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Vokietija nemokėsianti reika
laujamos kontribucijos

Dar 79 deportuoti
Reikalauja apdraudos nuo bedarbes

Turkijos nacionalistai šauksis Amerikos 
pagelbos

Vokietija nemokėsianti 
reikalaujamos kon

tribucijos.
Talkininkų reikalavimas yra 
neišpildomas ir atsilieptų net 

ant kitų šalių, sako 
ministeris.

BERLINAS, vas. 1. — Vo
kietija skaito vyriausios tary
bos Paryžiuje pareitą savaitę 
nustatytas kontribucijas sąly
gas fantastinėmis ir negalimo
mis išpildyti ir abelna nuo
monė yra, kad valdžia nesu
tiks su jomis.

Kabinetas, kuris gavo teks
tą talkininkų notos panedėlyj, 
laikė posėdį iki vėlyvos nak
ties ir nota tapo paskelbta per- 
vėlai, kad laikraščiai butų ga
lėję duoti šiandie savo pasta-, 
bas.

“Pašėlimas” —r taip atsilie-
pia reichstago vadovai svarsty,- 
darni kontribucijos sąlygas.

l’žrubežinių reikalų ministe
ris Simona pareiškė, kad išpil
dymas kontribucijos sąlygų 
“pagindytų chaosą netik Vo
kietijoje, bet ir visoj centrali- 
nėj Europoj, kadangi Vokieti
jos bankrutijimas taipjau nu- 
bankrutytų dalį Vokietijos ka
ro kreditorių, jų tarpe ir Fran- 
ciją.”

“Labai apgailėtina,” sakė jis, 
“kad didžioji Amerikos šalis 
buvo tik pašaliniu žiūrovu lai
ke Paryžiaus tarybų apie kon
tribuciją. Išrišimas to klausi
mo nusprendžia likimą pasau
lio ekonomijos, pasaulio kultū
ros.”

Herbert Guttman iš Drcsde- 
ner banko pasakė: “Kontri
bucijos suma yra absurdas ir 
mokestis nuo eksporto yra 
stačiai nesuprantama. Pastaro
ji užmuš Vokietijos eksportą, 
ir kaip talkininkai tikisi, kad 
Vokietija užmokės, jei ji nega
lės eksportuoti savo produk
tų? Stačiai negalima įsivaizdin
ti, kad Anglija ir Amerika leis
tų Vokietijai, savo geriausiam 
kostumeriui, likti sunaikinta 
pildant tokias sąlygas.”

Vokietijos markės nupuolė, 
kada sąlygos patapo žinomos.
Vokietija sutiks su sąlygomis?

Millerand užganėdintas. ,
PARYŽIUS, vas. 1. — Pre

zidentui Millerand pirminin
kaujant šiandie susirinko mi- 
nisterių taryba išklausyti pre- 
miero Briand perstatytas pa
sekmes talkininkų konferenci
jos Paryžiuje.

Prezidentas Millerand išreiš
kė pilną pasitenkinimą pasek
mėmis ir karštai sveikino pre- 
mierą ir sandarbininkus. - — .-.. I ! M ■ ■ ... imli. linu.

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiele vienas darbininkas 
privalėtų jj perskaityti. Num. 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 
ir 33. Kaina 5 centai. . Į

Gaunamas Naujienų ofise, t

Tas faktas, kad Vokietijos 
delegatai Brussclio konferenci
joje finansinių ir ekonominių 
eksportų, pasilieka Paryžiuje 
ir tebedaro savo pasitarimus, j 
vietos politiniuose rateliuose 
skaitoma kaipo ženklas, kad 
Vokietija sutinka priimti tal
kininkų nustatytą kontribuciją 
kaipo pamatą svarstymui, ne
žiūrint tų žinių kokios ateina 
iš Berlino ir sako, kad ten yra j 
palinkimas atmesti talkininkų 
pieną.

Oficialiniuose rateliuose nu
rodoma, kad ekspertų konfe
rencija galės labai daug atsiek
ti atsteigimui ekonominių ry
šių, kurie bus naudingi kaip 
talkininkams, taip ir jų buvu
siems priešams, nors skaitoma, 
kad kontribucijos klausimas, 
kuriam ta ekspertų konferen
cija ir tapo sušaukta, galuti
nai yra išrištas Paryžiaus kon
ferencijos.

as require<l hv the act of Oct. 6, 1917 
master at Chicago, III., Feb. 2, 1921 
a» required by the act of Oct. 6, 1917

Talkininkai negausią 
kontribucijos.

