Jurgienė
M. Miliūnas f
A. Jakutaitė 
lt. Timinskas
J. čeknis
K. Aleknavičius
L. Skurdauskas

gavo
Daugintas 
Ilerman 
Stašaitis
Novogrodskienė

J. Praninskas
J. Triškas
B. .Klimavičius
D. žilevičaitė
V. Kantutienė
A. Buivis

K.

J

A. šešelgienei 
K. Vanagienė 
P. Klikna 
Kun. žiogis 
J. Guntorius 
J. Kuzas 
A. Tumonis 
M. Varanavičius 
J. Šimonis

A. Ligaitis V. Jonavičienė “N A U J I E N Ų’ 9

J. Ubys B. Malinauskiene apmokėtų draltų
V. Keršulis A. Petkus SĄRAŠAS.
K. Varanavičaitė K. Ginčauskaitė Julijona šklenikienė ....... . 2,000
M. Šimonienė J. Sereikis Anastazija Banienė ............ 800
V. Šidlauskas D. Puronas Ona Stonikė .... j............... . 1,135
M. Zakauskienė K. Vertė Liudvikas Rumbutis ..... 1,000
M. Banis J. Šileika Vincentas Naginevičius 1,000
J. Petrauskas M. Strokienė Juliana Tolkuvienė ......... 1,000
B. Somonaitis A. Montvydas Klemensas Džiugis 1,500
J. Zeverta A. Tunaitienė Karolina Krumi^aitė ...... . 6,800
E. Pudžmienė O. Venclauskienė Jieva Izokienė ................ 1,000
A. Kuleša P. Bačiulis Liudvika Lizaitienė ....... 1,000
J. Meškauskas A. žigienė Magdelena Vyšniauskiene; 1,000
A. Valentas K. Rutkauckienė Morta Grebelienė ............ . 3,000
K^ Jonitienė O. Mužienė Michal Boreišo ............... 1,145
A. Ropienė A. Kazlauskienė Juozas Tamašauskas ...... . 1,500
U. Bornotavičienė M. Pagareckas Kostantinas Strumskis ... . 2,630
E. Jakovleva P. Grigonis Ona Stonaitė .................. 1,200
E. Girkontienė P. Barackas Elzbieta Dūda ................. .... 500
K. Daunius J. Dapkevičaitė Jonas Mačiūnas .............. . 1,000
E. Pleškunaitė P. Kance Juzepa Valskaitė .............. 1,400
R. Povilionaitė P. Pranckietis Andriejus Butkus ............ 8,300
N. Akelaitis O. Vilkaitė Mikolas Radvilas ...... . 11,000
J. Matikonis V. Kazlauskis Juozapas Gailius.............. . 2,000
U. Nižinskienė J. černis Motiejus Gilis ................ 5,000
D. Baltunienė K. Černis Petras Pocius ............. * 15,000
J. Daniunienė L. šugžda Veronika Kliknikė ......... * 2,00Q
E. Miltinienė P. Latvėnas Juozas Wiszczulis ........... 2,000
B. Piktužaitė V. Kaliųauskas Michalina šaltkauska .... ... 300
T. Budenienė M. Barčis Pranciškus šklenikas ..... 4,000
M. Arlauskas R. Damulienė Antanas Kalėda ............. .... 700
M. Dabravičienė 0. Dilienė Steponas Alasevičius..... 10,000
K. Jackevičienė K. Vilutis Juozaą Wi,szczulis ................ 700
B.* Gabrienė Z. Giedraitienė Ladas Serbentą.................... 700
L. Normaitienė K. Senkus Alexandra Mikšienė ............ 500
J. Saprigunas J. Tunaitis Petras Sinkevičius .......... . 1,500
A. Trucinskaitė A. Rimkienė Juliona Gečienė ............... 1,200
D. Gura A. O. Barauskis Benediktas Jokubauskas 12,500
M. Stanaičiukė J. Juzeliūnas Marijona Moteiienė ....... 12,500
K. Kalesinskienė J. Jaicerienė Juliona Runavičienė ........ ... 300
A. Jurkšta A. Janulevičius Kostancija Voicekauskaitė 300
M. Gutauskas J. Puskoraitė Zigmanas Dakanavičia .... .2,000
J. D. Ječius B. Kaminskas “Socialdemokrato”
J. Čeponis S. Jurpalis Administracijai .............. 2,440
A. Vencloviene L. Oželiene Steponas Petrošius ......... . ... 500
D. Kumštis K. Burbulis Stanislava Micevičienė .... 4,000

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 i

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

no pinigai gali nueiti vieton i 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, Mąrijam- 
polyje.

Važiuojantiems Lietuvon geriausias ir rods vienutinis būdas 
vežties pinigus yra išsipirkus Naujienų Bendrovės draftą. Kas 
mano, kad nusivožęs 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 j 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

: t. ‘M. V/ U-iS.’t.. .iu*' >>. <. 1 . r > . ■ . -’i.-. . a.' ■! . _ .

Tel. Yards 8654 
Mrs. A. Michnicwicz

AKUSERKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ja; ilgai prak- 
ti* avusi Peno- . 
silvanijos hos- 
pitalšse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo, 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 

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

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

l’a- 
pa- 

pri« 
Duo

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

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

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriftkų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriikų Ir 
Vaikų Ligų.

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

Telefonas Drexel 2880

r ni m ■ ■ n h a »■ si rs m ■ ■ ■ i R. YUšKA į
1900 S. Halsted St. E

\ Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 5 

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

Tel. Prospect 3466
I ■ TOMJBflUM « ™ SI N V HBHUP

a
$

ii 
n 
M

i
Tel.: Yarda 666<J

Drover 8448

DR. V. A. SZYMKEV1CZ
Lietuvis gydytojas, Chirurgas, 

Aku Šeras
8203 So. Halsted St„ Chicago. 
Valandos: 10-12 ▼. r. 1-2, 6-8 
v. v. Nedčliomis 10-12 ryto.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 pa 
piet 6 iki 9 vakar* 

Iffediliomia nuo 9 iH 12 ryta. 
1821 S. Halsted SL, 

Kampas 18 ir Halsted St

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dentiataa—
3331 S. Halsted StM Chicago, III.

Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Tel. Canal 6222
DR C. K. CHERRYS 

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

. CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieni 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas ir Chirurgas 

1637 W. 51 it. kamp. Marshfield av. 
Valandom tiri 9 ryto, nuo 8 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Tel. Prospect 1157
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1739 SO. HALSTED ST., 
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Talephoiui Canal 1MN 
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Subscnption Ratasi
$8.00 per year in Cauada.
$7.00 per year outaide of Chicago.
>8.00 per year in Chicage.

Be per copy.
Entered ae Second CIam Matter 

March 17th, 1914, et the Port Office 
of Chicago, 111. uder the art af 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiokiMant 
nedihirtnlua. Laidžia Naujinai Beu- 
drevi, 1789 So. Halrtad St., Chicago, 
11L — Dn Telefonai) Canal 1506 ir 
Canal 576.

Vfadsakomojl Kalnai 
Chicagoja — paltai

Metams -------- . ■ , , ...» R
Pusei mete , ,L r. A
Trims mtneaiams , n - 2.
Dviem mineaiamn , , - .t 1.70
Vienam minėsiu! , , , 1.00

Chicagoje — per neidotojaaj
Viena kopija , , . . r w 08
Savaitei . ■ ■ „ > 18
Minėsiu! ------ 76

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paltui

Metams ,, $7.09
Pusekmeti , - , 4.00
Trims mineaiams , , 2.00
Dviem minasiams , „ 1.50 
Vienam minėsiu! , „ , .75

Kaietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams . $8.00
Pusei meti ..... , ■ 4.$0
Trims mėnesiams .........    2J5

Pinigus reikia siųst palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
»■     ——   ■■■ ■■■ m——

Vokietijos monar- 
chininkų sąmokslai

Vokietijos atžagareiviai 
dar vis neišsižadėjo savo 
svajonių apie monarchijos 
sugrąžinimą. Jie aktyviai 
veikia visose šalies dalyse. 
Bavarijoje jie yra sutverę 
karinę organizaciją vardu 
“Orgesch”, kuri yra po se
nųjų kaizerio generolų ko
manda. Tokią pat organiza
ciją jie dabar ėmė tverti ir 
Prūsuose, ir toliaus pienuo
ja išplėsti ją visoje šalyje.

Turėdami tokią ginkluotą 
jiegą savo rankose, Vokie
tijos monarchininkai tikisi 
prie patogios progos įvykin
ti valdžios pervartą ir vėl 
pasodinti ant sosto karalių.

Kad yra tikrai rengiama
si prie to, tai parodo tik-ką 
atidengtasai sąmokslas Hol- 
landijoje, kur gyvena nuo 
Vokietijos revoliucijos laiko 
buvusiojo Vokietijos kaize
rio šeimyna. Sąmokslą suse
kė Hollandijos valdžia įr lie
pė delei to buvusiam kaize
riui išsikraustyt iš tos ša
lies.

Pagal sąmokslininkų pie
ną, kuris buvo išdirbtas ex- 
kaizerio ir jo sunaus rezi
dencijose, Hollandijoje pa
starasis turėjo tam tikru 
laiku įvažiuoti į Vokietiją ir 
traukti Berlinan su ištiki
momis jam kariuomenės da
limis ir pasiskelbti kaizeriu. 
Monarchininkų organizaci
jos Vokietijoje buvo pain
formuojamos apie tai ir lau
kė ženklo iš savo vadų, kad 
puolus į pagelbą buvusiojo 
kaizerio sunui.

Taigi šitoks pavojus grū
moja Vokietijos respublikai. 
Bet Vokietijos valdžia nieko 
nedaro, kad prašalinus jį. 
Apginti respubliką galėtų 
Vokietijos darbininkai, bet 
jie, deja, nesutinka tarp sa
vęs. Skaldydami savo politi
nes organizacijas ir keldami 
kivirčus savo unijose, jie 
silpnina savo jiegas, kuomet 
priešas nuolatos stiprėja vis 
labiaus ir labiaus. Nejaugi

Vokietijos darbininkai nesu
sipras, kad tik eidami išvien 
jie gali apsaugot savo revo
liucijos laimėjimus?