Taip mano Washingtono eko
nominiai ekspertai.

VVASHINGTON, vas. 1. — 
Washingtono augščiausi auto
ritetai apie karo kontribucijas 
skaito, kad talkininkų priim
tas susitaikintas nepavyks, ka
dangi jis yra negalimas ir kad 
kuo toliau talkininkai atidė
lios protingą, teisingą ir išmin
tingą susitaikimą, tuo mažiau 
jie gaus iš Vokietijos ir tuo 
daugiau Europa nukentės.

Skaitydami susitarimą esant 
negalimu, autoritetai sako, 
kad konstruktyvia susitarimas 
yra negalimas, kol į ekonomi
nius dalykus yra maišoma po
litika. Dviem svarbiausiais 
netik ūmais susitaikymo yra 
uždėjimas mokesčių ant eks
porto ir nustatymas bausmių, 
jei Vokietija negalėtų užmoke- 
ti kontribucijos.

Jie paduoda du sekamus su
sitaikymo budus:

1. Nustatyti teisingą sumą, 
kokią Vokietija turėtų užmo
kėti. Talkininkai nustatydami 
tą sumą turi atsižvelgti į tai, 
kokias pasekmes tai turės ant 
jų pačių ekonominių interesų 
ir tada nustatyti sąlygas Vo
kietijos užrubežinės pirklybos.

2. Nustatyti didelę sumą Vo
kietijos kontribucijos, bet ati
daryti visus marketus, taipjau 
ir savus, Vokietijos pirklybai.

Nurodoma, kad antrasis bū
das daugiau kainuotų, kadangi 
talkininkai nors ir gautų iš 
Vokietijos daugiau aukso, jie 
sunaikintų savo industriją ir 
pirklybą ir netektų marketų.

Kviečia vokiečius svarstyti 
kontribuciją.

PARYŽIUS, vas. 1. — At
naujinimui kontribucijos eks
pertų konferencijos, šaukia
mos vas. 7 d., Brusselyj, talki-
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trinkai suformulavo galutiną 
ir platų programų pamatų
svarstymams. Vokietijos dele
gatams pranešta apie dienų 
konferencijos ir pakviesta juos 
dalyvauti.

Trve translntion filed with the post- 
master at Chicago, 111., Feb. 2, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

Turkijos nacionalistai 
jieško Amerikos 

pagelbos.
Gal prisius j Ameriką savo mi
siją. Nenori laikytis su bolše
vikais, bet dar labiau nenori 

talkininkų grobimų.

KONSTANTINOPOLIS, vas.
1. — Angoros laikraščiai ma
no, kad amerikiečiai yra ganė
tinai idealistiniai, kad davus 

(Turkijai draugišką pagelbą 
Įkūnijimui permainymo Sev- 
res sutarties ir tuo įvykinimo 
taikos Turkijoj. Jie pataria 
pasiųsti misiją išaiškinti ame
rikiečiams, kad armėnų sker
dynės nebuvo iššauktos turkų 
ir paprašyti, kad butų pasiųsta 
i nacionalistų Anatoliją beša
liška komisija, ant vietos ištir
ti visą dalyką. Jie taipgi pra
šo amerikiečių pagelbos pri
kalbinti prezidentą Wilsoną 
laikytis savo parašo po ketu
riolika punktų.

Vedamasis straipsnis oficia- 
liniame laikraštyje Ineguel sa
ko, kad nacionalistai rimtai 
mano prie pirmos progos iš
trukti nuo bolševikų įtakos. 
Vienas turkų vadovų pasakė, 
kad jo šalis sutinka priimti 
neutralę ar amerikiečių kon-
trolę, jei teisinga sutartis bus 
padaryta; jei to negalima pa
daryti, turkai verčiaus pasiliks 
su bolševikais, negu kad lei
dus Franpijai, Anglijai, Itali
jai ir Graikijai išsidalinti Tur
kijos šalį.
Anglija nori ginklais pavergti 

Turkiją.
Talkininkai nesitiki, kad 

artimųjų rytų klausimas bus 
greitai išrištas. Anglai yra įsi
tikinę, kad spėka yra vienati
niu argumentu, kokį turkai 
supranta ir .kad todėl būtinai 
reikalingas talkininkų karinis 
žygis. Jie mano, kad kemalis- 
tai negalės priešintis gerai or
ganizuotai ekspedicinei spėkai 
daugiau kaip tris mėnesius.