Dar vienas 
skilimas.

Norvegijos Darbo Parti
ja irgi suskilo delei klausi
mo apie dėjimąsi prie “tre
čiojo Internacionalo”. Viana 
dalis stoja už Maskvą, ant
ra prieš; o kadangi Maskva 
reikalauja, kad jos šalinin
kai pertrauktų ryšius su 
“social-buržujais”, tai tiedvi 
frakcijos negalėjo sugyven
ti vienoje organizacijoje.

Ar yra kokia nauda iš to 
skilimo Danijos proletaria
tui? Jokios! Ar yra iš to 
naudos tarptautiniam dar
bininkų judėjimui? Taipgi 
jokios. Bet darbininkų par
tijos skilimas yra naudin
gas buržuazijai. Jai Maskva 
ir pasitarnavo.

. KLERIKALO LAIŠKAS 
Iš LIETUVOS.

“Naujienose” dažnai esti nu
peikiama Lietuvos valdžia ir 
tvarka. Kai-kuriems žmonėms 
tie papeikimai išrodo neteisin
gi; jie sako, kad tai <‘są bol
ševikų ir kitokių Lietuvos prie
šų prasimanymai.

Vienok yra faktas, kad ir 
neradikališki elementai yra daž 
nai labai nepatenkinti Lietuvos 
sąlygomis. Įdomus šituo žvilgs
niu yra tūlo F. Virako laiškas, 
išspausdintas So. Bostono 
“Darbininke“. Laiško autorius 
yra buvęs amerikietis, karštas 
klerikalų pasekėjas; Ameriko
je būdamas, jisai dirbo prie 
“Darbininko“ ir organizavo 
Švento Juozapo Darbininkų 
Sąjungą.

štai ką jisai tarp kitko rašo 
iš Kauno:

, “Lietuvoje rojus turtin
giems ūkininkams, o miesto 
žmonėms pragyvenimas bai
siai brangus, o uždarbiai 
maži. Dar įvairus valdinin
kėliai šiaip be taip stumiasi, 
o darbo žmoneliams pragy
venimas neapsakomai sun
kus, ir didelis vargas.

“Kad lengviau butų gali
ma išvažiuoti į Ameriką, tai 
kas tik turėtų kaip, važiuo
tų į Ameriką. Dabar tas 
dalykas baisiai varžoma, bet 
vis dėlto žmoneliai stengia
si kiek galėdami įsiskverbti 

į VVashingtono žemę. Kiek- 
venas nori laisvai atsikvėpti 
ir-dolerį kitą užsidirbti... 
Lietuvoje vis-gi varžymų yra 
perdaug ir apie didžiumos iš 
jų reikalingumą ir tikslingu
mą reikėtų gerokai paabejo
ti... Kauno gatve beeinant 
kokį vakarą gauni kokiems 
šešiems ar 10 milicijantams 
rodyti savo pasą ir gerai, jei 
viskas tvarkoje, o jei ne, tai 
važiuok į šaltąją, kol dalyką 
ištirs... Nekartą pasitaiko 
žmogui išbėgusiam skersai 
gatvės į krautuvėlę pasiimti 
svarą duonos atsidurti be
langėje vien tik dėlto, kad 

su savimi neturėjo paso...
“Žinoma, tas aiškinama 

tuomi, kad tai gaudoma 
bolševikai ir kitokį prieš
valstybiniai elementai...” 

Taigi p. Viraks sako, kad 
Lietuvoje yru gera gyvent 
tiktai storkakliams ūkinin
kams, o darbininkams di
delis # vargas. Toliaus ,įi-
sa sako, kad Lietu
voje yra perdaug bereikalingų 
suvaržymų ir duota perjaug 
didele gale milicininkams. Pa
galios, jisai sako, kad tie var
žymai ir bereikalingas kabinė- 
jimas prie "žmonių yra daro
mi po priedanga bolševikų

Darbiečiai laimėjo vietų 
Viktorijos rinkimuose.

Viktorijos valstijos rinki
niuose Darbo partija aplaikė 
kelis laimėjūnus; taipjau lai
mėjo daugiau vietų ir ūkinin
kų partija. Senasis Viktorijos 
parlamentas susidėjo iš 38 
darbiečių, 7 ūkininkų ir 2 ne
priklausomųjų; naujame par
lamente bus: konservatyvų 32, 
darbiečių 22,’ ūkininkų 10 ir 
nepriklausomųjų 1.

Prohibicija tapo atmesta 70,- 
000 balsų didžiuma. Tik tri
juose nedideliuose centruose 
prohibicija laimėjo, 143 dis- 
triktuose ji tapo atmesta, o 68 
tapo sumažinta skaičius vieš
bučių. Gėrimų klausime ne
užilgo balsuos ir kitos Austra
lijos valstijos, bet dar negali
ma permatyti kokios bus iš
sekinęs to balsavimo.

Reikalauja suvaržyti 
pel naga ūdas.

Federalinio parlamento na
riai darbiečiai reikalauja, kad 
Hughes valdžia griebtųsi prie
monių suvaržymui pelnagaudų. 
Hughes valdžia gi sako, kad ji 
negalinti tinkamai kovoti su 
pelnagaudomis delei siaurumo 
konstitucijos. Bet darbiečiai 
sako, kad valdžia turi pakanka
mai galės, kad sustabdžius pel- 
nagaudystę. Jie nurodo, kad 
valdžia galėtų priversti pelna- 
gaudas duoti apyskaitas apie 
savo pelną, o garsinimas la
bai daug prisidėtų prie sustab
dymo pelnagaudystės. Ptfskui 
valdžia turi plačias galės im
porte ir eksporte, kurias gali
ma butų panaudoti prieš pel
nagaudas. Dar daugiau, val
džia galėtų pasielgti su pelna
gaudomis, kaip ji elgėsi su 
pacifistais ir anti-militaristaia 
aikc karo — atkirsti juos nuo 
pašto, telefono ir telegrafo ir 
abelnai visai juos izoliuoti, 
<ad jie nebegalėtų veikti. Bet 
valdžia visa tai atsisako pada
ryti. Darbiečiai tuo tikslu bu
vo įnešę ir bilių, bet valdžia 
stoja už pelnagaudas ir bilių 
atmetė.

*New South Wales darbinin- 
<ų valdžia turi įnešus parla- 
mentan labai puikius įstatymus 
prieš pelnagaudas, bet tie į- 
statymai veiks tik vienoje vals
tijoje ir nekliudys pelnagau- 
doms kitose valstijose.

Nėra vietos ginklams 
mokyklose.

I

New South Wales darbininkų 
valdžios švietimo ministeris iš- 
eido paskelbimą, kad kol jis 

yra švietimo ministeriu, jis ne
eis ant mokyklos žemės iš

statyti karo trofejas. Tai iabai 
protingas nuosprendis. Nes 
tam reikia mokinti vaikus gar
binti kulkasvaidžius, konuo- 
cs, nuodingas dujas ir kitas 

žudymo priemones? Atpenč, 
reikėtų juos mokinti brolišku
mo, o ne tautinės neapykantos.

Dabar manoma padaryti ir 
dar vieną žingsnį, būtent pa
keisti niekuniuos mokyklų 
rankvedžius. Ministeris sako, 
kad vaikai nenori ir nėra rei
kalo jiems žinoti kokias orgi
jas kėlė senovės karaliai, bet 
daug naudingiau jiems paro
džius kaip tuo laiku gyveno 
tų šalių darbininkai. O jeigu 
jau kur reikalinga išstatyti ka
ro trofejas, tai jo nuomone, 
reikalinga juos sustatyti kam
bariuose pelnagaudų, kurie, 
kada kiti kariavo ir aukojo 
savo gyvastį, jie, sėdėjo namie 
ir plėšėsi sau milžiniškų pel
nų.

Valstijos valdžia taipjau pa
skelbė, kad ji nieko bendra ne
turės su išdalinimu karo tro
fėjų po valstijos parkus, negi 
būda vos pašiūrių tiems gink
lams sudėti. Bet valdžia mie
lai duotų vežimus nuvežti ' i )s 
ginklus ir suversti juos į Pa- 
cifiko vandenyną.

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
Gal nebepašalins socialistu iš

x legislaturos.
[Iš Federuotosios Presos]

Albany, N. Y. — Bandymai 
pašalinti tris socialistus assem- 
blymanus ir socialistą senato

gaudymo, žodžiu, jisai pa
tvirtina teisingumą visų tų pa
matinių ydų gyvenime, kurias 
nurodinėja socialistai arba 
šiaip pažangieji darbininkai.

O Viraks juk priklauso tai 
partijai Lietuvoje, kuri kontro
liuoja Seimą ir užima svarbias 
vietas valdžioje, t. y. krikščio
nių demokratų partijai.

Pasaulio Darbininku 
Judėjimas.

RUSIJA.
Skundžiasi ant sutarties su 

Lenkija.
NEW YORK. — Rusijos žy

dų atstovas Jnngt. Valstijose 
Dr. Dubrovski gavo kablegra- 
mą nuo Šerer, atstovaujančio 
žydus kitataučių komisariate, 
apie žydų klausimą Rusijos- 
Lenkijos taikos tarybose.

Kitataučių komisaras Mere- 
žin padavė užrubežinių reika
lu komisarui ČiČerinui memo
randumą, kuriame nurodoma, 
kad baltgudžių ir žydų teises 
yra ignoruojamos Lenkijos 
sutartyje ir kad abelnai nieko 
neminima apie mažumos tau
tybių teises.

Merežis nurodo, kad rusti 
padėtis gręsia^Jnilionams balt
gudžių ir žydų, kurie pateko 
Lenkijai, jei pirmesnis teks
tas skirsnio 4 preliminarės su
tarties pasiliks. Tas skirsnys 
nustato kultūrines ir kalbines 
teises rusų ir ukrainų, bet nie
ko nemini apie baltgudžius ir 
žydus ir taipjau neduoda jokių 
garantijų mažumos tautoms 
Lenkijoje.

Atsakydamas į memorandu
mą, čičerinas pasakė, kad tie 
faktai bus persiųsti Rusijos at
stovui Rygoje ir kad bus de
damos visos pastangos apsau
goti teises mažumos tautų Len
kijoje.

DANIJA.
Išdalins dvarus .mažažemiams- 

WASHINGTON. — Pasak
Danijos legacijos gautų ofi
cialiu ių žinių, Danijos augš- 
čiausias teismas vienbalsiai pa
tvirtino parlamento aktą, kon
fiskuojantį ir išdalinantį di- 
džiuosius dvarus. Valdžia, su- 
lyg įstatymais, paliks tūlą plotą 
jų savininkams, bet likusią da
lį žemės konfiskuos. Ta kon
fiskuota žemė bus ištaisyta ir 
bus supirktos reikiamos ma
šinos, tada bus jos išdalintos 
mažesniais šmoteliais norin
tiems dirbti žemę. Iš atim
tų dvarų bus padaryta 5,000 
ūkių ir jie bus atiduoti už ma
žą nuomą ūkininkams visam 
amžiui, bet valdžia vistick pa
siliks tikruoju žemės savinin
kų.

AUSTRALIJA.
Atims didžiausius žemes 

plotus.
W. FRANCIS AHERN.

(Fed. Presos Australijos Biuras).
SYDNEY. — Senesniuose 

metuose, kada Australijoje 
kiek daugiau pradėjo apsigy
venti žmonės, to laiko atgal- 
eiviška valdžia leido nieku- 
riems žmonėms susipirkti di
delius plotus žemės nepaprastai 
lengvomis sąlygomis. Iš tos 
priežasties dar ir šiandie tie 
plotai stovi neapdirbtais, savi
ninkams laukiant dar didesnio 
pakįlimo kainos ant žemės. 
Tuo 1 gi tarpu tūkstančiai ūki
ninkų neturi žemes ir negali 
jos pirkti už prieinamą kainą. 
Ne\v South Wales darbininkų 
valdžia prirengė bilių, kuriuo 
visi tie didieji žemės plotai tu
rės būti savininkų parduoti to
mis pačiomis lengvomis sąly
gomis, kokiomis jie juos pir
ko. Visą žemę paims valstybė 
•ir išduos už ją 4^ nuoš. bo
nus 38 metams; norintįs gi 
pirkti ūkininkai turės įmokėti 
(i’/o nuoš. vertes žemės ir pas
kui per 38 metus atmokėti tuos 
bonus. Įstatymai talip parašy- 
t?, kad savininkai jokiu budu 
negalėtų išsisukti. Jei jie per
daug reikalautų už žemę, apie 
jos vertę spręs tam tikras teis
mas, kurio nuosprendis skaity
sis galutinu.

rių iš valstijos legislaturos, de
lei tų pačių priežasčių, delei 
kurių jie tapo pašalinti perei
tais metais, tapo mažiausiu tū
lam laikui atidėti. Keturios re
zoliucijos buvo įneštos pašali
nimui .socialistų, bet jos repub- 
likonų vadovų tapo tuojaus 
atiduotos teisių komitetui.

Pašalinimo Smnuel Orr ir 
Harry Jaeger, naujai išriktų 
narių, buvo reikalapjama re
zoliucijoje, kuri tvirtino, kad 
jie turi būti pašalinti, kadangi 
jie priguli prie Socialistų par
tijos, kuri siekiasi “įkurti pro
letariato valdžią, ką galima at
siekti tik nuverčiant dabartinę 
valdžią.”

Teisių komitetas y dar nėra 
paskirtas ir kol jis nenuspręs 
socialistų likimas bus nežino
mas, bet iš išsireiškimų didžiu
mos vadovų matyt, kad yra 
palinkimas taikinties.

Rūpinasi amnestija.
New York. — Nevv Yorko 

nariai Socialistų partijos am
nestijos komiteto išvažiavo į 
VVasliigtoną, kur jie prisistatys 
senato teisių komitetui, parė
mimui senatoriaus France re
zoliucijos, skelbiančios genera
linę amnestiją politiškiems ka
liniams. Rezoliucija ragina pre
zidentą Wilsoną ' paliuosuoti 
visus politinius kalinius, įskai
tant narius L W. W. ir Socia
listų partijos. Socialistų parti
jos komitetą sudaro Morris 
Hillųuit, James Maurer, Alger- 
non Lee ir Bertha Mailly.

Tuo pačiu laiku American 
Civil Lieberties Union vedėjas 
Albcrt Silver parašė laišką se
natoriui Nelson, kuriame jis 
nurodo, kad kongresas turi ga
lę paskelbti generalinę amnes
tiją, jei prezidentas atsisako 
tai padaryti.

tebenori tolimesnio kapojimo 
lagy.

Nevv York. — Kaip sustab
dyti tolimesnį kapojimą algų 
audinyčiose ir kaip neprileisti 
prailginimo darbo valandų, 
jus svarstoma specialinėj kon- 
civncijoj atstovų visų Naujo

sios Anglijos lokalų Amalga
ma tod Textile Workers. Kon
ferencija įvyks Bostone sausio 
16 d. Sekretorius Mušte pas
kelbė, kad konferencijoj bus 
atstovaujama 15 lokalų, turin
čių 20,000 narių. Dviejose 
Naujosios Anglijos dirbtuvėse 
unijos nariai jau streikais pa
sipriešinę nukapojimui algų.

Lokautas prieš rubsiuvius 
plečiasi.

Nevv York. — Drabužių fab
rikantų lokautas prieš organi
zuotus rubsiuvius prasiplėtės 
r dabar apima netik New Yor- 
<ą, bet taipjau ir Bostoną su 
laltimore.

Delei to galbūt bus parcika- 
auta ištirti lokautą. Unijos 
irezidentas Sidney Hillman sa

vo kalboje Bostone ir vėliau 
Nevv Yorke išleistame pareiš
kime sako, kad unija yra pasi
rengusi prirodyti tyrinėjamas 
apyskaitas, kad drabužių fabri
kantai tyčiomis bando suma
žinti drabužių produkciją, kad 
)alaikius drabužių kainą da
bartiniame nepaprastame bran
gume. Kas bus pakviestas ty
rinėti, dar nėra tikrai žinoma.

Streikas 30 ar 40 mažose 
Baltimorės dirbtuvėse, kuriose 
d.rba apie 4,000 rubsiuvių, ta
po paskelbtas fabrikantams su
manius nukapoti algas nuo 25 
iki 30 nuoš. Trįs didžiosios 
Baltimorės dirbtuvės, Sonne- 
born Bros, ir M. Stein, turi pa
darę su unija sutartį ir nėra 
streiko paliestos. Streikas da
bar apnia tik mažąsias dirb
tuves, kurios yra nariais Tai- 
lors to Oįie 1 radę Association.

Ncw Yorke unijos nariai, 
dirbantįs 30 dirbtuvių, kurios 
susilaikė su unija, užsidėjo 
mokestį 20 nuoš. savo algos, 
kad prisidėjus prie sukėlimo 
milioninio apsigynimo fondo. 
Kituose miestuose rubsiuviai 
moka 10 nuoš. Telegrama iš 
Chicagos sako, kad ten apsigy
nimo fondan į vieną dieną su
rinkta <^60,000.

Penkios iš 10 sankrovų pa- 
rupinimui rubsiuviams maisto, 
jau tapo atidarytos. Toje san
krovose lik pačios unijos pini
gai bus naudojami. Pašalpos 
komitetas tikrų pinigų neda
lius. Nariai gau$ unijos pinigų 
ir tais pinigais galės pirkti 
reikmenų unijos sankrovose.

Lokautas Milvvaukee.
Milvvaukee.— 27siuvyklos vy

rų drabužių ant užsakymų už
sidarė ir paskelbė lokautą sa
viems darbininkams. Lokautas 
paliečia virš 400 kriaučių. Jis 
tapo paskelbtas sausio 3 d., 
darbininkams vienbalsiai at
metus samdytojų reikalavimą 
padaryti didelių permainų. Sa
vininkai norėjo įvesti 48 vai. 
darbo savaitę vieton 44 vai., 
lygią mokestį už viršlaikį, vie- 
tęjn pusantros ir nukapoti al
gas 10 nuoš.

Racine lokautas tapo pas
kelbtas prieš United Garmcnt 
Workers, kada tieji atsisakė 
priimti bosų pasiūlymus.

Finansinė darbi
ninku spėka.

[Ii Feąiruotosioa Preaoa]

WASHINGTON. — Kada 
darbininkai pilnai supras spė
ką jų rankose esančio kapita
lo ir panaudos ją, darbininkai 
tada bus jau prirengti paėmi
mu kontrolėm Jungt. Valstijų 
industriją ir vedimui jos ląu- 
dai visų, o ne pelnui kelių.

Tokį išrišimą industrinės* 
problemos duoda Richard 
Boeckel straipsnyje Indepen- 
dent žurnale. Jis yra parem
tas ant mašinistų uniojs jau 
padarytų eksperimentų su į- 
monėmis, kurios ikišiol buvo 
naudojamos tik interesuose 
kapitalizmo. Ką, mašinistai 
padarė mažoj skalėj, Roeckel 
sako, visas darbininkų judėji
mas gali padaryti didelėj ska
lėj ir su laiku patapti tikruo
ju savininku industrijos.