Prancūzai ir italai irgi laiko
si nuomonės, kad nacionalistų 
armiją lengvai galima išblaš
kyti, bet jie bijosi pasekmių 
to, kad reikės laikyti okupaci
nę armiją Anatolijoje neapru- 
bežiuotę laiką.

Svarbiausiu argumentu už 
taikų išrišimą Turkijos klau
simo yra galimybė tuo išardy

i

ti turkų-bolševikų sąjungą, tuo 
pašalinant vieną iš didžiausių 
pavojų artimuose rytuose. 
Pastaruoju laiku buvo plati
namos žinios apie barnius 
tarp nacionalistų ir bolševikų, 
bet gerai žinantįs keleiviai, ku
rie sugrįžo iš Angoros, Ar
mėnijos ir Gruzijos, sako, kad 
bolševikai tyčiomis išpūtė ne
susipratimus.

Turkijos misijos Londone 
nors oficialiniai atstovauja 
sultoną taipjau atstovaus ir 
svarbesnąsias Angoros nuo
mones, kurias remia ir dabar
tinė valdžia. Turkijos oficiali- 
niuose rateliuose skaitoma, 
kad sušaukimas naujos konfe
rencijos rytų klausime, yra 
moralinė Turkijos pergale, ka
dangi pasirašiusieji po sutar
tim suprato jos neteisingumą. 
Turkai tečiaus nieko gero ne
sitiki iš konferencijos. Turin- 
tįs artimų ryšių su Angoros 
valdžia sako, kad Mustapha 
Kernai Paša nusistatymas nė-

Pastojo kelią
——-----

ra žinomas, bet jie nemano, 
kad talkininkai priimtų nacio
nalistų minimum sąlygas, į 
kurias Įeina absoliutis Turkijos 
valdymas Konstantinopolio ir 
Smvrnos.

Reikalauja apdrausti 
darbininkus nuo 

bedarbės.
Wisconsine jnešta bilius, kad 
samdytojai mokėtų pašelpą 

paleistiems iš darbo darbi
ninkams.

MAD1SON, Wis., vas. 1. 
šiandie Wisconsino legislatu- 
ron tapo įneštas bilius, kuris 
jei bus priimtas, privers sam
dytojus mokėti bedarbės ap
draudos pašelpą savo darbinin
kams, kada jie netenka darbo. 
Bilių remia Amerikos Darbo 
Federacija.

Bilių prirengė prof. John R. 
Commons iŠ Wisconsino uni
versiteto ekonomijos departa
mento.

Jis reikalauja iš samdytojų 
įkurti bendras apdraudos ben
droves ir mokėti pašelpą pa
šalintiems darbininkams po 
$1.50 į dieną vyrams, ir mote
rims ir po 75c. į dieną vai
kams.

Bedarbis, jei jis yra išdirbęs 
mažiausia 26 savaites, gautų 
pašelpą daugiausia per 13 sa
vaičių, gaunant vienos savai
tės pašelpą už 4 savaičių dar
bą.

Darbininkai nedirbantis delei 
streiko ar lokauto, pašelpos 
negautų. Taipjau negautų pa
Šelpos laukų darbininkai, as
menis, gaunantįs daugiau kaip 
$500 į metus pensijos, uždir
bantis daugiau kaip $4,500 į 
metus ir tie, kuriuos palaiko 
kiti žmonės.

Valstijos darbo biurai pri
žiūrėtų pildymą įstatymų savo

PINIGŲ KURSAS.

Vakar, vasario 1 d., užsienio pinigų 
k$ina, perkant ta ne mažiau kaip ui 

dolerių, bankų buvo skaitoma 
Amerikos pinigais Kaip:

Anglijos 1 svaras .................... $8.80
Austrijos 100 kronų .................$0.28
Belgijos 100 frankų už ........  $7.22
Danijos 100 kronų ............... $19.30
Finų 100 markių .................... $3.25
Franci jos 100 frankų ........... $6.84
Italijos 100 lirų .......................  $3.59
Lietuvos 100 auksinų ............ $1.50
Lenkų 100 markių ................ $0.12
Olandų 100 guldSnų ........... $33.70
Norvegų 100 kronų ,.......... $18.55
Šveicarų 100 frankų ........... $15.95
švedų 100 kronų .................M $21.90 i
Vokiečių 100 markių ........... $1.50 I 

apygardose ir rūpintųsi parū
pinti bedarbiams darbo. Te
čiaus parodoma, kad darbinin
kas gali nepriimti darbo už 
mažesnę algą ar prie bloges
nių sąlygų, negu kad ten, kur 
jis paskiausiai dirbo. Taipjau 
jis gali neimti dar'bo kur yra 
streikas ar lokautas.