Straipsnis paduoda smulk
menas apie tai, kaip mašinis
tai suląųžė paskelbtąjį jiems 
Norfolko samdytojų lokautą. 
Unijos pinigais mašinistai nu
pirko jau išsibaigusį hnorgi- 
čių’ prieš Cjrescent Macliinc 
Works vadovą, tame lokau
te prieš unistus, ir ka
da jie prigrąsino parduo
ti dirbtuvę už neužmo- 
kėjimą to ‘morgičiaus’, unija 
įsteigė priversti Crescent dirb
tuvės viršininkus atšaukti lo
kautą ir pripažinti uniją.

Tečiaus Crescent ir kitos 
dirbtuvės, kurios pasirašė po 
sutartim su unija, gavo ulti
matumus iš bankų, kad dan
gau joms nebebus duodama 
kreditų iki jos nesugrįš prie 
‘open shop’ principo. Tada vėl 
įsimaišė unija ir pagelba sa
vo banko Washingtone sutei
kė reikiamus kreditus. Taigi 
tos dirbtuvės, kurios buvo 
kontrole tų interesų, kurie 
kontroliuoja bankus, dabar 
pateko unijos kontrolei!.

Iš to Boeckel išveda tą fak
tą, kad pinigai, kuriuos kapi
talistiniai interesai nukreipia 
prieš daibininkus, nėra pačių 
kapitalistų, bet didžiumoj pi
nigai, kuriuos sudėjo į ban
kus patįs darbininkai. Straips
nis Įsako, kad kikieviename 
lauko įkuriant savo bankus, 
darbininkai gali atimti iš kapi
talistų vieną iš svarbiausių 
ginklų — kontrolę ant kredi
to sistemos.

Laikanties to metodo darbi
ninkai gali kontroliuoti algas 
ir darbo sąlygas, bet čia jie 
turi panaudoti tiesioginį in
vestavimą į akcijas, -kad pa
tiems nusavinus industriją ir 
paėmus jos pieną. Kad lai at
siekus nėra reikalo išpirkti 
didžiumą visų korporacijų ak
cijų, bet akcijos vien svarbiau
siųjų įstaigų. Tai prirodo ir 
tas faktas, kad patįs mašinis
tai laike pastarųjų kelių savai
čių nubankrutijo tris Norfol
ko dirbtuves, kurios varė kom- 
peticiją su unijos kontroliuoja
momis įstaigomis.

Straipsnis taipjau praneša 
apie mašinistų pieną įkurti in- 

i vestavimo departamentą, in- 
I vestavimui šutaupintų unijos 
narių pinigų į akcijas (Še
rus) tų korporacijų, kurias jie 
nori kontroliuoti, ir apie su- 

j manymą kurti naujas įstaigas, 
kooperatyviniai vedamas, kur 
pirkimas akcijų butų neprak
tiškas.

Stripsnis mago, kad gene
ralinis štabas, vedantis invest- 
mejitus visų darbininkų galėtų 
netolimoj ateityj įvykinti tai, 
kad darbininkai paimtų savo 
kontrolėn visą industriją. Tuo 
darbininkai kariautų ugnimi 
su ugnim, betgi negalima bu
tų kaltinti, kad darbininkai 
naudoja tokius metodus, kurie 
nėra “legaliai, tvarkus ir 

amerikoniški“. “Darbininkai 
atkreiptų kapitalo ginklą prieš 
kapitalizmą — ne kad sunai
kinus kapitalistinę sistemą, bet 
kad padarius kiekvieną dikrbi- 
ninką kapitalistu”.

Musų Moterims.

Mėlynai arba baltai ruožuoto ging- 
hamo juosta ir apykraščiai teikia {gra
žesnės išvaizdos tokiai mėlynos ma
terijos priekyštei. Rankovės kimono 
pavidalo. Užsivelkama per galvą.

Priekyštei pavyzdys No. 9878 su
kirptas mieros nuo 36 iki 44 colių per 
krutinę. M ievos 36 colių reikia 3% 
jardo materijos 32 colių pločio, ir P4 
kitokios materijos apykraščiams.

Norint gauti tokiai priekyštei su
kirpti ir pasiūti pavyzd), prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus į 
konvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
Šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

nauJjenojTTi^^
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15 rentų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 9878.

M ievos ............... colių per krutinę.

(Vardas ir pavardė)

.................................................„....i....- 
(Adresas)

1 • I

; (Miestas ir Valst.)

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.

į Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827

Telephone Central 8362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

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

T

Telephono Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 

^3261 So. Halsted St., Chicago, III.
*....... ........... į ■ .V
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Bell fJ^Lg System

Your Exclusive 
Telephone

Tai ne yra galima įtaisyt tokį telephono instru
mentą, kad ypata sėdėdama kitame krašte 
kambario, galėtu perduot savo balsą per dratą.

Painės su tokiu telephonu butų ne vien ką kal
bančio balsas, bet visokį kiti balsai butų su
imti tame pat laike — rašomųjų mašinėlių 
barškėjimas, gatvės bildis ir kalbos kitų 
žmonių, tame kambaryj esančių.

Dabartinis telephonas yra paskirta vien tik in
dividualini patarnavimui. Kalbant reikia vi
sai arti prie lupų pridėti perdavėją balso, kad 
visas balsas butų pernešta į klausytojo ausį, 
prie kito galo drato.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

Darbo laukas.
[Iš Federuotosios Presos]

KANSAS CITY. Mo. —£eoo- 
Jy Stationary & Printing Co. 
paskelbė, kad ji nebesamdys 
daugiau organizuotų darbiniu-^ 
kų ir kad visi jos darbininkai 
turi arba pasitraukti iš unijos, 
arba apleisti darbą.

NEW YOBK. — 65 nuoš. 
organizuotų moterų darbinin
kių yra be darbo. Vietos sam
dytojai siekiasi prailginti dar- 
bo valandas ir nukapoti algas 
10 nuoš.

PHILADELPHIA. — Penn- 
sylvania gelžJukelio prezidentas 
paskelbė, kad dabartine padė
tis reikalauja atleisti iš darbo 
dar daugiau darbininkų. Kiek 
darbininkų atleista, neskelbia
ma-

kis M Birti Padaryta Del Vyriškumu
Pastaruose metuose iškilo geresnis supratimas grūmojime, taip vadinamų “draugijinių” arba lytiškų li

gų. žmonės kankinami šių ligų ir neišsigydę, persistato svarbą savo 
kančio gydymo.

padėjimo ir reikalauja geriausio atsa-

Pagelba, Kam

Norite būti gydomu gydytojaus kiau
rai suprantančio ligą ir kurios apsi
rūpinęs geriausiomis šių dienų meto- 
domis ir suteiks pagelbą.

■7

i 1
Pasekmingas 

gydymas
1 Ko tik nori, tai gausi, jei ateisi į 

ŠĮ ofisą. Kiekvienas individualis atsi- 
priimamas su specialo atidaJ Į j tikimas

ir gydymu. Nei vienas negali bijot 
'''"L gaut pagelbą i§ šio ofiso, kadangi

f
i mažai pinigų turi. Gali gauti geriau- 
• šią gydymą už vidutinę mokestį.

Akis Egzaminuoju Dykai
Gyvenimą* yra 

tuščias, kada pra
nyksta regėjimą*, 

vertąjį*** 
pagerintą Oph- 
thslmometer. Y- 
pating* doma at- I

kus. Vai.; nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nerišliomis, nuo 9 iki 12 dieną. 
4649 S. Ashland Are. kam*. 47 St.

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6487

PITTSBURGH, Pa. — Nepri
klausomoji Superior Steel Co.,' 
kuri buvo uždariusi savo lie-į 
’iklą, dabar ją vėl atidarė, bet 
nukapojo algas 15 nuoš.

CLEVELAND, O. — Gatve- 
karių kompanija 1,500 track-, 
menų nukapojo algas 20 nuoš. j 
Jie dabar gaus 4Oc į vai. Ki- ' 
tiems darbininkams bus nuka
pota nuo 15 iki 20 nuoš-

MANCIIESTER, N. J. -20,- 
00 audinyčių darbininkų vėl 
□grįžo į darbą po dviejų ša

šaičių uždarymo dirbtuvių, bet 
ių alga tapo nukapota 22% 
nuoš. s

t'
Ypata ateinanti pas mus, ‘gali būt užsitikrinus, kad yra gerose rankose. Patirs, kad gauna visiškai ge

riausią medikališką gydymąsi iš rankų gabių ir gerai suprantančių gydytojų. Tas reiškia daug sergančiai 
ypatai prie užtikrinimo; tai suteiks jai viltį suradime išsigydymo. Ypata gali ateiti kada tik nori, by valandą 
dėl patarimų, gydymo ir būt užtikrinta paslapčia. Neikit į institutą, kuris yra vedamas svietiškių arba mok
sleivių, bet ateikite pas tikrą specialistą, kuris pilnai supranta savo darbą.

PATARIMAI VELTUI
Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vak. 

Nedeldieniais: 11 ryto iki 1 vai. po piet.

DR. C. H. HAIR
39 So. State St., Room<122—12-tas floras,

Mentor Building.

c Žmogue kasosi galvą, I 
kad palengvint niežėjimą. | 
Kasjmasi pasidaro papro- « 
čiu, ir tuomet žmogus ka- I 
sosi ncjučioms. Bet jis j 
žino, kad jam niežti, ir ? 

visi kiti tą žino. • ’
Vyrai ir moteris kenčia i 

niežėjimą nuo pleiskanų, j 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima į 
lengvai prašalinti. Nebus j

! daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 5 
Į įvykstančių nou pleiskanų. . '
j R U F F L E S į1* panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.

Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo. _ . !

RŪFFI.ES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams, j 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be ' 

IRUFFLES, jei turite pleiskanų. • # I
ą Jus aptickininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi | 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pacto 
markėmis ar moncy order, kuriuos siųskite šiuo adresu: • į

o—AD. RICHTER 3 CO., 326-330 Broadway, New Yark —— *

PACIAVIMOSI PAS
ĮVAIRIAS TAUTAS

FORT DODGE, la. — Kiek
vienas darbininkas, jieškantis 
darbo Plymouth Clay Praduč
io Co. dirbtuvėse, pirm negu 
į gaus, turi pasirašyti, kad jie 

niekad nedalyvaus streike, ne
didės su kitais darbininkais, 
kad permainius darbo valan
das, algą ar kad privertus kom
paniją pripažinti uniją. Jeigu 
'i darbininkas yra nepatenkin
tas, jis gali mesti darbą, jei 
duos iškalno tinkamą praneši
mą kompanijai.

MILWAUKEE. — Dvi auto
mobilių kompanijos nukapojo 
algą savo darbininkams nuo 7 
iki 20 nuoš.

Baltijos-Amerikos Linija
Vietoj Rusijos — Amerikos Linija. M———————....... u,........ i—«——................  i... .  —■

TIESIAI BE PERSftDIMV 1$ Y0RK0 Į: 
HAMBURGĄ. Kaina 3 klesos $125 — karės taksų $5. 
LIEPOJŲ. Kaina 3 klesos $145 — kares taksų $5.

“ESTONIA” buvęs “CZAR” išplauks 1 Vas.
“POLONI A” buvęs “KURSK” išplauks 15 Vas.

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba
K. W. KEMPF, General VVestera Passenger Agentą 

J20 N. LaSalle Street, Chicago, III.

Tel. Monroo 2G04

DR. W. F. KALISZ
Spedaiam&a: Moterą Ilges ir Cfeirargija

1145 MILWAUBM AVĖ. x CHICAGO.

PINIGAI

T. Pullman B433

AKUŠERKA 
k SHUSHO

Turit patyriu:: 
motorą ligose;' ju 
patingai pritlv 
du ligone ir kud.

teik’) liyGH.
111929 S. Stale Sta

Chicage, Iii.
S M K? K £ Q St t~

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

DR. M. HERZMAN
I* RUSIJOS

Gorai lietuviams Žinomai) per 22 i 
metu kaipo patyręs gydytoj**, chi- ‘ 
Turgau ir akušeriu.

Gydo aštrias ir chroniškas Ilga*, 1 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nae- į 
jausiąs metodas X-Iiay ir kitokiu* 
elektros prietaisus,

Ofisas ir Labaratorija! IBM W 
18th St., netoli Fisk St

VALANDOS: Nuo 10—12 nletn 
ir nue 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Ganai
8110 arba U 7

Naktimis) Dreael 
950 - Drover 4186

i GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St. 
H VAL.: 9—10 ryto, ir 8—9 vai. vk I

j Teluphonai:

Telephone Yards 5032

3107 S. Morgan St. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 Jki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

d

- Telephone Yards 1532

| DR. J. KULIS J
. LIETUVIS

« GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į
;1 Gydo visokias ligas moterą, vai- '
* kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- | 

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

$ 3259 So. Halsted St., Chicago. ■
x H * ■ B B fi & CS B ei K U ši M ■ ■ M

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

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

pas * muzu Įmanus; pas marmonus.
3. Pačiavimasi Indijoj, Kynijoj ir Japoni

joj.
4. Pačiavimasi Graikijoj ir Romoje.
5. Pačiavimasi Francijoj.
ši knygelė turi 89 puslapius.

Kaina tik 20c
Kiekvienas privalo tuojau nusipirkti šią 

knygelę. ,

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted Street, 

v—----- ————————

ir

Nemato reikalo sustabdyti 
im migraciją.

WASHINGTON. — Immi- 
raeijos komisionierius Wallis 
□vylė immigracijos sustabdy

mo šalininkus, kad jis liudijo 
prieš senato komitetą. Nors 
jis buvo viešai paskelbęs, kad 
Europa gali užplukdyti Jungt. 
Valstijas netikusiais žmonė
mis, jis liudydamas suliko su 
pirmininku Coli, jog skaičius 
immiaranlų yra automatiškai 
aprubėžiuotas, kadangi laivai 
negali daugiau atgabenti žmo
nių, kaip vieną milioną į me
lus. Wallis sutiko, kad immi
gracijos sustabdymas butų di
dele ekonomine problema, ka
dangi didieji samdytojai rei
kalauja naujų darbininkų. Wal- 
lis priešinosi sustabdymui im
migracijos.

Vienok jis stojo, kad imini1- Į 
grantai butų parenkami ir kad 
lai butų daroma anqj pusėj j 
vandenyno. Jis ypač bijosi 
“bolševikų” tarpe immigrantų. 
Jis taipjau nenori įsikasti ju
rininkų, kurie nori pabėgti nuo 
laivų. Tuo tikslu jis norėtų 
uždrausti ^jurininkams visai 
išlipti iš laivų, laivams atplau
kus j Amerikos uostus.

Iš Amerikos siunčiami pini
gai į Lietuvą; greičiausiai pa
siekia adresantus Lietuvos kai
muose, kada yra pasiųsti per

Federalę Paskolų Bendrovę 
666 W. 18th St., Chicago, 

kuri turi sąskaitiškus ryšiui su 
Lietuvos Bankoms.

Pinigai yra siunčiami puš
toms ir telegramais, ir išduoda 
savo čekius (draftus) ant Lie
tuvos bankų.

Keliaujantiems į Lietuvą yra 
sargiausiai ir patogiausiai vež
tis pinigus Federales Paskolų 
Bendrovės Draftų formoj, iš
duotus ant Lietuvos bankų; tie 
bankai išmoka pinigus draftą 
savininkui be jokių nutrauki).
Parduoda laivakortes ant dvie

jų tiesiausių į Lietuvą linijų, 
ant kurių nereikia persėsti. Iš 
Montreal į Eydkunus (netoli 
prie Kauno), kaina $107.15.

Iš New York į Liepoj ų, kai
na $145. Taip-pat ir iš Lietuvos 
į Ameriką.

Skolina pinigus ant Ameri
kos ir Lietuvos namų, žemių ir 
ūkių.

Ofisas atdaras iki 9 vai. vak.
<<■

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

MILIŪNAI NAUDOJA

Bulgarišką Kraujo Arbatą.

Imkit karštai šutinta užmušimui 
šalčio ir apsisaugojimui nuo Influen- 
zos, Gripo ir plaučių uždegimo.

Šios tyros žolės turi gryną gyduo
lių pajiegą: palengvina pilvą, nure- 
guliuoja veikimą, iščystija jaknas, 
prašalina nuo inkstų apsėstus nuodus 
ir sustiprina nusilpusį, praskydusį 
kraujo. Tai yra didžiausia pirmos pa- 
gelbos naminės gyduolės visam© pa
saulyje.

Parduoda vilai vaistininkai 
arba per užtikrintą krasą, 1 didelė 
šeimynai dėžė $1.25, arba 3 dėžės 
$3.15, arba 6 dėžės $5.25. Antrašas:

H. H. VON SCHLICK, president, 
Marvoi Products Co.,

451 Marvel Bldg., 
Pittsburgh, Pa.

’oiiso Tel McKinley 76

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS

Mes savo darbą gvaraatnojame 
Kalbama visas Europiškas kalbas. 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

Arti 88-th Street

.... ' r""" įl"
Tel. Pullman 842

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvya Gydytojas Ir Chirurgą*

i 10900 Michigan Avė., Roaelande.
Į Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir «:8C 

iki 8:30 vak.

I. LYON, 
Parsiduoda 

Bučernės ir puikaus 
groserio.

1731 So. Union Avė.

GALUTINIS KAINOMS NUMAŽIN
TOMS IŠPARDAVIMAS.

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvya Dentiatas 
10801 S. Michigan Av., Roaeland 

Valandos: 9 iki vakaro
----------------- ------ — -....................

DR. C. K. KLIAUGA I
DENTISTAS

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

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

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

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

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

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St.

Telephone Yards 58341

Dr. P. G. Wiegner 
(Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 So. Halsted SU Chicago^1

z............................................. ................................
Telephone Boulavard 2160

Dr. W. Kaplan
DENTISTAS

Specialistas DANTŲ ir burnos ligų 
3303 So. Morgan St.

Valandos: 9—12 p. p. 2—9 vak.
Chicago, III.

<----------------------------------------------------------------- /

s*■■ *
IĮ PRANEŠFMA8 I

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

1616 W. 47 SU Tel. Boul. 16Ū
Valandoj: 1 iki 3 po pietą.

6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryte 
Res. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 263

* --------------- ----

j1**— 1 ■*"—1" "r —  —i....   ■    «
j Tel. Austin 737

DR. MARY A 
DOW!ATT—SASS.

J Kątik sugrįžo iš Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No. 

5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9 
vakare išskiriant nedaldienius.

* —... ..... '------------- ------ - - ...—... .
mnmnr^ Mmimn

Tel. Boulevard 2160
J Dr.A.J.KARALIUS 3

Gydytojas ir Chirurgas
’ VALANDOS: 0—12 ryto £i 2—9 vakaro. g
i , 3303 So. Morgan Street, i?

Chicago, IU.
■i nn. ■ -j k-, a• ;g * "

.m   ............... . ... —.*7

Dr.C.Z. Veželis
Lietuvis Dentiataa

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvia

Telefonas: Drover 7042

I ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ E ■ ■ ■EBE ■MIĮjr 
£ Tel. Canal 65 k

LIETUVIS DAKTARAS

■ Dr. J. Sarpalius!
1424 So. Halsted St. i

Vai. 10 iki 12; 3 iki 6; 6 iki 8. ■ 
Nedėlioms 10 — 12. f

Gyveninio Tel. Yards 5093. J 
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NAUJIENOS, Chicago, HL Sereda, Sausio 19 d., 1921
l ' rt~s’ kurie būdami prisigėrę Ju-

jji kelinės (Lktaturos, skaito kny
gyną buržuazišku ir šaukia, 

_ 'kad jiems jo* nereikia, reikią 
H SIDE v*cn revoliucijos.