Bilius duoda valstijos indus
trinei komisijai dideles teises 
spręsti kada pašei pa turi būti 
mokama, taipjau nustatynėti 
algas ir darbo sąlygas.

Samdytojai negali atitraukti 
iš darbininkų algos mokesties 
už apdraudą, negi reikalauti 
kad jis jos atsižadėtų. Jokios 
raštiškos sutartis čia neveikia. 
Pašelpos taipgi negalima pa
naudoti užmokėjimui darbi
ninko skolų.

Kada darbininkas netenka 
darbo iš savo kaltės, ar pats 
apleidžia darbą, jis negali gau
ti pašelpos per šešias savaites.

Smerkia Palmerj.
....... ... —

WASH)1NGTON, vas. i. — 
Prieš senato teisių komitetą 
šiandie aštriai pasmerkė Pal- 
merį ir jo agentus už jų pada
rytas “raudonųjų” medžiokles, 
buvęs distrikto prokuroras 
Philadelphijoj, Francis Fisher 
Kane. Jis rezignavo iš savo vie
tos nebegalėdamas toliau susi
taikinti su Palmcrio medžiok
lei ihs ir kitais jo darbais. Kone 
kaltino, kad Palmeris savo 
medžioklėmis sulaužė konsti
tucines žmonių teises ir elgėsi 
su suimtaisiais neteisingai. Ir 
jeigu Palmeris apsistojo daręs 
medžiokles, tai tik pasidėka- 
vojant energingam pasipriešini
mui darbo sekretoriaus pagčl- 
bininko Louis Post ir teisėjo 
Anderson reikalavimo priduo
ti aiškių faktų kiekvienoje by
loje, kurių Palmeris niekad 
neturėjo.

Sulaikė ruses šokikes.

SAN FRANCISCO, vas. 1 - 
Dvi rusės šokikės, Corola ir 
Isabclla Friede, tapo sulaiky
tos justicijos departamento 
agentų kada jos vakar atvyko 
iš Rusijos. Tai padaryta palie
pimais iš Washingtono ir jos 
bus tardomos apie tai, ar jos 
kartais nėra sovietų darbinin
kes.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS”

Dar 79 deportuoti.
VVASHINGTON, vas. 1. — 

' šiandie federalinė valdžia lai
vu Esthonia deportavo dar 79 
rusus, jų tarpe 10 moterų. De
portuojamieji bus nugabenti 

laivu į Rygą, o iš ten geležin- 
. keliu į sovietų Rusiją. Jų de
portavimas Jungt. Valstijų val
džiai kainuos $11,220.

Šaukia Anti-Semitų 
konferenciją. -

. VIENNA, vas. 1. — Vokieti- 
jos ir Austrijos Anti-Semitų 
asociacija paskelbė pienus in
ternacionalinės anti-semitų kon 
fcrencijos, kuri įvyks Vienno- 
je kovo mėn. Pakvietimai ta
po išsiųsti visoms šalims pri
siųsti savo delegatus.

Tikisi, kad Hardingas paliuo- 
suos Debsą.

M1LWAUKEE, Wis., vas. 
1.— Kritikuodamas preziden
tą Wilsoną už jo atsisakymą 
paliuosuoti Debsą, Bergeris iš
reiškė viltį, kad gal naujoji 
administracija bus protinges
nė ir Debsą paliuosuos.

Hardingas prašo sušaukti 
senatą.

WASHINGTON, vas. 1. — 
šiandie prezidentui Wilsonui
tapo perduotas išrinktojo pre
zidento Hardingo prašimas
sušaukti nepaprastą posėdį 
naujojo senato kovo 4 d., kad 
tesis galėtų patvirtinti naujo- 
joyjjrezidento kabinetą ir ki- 

p a sk irimu*. Tokie senato 
posėdžiai jau yra papročiu, 
kada būna permainos adminis
tracijoje ir jie tęsiasi papras
tai vieną savaitę laiko. Sušau
kimas turės būti paskelbtas 
mažiausia 10 dienų prieš snri 
rinkimą, kadangi yra išrinkta 
daug naujų senatorių, kurie 
taipjau turės atvykti ir likti 
prisaikintais.

Popiežius protestuosiąs.
DUBLINAS, vas. 1. — Iš 

augšto praloto patirta, kad po
piežius rengiasi pasiųsti Ang
lijos valdžiai notą, protestuo
jančią prieš nedorą elgimąsi 
su katalikų kunigais ir vie
nuoliais Airijoje. Nota busian
ti parašyta aštrioje kalboje ir 
adresuota asmeniniai premie- 
rui Lloyd George.