“ l l’ečiaus knygynas turi taip- sidieciai, luruucJ< . . *... . *. i iau daug ir prūdeliu, kurie lan- , kurių žymiau- J ° 1

H. W. Aliport, 
ir P. 11. Welch 
tieson namo 

B. Maller, Jr.

visokių 
šia yra, palaikomas vietos 
draugijų viešas knygynas. Kny-j 
gynas — tai musų centras, kurį 
mes galime .greitu laiku so- 
šaukti įvairius susirinkimus, 
surengti prakalbas, diskusijas 
r t. t. Knygyne taipgi randasi 
ir daug Amerikos ir Lietuvos 
laikraščių, kurie suteikia 
mums daug reikalingų žinių.

Pi<e knygyno yra įkurta vai
kų draugijėlė. Bijūnėlis. Prie 
jos priguli apie 50 vaikučių.

ko jį ir visais įmanomais bu
dais jį remia. Dabar to knygy
no naudai rengiamas yra drau-

j nančioj nedėlioj, sausio 23 d., 
J knygyno svetainėje. z Progra- 
; mas susidės š dainų, deklama- 
|cijų ir prakalbu.
i diečiai kviečami

te, kuri sugabiai mokina vai
kučius lietuvei kalbos, žaisti 
ir deklamuoti. Ne kartą moti
nas tenka išgirsti kalbant: 
“Mano mergaitė eina į knygy
ną ir išmoko lietuviškai skai
tyti geriau negu aš. Jei to ne
būtų buvę, butų re kėję vaikus 
leisti į bažnytinę mokyklą, kur 
nieko kito neišmoktų, kaip po
teriauti”

Visi north si- 
yra atsilanky

ti, nes vakarėlis žada būti la- 
I bai smagus, susieisit čia su sa- 
I vo pažįstamais, pasikalbėsite - 
ir kartu parenisite tą taip rei- 

Į kalingą įstaigą knygyną.
—North Sidetis.

3 daktarai apskundė namų 
savininką.

Trys daktarai 
David G. Marks 
vakar patraukė 
savininką Jobu
ir reikalauja kiekvienas po de
šimt tuksiančių dolerių atlygi
nimo. 'lai dėlto, kad namo sa
vininkas, dar kontraktui nepa
sibaigus, iškraustė daktaru ra
kandus ant gatvės, 
jis norėjo pasiplėšti; 
Irdamas sulaukti ik 
tai (lease ) pasibaigs

Sako, kad tankiausia šia nauja 
liga serga tie žmonės, kurie 
primaus yra sirgę influenza. 
Jos, kap ir influenza, simpto
mą? yra nevienodi. Bet tan
kiausia ji prasideda su gal
vos skaudėjimu. Galva prade
da skaudėti ir ji pradeda svaig-

PRANEŠIMAI
LSS. VIII Rajono Mokyklos lekci

ja bus šiandie, sausio 19, lygiai 8 v 
vakare, Aušros svetainėje, 3001 So, 
Halsted St. Bus aiškinama apie Owe- 
no “Naująją Harmoniją”. Visi kvie
čiami atsilankyti. — Valdyba.

BRIDGEPORT

nie kryzyje LSS. 1 kp. labiau 
už kitas nukentėjo, narių skai
čius kiekviename mėnesiniame 
suvirinkime auga ir auga. Pra
eita susirnkimą j kuopą jsira-

llirilll IOK1O gi 

darbaivimosi, 
jų yra 

ivnas \

gyno 
priešų. Vieni 
kuriems knv 
mis už ta, 
žmonės šviet

tur n
dešinės,

gi

tina, kad sekamame susirinki
me dar daugiau įsirašys- '

* ♦ *
Girdėjau, kad ir Ona (ta ką 

su storom kojom) irgi apsigy
veno l’nionaunės “laisvės” 
beizmante. Ji irgi vra nema-

NAUJAS KRIKŠTAS 
LIETUVOJE. už kitas devintosios nares. Ona 

gyvena niekeno nebaderžioja
ma, nes turi už apiekuną 
ros valios 
komunistą, c

ge- 
žmonių — stiprų 

su kuriuo ir “žen- 
ateitį.” v 

‘ * *
laikraščius iš įde

ganti pavieniais 
“Darbo Žmonių 
Socialdemokratas 

30c., Sietynas 30c., 
Mo-

tuivos galima 
numeriais 
Knygyne:” 
5c., Aušrinė
Lietuvos Ūkininkas 10c., 
kykla ir Gyvenimas 50c 
m’tas 10c. Amerikos: Naujie
nos 3c., Keleivis 5c., Sandara 
5c., Meile ir šeimina 25c., Kar
das 25c., LSS. organas Banga 
10c. —Gvaizdikas.

Ketverge, Sausio-Jan. 20, 1921.
North Side, Liuosyhės avet., 

1822 Wahansia Avė.

a

Dvasiškiai išardė žynių 
susirinkimą.

International Order of Ma- 
ieians praeita naktį laikė eks-

Matomai, 
jis nega- 
kontrak- 

balandžio
mėnesyje, 1922 m-, pakele dak
tarams randas nuo $16 iki $90 
i mėnesį.

Prašo VVilsono pardono.
Birchmont hotclio savinin

kas Charles M. Sommers, du 
menesiai atgal buvo nuteistas 
penkiolikai mėnesių kalėjimo, 
Leanvvorthe, už pardavinėjimą 
degtinės. Vakar jis parašė 
šonui laišką, prašydamas, 
\Vilsonas jį paliuosuotų. 
nurodo, kad jo bausmė 
yra perbrangi ir pardėta;

Wil-

Jis 
jam 
kad

vo biznį, nes kitais jis suban- 
krutysiąs. Beabcjonės, Wilso- 
nas jo maldavimo 
Bet į žmonių reikalavimą 
1 mosuoti Eugene V. 
\Vilsonas yra atkreipęs 
karčiąją ausį.

’šklausys.
pa- 

Debsą, 
savo

landa vac

mobilum

Apiplėšė milionierę.
Du bandkai apsimetę detek- 
vais vakar apie aštuntą va

re sustabdė au te
važiuojančią milio- 
Lind G. Livingston,

5026 Grand boulevard, ir nup
lėšė nuo jos apie dešinitės tuk
siančių vertės brangenybes — 
gražiną, skrandus, etc. Milio- 
nierė Livingston važiavo vie
na sau namon iš kortininku 
puotos, kuri atsibuvo milionie- 
rės M. Hirsch namuose, 4954 
Lake Park avė- Jai bevažiuo
jant Fifteenth gatve, netoli 
Xavier akademijos, du bandi
tai iškėlė rankas, stovėdami vi
duryje gatvės liepė jai susto

jai buvoI ti. Kada ji sustojo, 
i pasakyta, kad ji'yra areštuota 
; ir č'a ant vietos bus krečiama.
Bekresdam apiplėštąją ir din
go tamsoje.

būti iki užmiega. Didžiuma 
daktarų laikosi tos nuomonės,

ro dar nei vieno atsilikimo, 
kur butų du ligoniai vienoje

ligoniai yra vienas nuo kilo 
gana toli. Vaistų šiai ligai gy
dyti nėra surasta. Sako, kad 
geriausias dėl jos vaisias, lai 
smuikos balsas.

Užgyrė mayoro pieną.
Mayoro Tbompsono pienas, 

kad gatvekariai butų paimli 
miesto nuosavybėn ir kad kar- 
feras butu sumažintas iki 5c., c

vakar tapo užgirtas miesto ta
rybos nuskirtos transportaci- 
jos komisijos hštuoniais bal
sais
bus tiesiai 
miesto tarybai.

prieš du. Dabar dalykas 
perduotas pačiai 

'Karybos prmi-

ko, kad jis su “skymu” sutin
kąs, tik jame dar reikia pada
ryti nekuriu materialių pageri
nimų. Gi aldcrmanas Joseph 
H. Smith ir Guy Guernsey sa
ko ,kad iš šito mayoro “sky- 
mo” išeis viena didelė liasco!

Uždraudė judamus paveikslus.
M iesto 

cenzoriai 
teatrininkams rodyti 
la “The Ladie in thc

krutamųj ų 
uždraudė Chicagos 

paveiks- 
Dugout,” 

kuriame buvęs kadaise, garsus
Oregono banditas, Al. Jen- 
nings, lošia svarbiausią rolę. 
Cenzūros viršininkas sako,

rusins mieste piktadarius.

Chicagos Lietuvių Soc. Vyrų Chore 
repeticija įvyks šiandie, sausio 19 d. 
Mark White Sųuare salėj, So. Halstec 
ir 29ta gatvė. Visi dainuotojai susi
rinkite paprastu laiku. — F. Mazola.

Lietuvių Viešas Knygynas P. V. D 
Chicagos kviečia, draugijų, kliubų ii 
kuopų, prigulėjusių prie V. K., at
stovus į susirinkimą sausio 20 d. 7:8C 
vai. vakare, Valinčiaus svetainėj 
1732 S. Union gatvė, aptarimui ar j 
I.ietuvą pasiųsti ar čionai suvartoti. 
T. Budginąs, rast. 1620 S. Kuble St.

ASMENŲ JIEšKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolių, Jono ir Kaje

tono Talockių iš Jurbarko miesto 
Amerikon atvažiavo 1912. Jonas, kui 
gyvena, nežinau, o Kajetonas šeši 
metai atgal gyveno 
nežinau. Malonėsite 
žinanti juos malonės pranešti.

MONIKA (TALOCKIUTĖ) 
LUKAUSKIENfi,

4773 Plowar Avė., St. Louis, Mo

Canada, dabai 
atsišaukti, arba

PARDAVIMUI
PARSIDUODA karčiama geroj ap

gyventoj vietoj. Parsiduoda pigiai.
AtsiSaukit

2559 Wcst 39 St., 
Chicago, III.

Tel. Lafayette 3765.

PARSIDUODA galiūnas labai ge
roj, visokių tautų apgyventoj vietoj. 
Pardavimo priežastis — išvažiuoju 
kitan miestan. Labai gerai biznis ei
na, o parsiduoda pigiai.

1123 So. Clinton, 
Kampas Bunker Sts.

PARSIDUODA galiūnas 
greitu laiku ir pigiai. Par
davimo priežastis patirsite 
ant vietos.
4515 So. Wentworth Avė.
~PARSIDUODA~~~bučernė 
ir grosernė. Pardavimo prie
žastis — važiuoju j Lietuvą. 
Atsišaukite j Naujienas pa
žymėdami No. 202.

PARSIDUODA saliunas 
labai geroj vietoj, pigiai ir 
visokių tautų apgyventa.

Atsišaukite:
1637 So. Jefferson St.

_____ NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA savastis vertės $10,- 

000.00 už $8,500 iš priežasties ligos. 
Du mediniai piltu pamatu, groseris 
į priekį namo. % bloko nuo lietuvių 
bažnyčios. Atsišaukite pas 4619 So. 
Hcrmitage Avė.,' arba telephonuoki- 
te: Yards 5624.

PARSIDUODA farma, 128 akerai 
geros žemės; 80 akerų ariamos, 48 
akerai stambaus miško su gerais bu- 
dinkais; 3 arkliai, 9 melžiamos kar
vės, 2 veršiai, 115 vištų. Yra visos 
mašinerijos; 3 mylios nuo miesto. Sa
vininkas išvažiuoja į Vokietiją. Par
siduoda už $10,000, Black River Falls, 
Wisconsin.

JOSEPH VOLANDUS, 
2829 W. 39th St.

Tel. Lafayette 4167 Chicago.

MO^YfO^S

Padengimui lėšų įžanga 25c.

Draugai ir draugės būtinai pribu
ki! ant šitų prakalbų, nes kun. Moc
kus pasakys vieną iš geriausių pra
kalbų šitoj dalyj miesto.
Kviečia visus 1 k p. LLF. Komitetas.

ciją-parodą Tucker Palace 
linėje. šioje magikų paro- 

buvo sukviesti ir neku-

pertikrinus juos, jog jų dvasių 
i’* “ano svieto” teorija yra di- 

nesąmonė. šis magikų 
žinoma, labai nepati-

$500 už sugavimą plėšikų.
The Evanston Comercial As- 

sociation vakar paskelbė, kad 
ii atmokės penkis šimtus do
lerių by vienai ypatai, už kiek-

arba ir nužudytą. Sako, kad 
Evanstono apielfrikėje pastarai-

labai darbuotis.

K. J. Geležėlės su J. B ri
jūnu, “Proletaro” redakto
rium.
Ket. Sausio-Jan. 20, 1921

Mildos Svetainėje,
3138 So. Halsted St.

Pradžia 7:30 vai. vak.
♦

Įžanga 15c padengimui lėšų.
Temoje: “Ar Darbininkai 

Progresuoja, ar Regresuo
ja”. Brijunas “Už” — Gele
žėlė “Prieš”.

su žyniais į de- 
\naiptol. Jie nusamdė 
s r gatvinius padali
nio atėję magikų susi

rinki man sukėlė riaušes. Pas
kui buvo pašaukta East Chica
go avė. stoties policija ir šu

vo pasirengę laikyti savo pa
rodą per tris dienas, kurioje 
turėjo būt išaišknta tvisos dva
siškių klastos.

. Sudegė kūdikis.
Anna Rota, 4 metų mergaite, 

1301 W. Ohio st., vakar buvo 
atgabenta pavieto ligoninėn, 
baisiai apdegus, čia ji apie už 
puses valandos laiko ir 
mirė. Sako, kad kūdikis 
uosi degtukais.

pasi- 
bovi-

l’AJ IEŠKAU sesers Egnieškos čer 
neliutės, po vyru Savickienė. Bu: 
apie 20 metų kyip nesimatėme. Su
valkų rčd., Kalvarijos par. Meldživ 
atsišaukti ant šio antrašo.

WM. ČERNELIS,
913 — 15 S. Park Avė., 

Herrin, 111.
.................................................  4---------

PAJIEŠKAU švogerio Mykolo Vai
nausko, iš Galicijos, Vanių par., Be- 
daičių sodžiaus. Jis yra lenkas, bet 
moka lietuviškai ir gerai angliškai. 
Balti plaukai, šviesus veidas, apie 25 
m. 1913 išvažiavo į Rcdlag, Montana. 
Nuo 1915 nieko nežinau. Kas praneš, 
tas gaus $25 dovanų.

KAZ. SKREDĖNAS,
South Fork, Pa.Box 773

PAJ IEŠKĄ U brolio, Raulo Garkau- 
sko, Pažėrų kaimo, Garlęvos parak- 
vios, Gmino Veiverių, Mariampolės 
apskr., Suvalkų rėd. Kas jį žinot, ar 
jis pats, meldžiu atsišaukti, nes tu
riu svarbų reikalą; praneškite šiuo 
antrašu:

JONIEŠKA RAŽAlTIENfi
(po tėvais Garkauskiutė)

406 South St., Westville, III.

PAJIEŠKAU Lucijos Samusky, se
niau gyveno 2037 Canalport Avė., 
Chicago, 111. Malonėkite atsišaukti, 
nes turiu svarbu reikalą. *

W. S.,
P. O. Box 1252,

East Chicago, Ind.

Šie debatai yra labai įdo
mus, kokių dar lietuvių tar
pe niekad nebuvo. Išgirsite 
tokių gyvenimo klausimų, 
kokių niekad neesate girdė
ję. Taipgi klausimas bus pa
lytėtas ir, moterių. Kviečia

P. P. I). Komitetas.

Apiplėšė namus.
Praeitą naktį plėšikai prisi

taikė raktą, atsirakino milio- 
nier.'aus Sidney Scbroyer na
mų duris, 5422 South Park 
avė., ir įėję vidun pavogė apie 
už penkis tūkstančius dolerių 
vertės graznos ir kitų drabnes
nių brangių daiktų. Paskui nu
ėję taip-pat atsirakino N. B- 
Feldman namų duris, 315 E. 
57th st., ir išsinešė apie 700 
dolerių vertės graznos.

Berniukas išdavė 3 žudeikas.
R'ussell Oarr Lesicur, 11 me

tų berniukas, negras, 2817 S 
State st., vakar atvedė keturis 
detektyvus Vandome biliardi- 
nėn, 3030 S. State st-, ir paro
dė jiems tris žudeikas: Erriest 
Walsh; visi trys negrai, kurie 
Beed, Will Jonės ir Nolan

inan Rostein, groserninką, at
ėmė tryliką dolerių. Lasieur 
sako, kad jis matęs žudeikas 
bėgant pro Raymond mokyk
lą, po nužudymui Rostein’o.

Apiplėšė madų krautuvę.
Vakar apie šeštą valandą 
irę trys baudi lai jsibriovė 

turingojon madų krauluvėn, 
3955 l)rexell boulevard. ir su
sipakavę aP‘c l1^ penkiolika 
tūkstančių doleriu vertės šil
ku, nuvažiavo sau. C ' > t • f . T

Pranešimai

va-

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 narė dalyvaukite mi
nėtame seime, kuriame turėsime daug 
svarbių dalykų ir taip pat rinkimus 
valdybos 1921 metams. Kviečiame 
visus lietuvius iš Pittsburgho ir jo 
apielinkės į viršminėtą seimą, kiek
vieno lietuvio teesti prederysto jame 
lalyvauti ir veikti pagreitinimui "įgi
jimo lietuviško kapinyno. Dalyvauki
me šiame seime kam rupi lietuvių 

ir veikime vienybėje. Kvie- 
us ir drau- 
K. B. vai

-eikalai
xia visus Lietuvos pavieni 
gijas į šį metinį seimą L. 
lyba, J. L Alexis, Sekr.

perleide
Kursam.

l’AJIEŠKAU pusbrolio Martyno 
Liekio, Skaudvilės par., Veluikių kai
mo. Amerikoje ;i|>ie 15 metų. 1914 
m. gyveno Round Lake, Minn. Turiu 
svarbią žinią nuo jo moters iš Lietu
vos. Jis pats arba kas jį žino, malo
nės pranešti ant antrašo:

MRS. BARBORA (LIEKAITE) 
PALEKIENė,

2514 W. 45th St., Chicago, 111.

.ĮIEŠKO PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU moters partnerkos j 

judomų paveikslų teatrą. Pageidau
jama kauniškė, nejaunesnės 40 metų; 
turi būt laisva nuo visokių prietarų. 
Aš esu pavienis ir noriu sau gyveni
mo draugės; gal galėsime ir į šei
mynišką gyvenimą. Gali būt mergina 
ar našlė ar gyvanašlė; lietuvė ar lat
vė ir turi mokėti rašyti ir skaityti 
šiek tiek, lietuviškai ar latviškai. Pla
tesnių žinių kreipkitės laišku į Nau
jienų ofisą pažymėdami No. 203.

REIKIA DARBININKŲ
~ VYRŲ

REIKIA gero bučerio, 
mokančio lietuvių, anglų ir 
lenku kalbas.

3252 N. Nagle Avė.
REIKIA vyro, negalinčio 

darbą dirbti — į kriaučių šapą 
sargą, čia bus visai lengva.

Atsišaukit po antrašu: 
M. Z. PALIONIS, 

1609 S. Loomis St.

sunkų 
už

Keliaujantiems Lietuvon 
ši Pavasarį

Kovo 1 (t., 1921 išplauks ant Laivo Saxonia per Hamburgą pirma 
partija žmonių važiuojančių Lietuvon kartu su Jonu Romanu, Lietu
vių Prekybos Bendrovės prezidentu.

Jei nori su tą partija važiuoti, tai tuojaus mums pranešk. Mes 
išgausim pasportus ir visus kitus reikalingus dokumentus, ši partija 
bus Lietuvoje į laiką pradėti pavasario darbą. Galėsite parvažiuoti 
be jokių keblumų, nes p. Romanas važiuos kartu su jumis iki Kauno.

Trečios klesos kaina iš New York iki Eydkunų $130.70. Pirmos 
klesos $185.70.

Rašyk tuojaus dėl platesnių informacijų.

LITHUANIAN SALES CORPORATION,
414 Broadway, Boston 27, Mass.

4,000 saliunų laisnių.
Suvirs keturi tūkstančiai 

Chicagos saliunininkų padavė 
aplikacijas, kad gavus leisnius. 
šias saliunininkų aplikacijas

jos departamento nuskirtoji 
komisija, ir tik tiems saliuni- 
ninkams bus išduotas laisnis. 
kuriuos užgirs minėtoji komi
sija. Laisnio kaina $50.

Naujiena!
Dramatiškas Ratelis 

4avo svetainę Dramos 
Taigi iš tos priežasties 23 Sausio
Šių 1921 metų Meldažio svetai- 
ičj įvyks extra nepaprastas 
Dramos Kursų vakaras. Kursy
vai, o taipgi ir pati jų vedėja- 
nokytoja artistė Une Babickai- 
ke 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 progyamo šokiai.
Kuršų Administracija.

Chicagos Liet. Socialistų Vyrų Cho
ras rengia šaunų vakarą vasario 6 
i., Mildos abiejose svetainėse. Visi 
ižkviečiami atsilankyti. — Choras.

REIKIA abelno į visus sky
rius patyrusio pardavėjo. Nuo
latinis darbas, gera alga.

J. OPPENHEIMER & CO., 
4700 So. Ashland Avė.

REIKIA agentų pardavinėjimui 
mosties “Alberta”, ji pagelbsti nuo 
šalčių, kataro, galvos ir dantų skau
dėjimo, sutinimo, reumatizmo etc.

NIEDZIELSKI,
5051 S.- Ashland Avė.,

• Chicago, III.

REIKTA vyro prie žirk
lių j geležies atmatų kiemą. 
Nuolatinis darbas.

3839 So. Halsted St.

PARDAVIMUI

Miegamoji liga siaučia.
Sveikatos departamentas pas

kelbė, kad šituo tarpu jau 
“miega” devyni ligoniai. Va
kar buvo pranešta, kad apsir
go penki žmonės į vieną dieną.

Debatai! Debatuos K. J. Geležėlė 
su “Proletaro” redaktorium Juozu 
Rrijunu temoje: “Ar darbininkų judo- 
iimas progresuoja, ar regresuoja?” 
Brijunas stos už progresą, o Geležė
le — už regresą. Ketverge, sausio 
20 d.; pradžia 7:30 vai. vak., Mildos 
svetainėje.

— Kviečift P. P. D. Komitetas*

PARSIDUODA bučemė ir 
grosernė lietuvių ir kitų tautų 
tirštai apgyventa. Geras biznis, 
viskas cash. Priežastis pardavi
mo liga. Kreipkitės:

2958 Lowe Avė. *

PARSIDUODA grocery ir de- 
licatessen krautuve. Daug sta- 
ko, geroj vietoj. Parsiduoda 
pigiai.

3612 Wallace St.

PARSIDUODA saliunas ir įrengi
mas — rakandai; daroma geras biz
nis. Priežastis pardavimo, apleidžiu 
miestą.

C. B. FISCHMAN,
3814 W. Roosevelt Rd., 
Phone: Garficld 603.

PARSIDUODA saliunas labai 
pigiai ir gražioj vietoj visokių 
tautų apgyventa. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

5301 So. Halsted St.

ANT PARDAVIMO grosernė; ge
roje vietoje, apgyventa visokių tau
tų; biznis yra cash; parduosiu už ge
rą pasiūlymą; turi parsiduoti į trum
pą laiką; priežastis pardavimo turiu 
du bizniu. Nedėlioms atdara iki 12.

2901 S. Union Avė.

PARSIDUODA pigiai saliunas lie
tuvių apgyventoj apielinkėj. 4 kam
bariui pagyvenimas, elektros šviesa, 
ir vanos ($45.00 į mėn. renda). Biz
nis gerai išdirbtas. Priežastis parda
vimo važiuoju j Lietuvą.

4544 So. Califomia Avė.

PARSIDUODA pilnai pri
rengta elektrų, čeverykų 
taisymui įrankiai.

Atsišaukite:
1825 Canalport Avė., 

Chicago.
RAKANDAI

IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO

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

2R10 W. Harrison St.

PARSIDUODA gyvenimui rei
kalingi rakandai. Labai pigiai. 
Parsiduoda ant syk arba .atski
rai. Atsišaukite nuo 7 iki 9 v. v.

JUOZ. SIMANS, 
669 W. 14th St.

NAMAI-žEMe

PARSIDUODA dviejų augštų me
dinis namas su muro skiepu. Gera 
vieta bučeriui. Dabartinio bučerio 
baigiasi lease, todėl ir yra gera pro
ga pirkti, o nutaikęs, galės pradėt 
biznį. Visi įtaisjtn dėl bučemės: dide
le vendzinyČia, ! daržine dviems auto
mobiliams, rendos neša ant menesio 
$70.00, parsiduoda už $6,500.

D. ŽUTAVTAS, 
1502 N. Wood St., 

Ant antrų lubų.

BARGENAS.
$500 cash, likusi suma kaipo rend® 

nupirks 8 kambarių plytų namą sv 
garu apšildoma, vanoms, gazas b 
elektra. Gera apielinke, urnai parsi 
duoda. Netoli, parko.

J. McDONNELL SYSTEM, 
3517 Archer Avė.

5 akeriai žemės, $1,500, % mylios 
nuo geležinkelio stoties, taipgi elek 
tro.« karų linijos, ši yra puikiausi? 
daržovėms, augšta ir sausa, tik 16 
mylių nuo vidurmiesčio, prie Rocl 
Tsland geležinkelio, puikiausiu apie 
linkei patarnavimu. 54 traukiniai kas 
dieną; 8 minutės ėjimo į gražų mie
stelį. Parduosiu ant išmokesčio įmo 
kant $225 cash, o likusius po biskį 
kas menuo. Tikras bargenas. Jei žin- 
geidauji, rašyk ai’ atsišauk:

MR. JERRY HEJNA, 
Rezidencija: 4839 S. Ashland Avė. 
Ofisas: R. 40, 106 N. La Šalie St.

ANT PARDAVIMO 115 akerų že
mes ir biznis buvusis saliunas ir 
krautuvė; vienintelis biznis šitoj vie
toj — kito tokio nesiranda. Biznis 
išdirbtas nuo seniai, tarpe daugelio 
lietuvių. Reikia įnešti $4,000 cash. 
likusieji $3,500 ant mortgičiaus arba 
lengvi) išmokesčių, kas mčnesis. že
mė visa lygi, tinkanti dėl visokių ja
vų, o labiausiai daržovėms. 6 kamba
riai pragyvenimui; 2 tvartai, ledau- 
nč ir garadžius. Priežastį pardavimo 
ir daugiau informacijų, klauskite per 
laišką.

M. A. SHARKA, 
Box 571) Rhinelander, Wis.

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 mašino« 
varomos elektros jiega.

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

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

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

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

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

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkių

BARBERIŲ MOKYKLA.
Gera proga išmokti barberio ama

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

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

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typevvriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos pilietystls, dailia- 
rašystčs ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
I valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
<106 SO. HALSTED SK CHICAGO.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

DRAUGYSTE MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
nas Margevičia, 923 W. 33rd St.; 
padėjėjas Ant. A. Juščius; nutar. 
rašt. Izidorius Juščius, 1967 Canal
port Avė.; fin. sekr. Izid. Vedec- 
kis, 624 Barber’St.; kasierius Pet
ras Paulauskis; centro rašt. Ant. 
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius 
ir Petras Vestelis; maršalkos: I. 
Jonas Guzauskis, II. Geo. Cher- 
nauskas; ligonių glob. Antanas 
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
sėjas Stan. Romanas.

LIET. TAUT. LIUOSYBES DRAU
GYSTE: Pirmin. Ant. Rudauskas, 
3328 Aubum Avė.; padėjėjas Pet
ras Rudakas, 4306 W. 31st St.; nu
tar. rašt. Aleks. Marčiukas, 811 W. 
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokas, 
2723 Emerald Avė.; kasierius Kaz. 
Paulauskas, 2334 W. 23rd St.

Susirinkimai laikomi kiekvieno 
mėnesio paskutinę subatą Valen- 
čiaus salėj, 1732 S. Union Avė., 
7:30 vai. vak.

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 
LIETUVIU SKYRIUS: Pirmin. 
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St., 
Cicero, III.; Vice-pirm. W. Prusis, 
2508 N. Francisco Avė.; rašt. Frank 
Juozapavičia, 1547 N. Wood St.; 
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard 
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W. 
North Avė.

Susirinkimai laikomi kas mėne- 
sis pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v., Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St.

Chicago.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STE: Pirmininkas Juozas Rūta, 
240 W. 51st St.; padėjėjas Ant. 
I/'knickas, 663 W. 18th St.; nutar. 
rašt. Kaz. Demereckis, 3327 S. 
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt. 
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
tis; kasos globėjai: I. P. Chuplins- 
kas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz. 
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai 
laikomi kiekvieno mėn. antrą su- 
batvakarį A. Urbono salėj, 3338 S. 
Aubum Avė.

TAUTIŠKA DRAUGYSTE MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR 
SESERŲ. Kensington. III: Pirmi
ninkas D. Shatkus. 213 E. Ken
sington Avė.; padėjėjas T. Urbutis, 
10520 Indiana Avė.: iždininkas I. 
Ivanauskas, 122 E. Kensington Av.; 
prot. rašt. P. Grigula. 10449 Went- 
ivorth Avė.; turto rašt. W. Dargis, 
10520 State St.

Susirinkimai laikomi kiekvieno 
mėnesio pirmą pėtnyčią F. Shed- 
villo svetainėj, 341 E. Kensington 

Avė.