6 žmonės sudegė.
BARRE, Vt„ vas. 1. — 6 

nariai Henry Marteli sudegė ir 
du labai apdegė gaisrui sunai
kinus jų namą Rochesteryj.

AUKSINAI EINA 
BRANGYN
Markės o kartu ir auksinai pradėjo eiti brangyn, 
ir nėra ženklų, kad jų kursas nupultų taip žy
miai, kap buvo nupuolęs prieš Kalėdas. Anaip
tol, iki liepos mėnesio markių kursas veikiausia 
nuolat kils.
Markių ir auksinų kursui kįlant, kiekvienas dau- 
giaus laimės pasiskubinęs su pinigų siuntimu 
Lietuvon, jeigu pats ketina važiuoti tėvynėn, tai 
dolerių mainymu į auksinus.
Pinigai siunčiami per Naujienų ofisą pasiekia 
Lietuvos trumpiausiu laiku ir yra tuojaus pri
statomi paėmėjams per Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Banką, kurs^rą didžiausiu Lietuvos 
banku ir turi savo skyrius didesniuose Lietuvos 
miestuose. — Pinigai yra siunčiami trejopu bu
du : perlaidomis, čekiais ir kablegramomis.
Ofisas atdaras nuo vai. ryto iki 8 vai. vak. 
kasdien ir nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet ne
dėtomis. 7
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 South Halsted Street, Chicago, III.

No. 27

Dėbso pareiškimas.
Wilsonas nėra žmonių draugu, 

sako Debsas.

ATLANTA, Ga., vas. 1. — 
“Wilsonas per likusias savo 
dienas prašys iš Amerikos 
žmonių pardono,” pasakė Eu
gene V. Debs, kada jam pra
nešta, kad prezidentas Wilso- 
nas atmetė Palmerio rekomen
davimą paliuosuoti tą seną 
socialistų darbuotoją vasario 
12 d.

“Aš džiaugiuos, kad aš ne
busiu skolingas Woodrowui 
Wilsonui už savo laisvę. Su
teikti man pardoną butų jain 
keista ir baisu; tai kaip kad 
Benedict Arnold suteiktų par
doną George* u i Washingtonui.

“Aš stovėjau už idealus de- 
mokratybės, o Woodrow Wil- 
sonas juos išdavė. Jis labiau 
šiai apgailėtina žmogysta isto
rijoje.”

Jokio šešėlio piktumo nebu
vo tame, ką Debsas sakė.

“Mano rekordas, geras ar 
blogas, visgi yra pastovus ir 
tik šiuo budu (Wilsono par- 
donu) galima buvo jį sutepti.

“Wilsonas nėra žmogaus 
draugas, negi žmogus nėra 
jam draugas. Prezidentas nu
eis į istoriją kaipo žmogus be 
draugo.

“Joks Amerikos istorijoje 
žmogus nepasitraukė iš viešo
jo gyvenimo taip diskredituo
tas ir taip pasmerktas ir taip 
amžinai nukaitintas ir pamin
tas, kaip Woodrow Wilsan.

vTuoj po lapkričio rinkimų 
Tumulty paskelbė gailestingą 
maldavimą už prezidentą, sa
kydamas, kad visko ko jis no
ri, tai meilės žmonių.

“Į tą maldavimą Amerikos 
žmonės atsakė vienu žodžiu 
“Atmestas.”

“Palmeris rėme savo reko
mendavimą mane paliuosuoti 
daugiausia ant mano amžiaus 
ir sveikatos. Reikia Palmeriui 
pasakyti, kad aš niekad savo 
gyvenime nesijaučiau geres
niame fiziškame stovyje, kaip 
šioje valandoje.

“Kaslink mano amžiaus, aš 
niekad nebuvau taip jaunas ir 
taip tikras gyventi tiek ilgai, 
kad sulaukus pilno Amerikos 
žmonių manės išteisinimo.

“Palmeris sako, kad aš ga
lėsiu būti paleistas ant paro- 
liaus rugp. 11, 1922. Aš nerei
kalausiu paroliaus, negi jį pri
imsiu. Aš atkalėsiu savo laiką 
iki paskutinei dienai, arba ap
leisiu šią vietą su besąlyginiu 
paliuosavimu.”
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Pasaulio Darbininką 
Judėjimas.
AUSTRALIJA. 

Profesinių sąjungų bujojimas.
SYDNEY, Australija. —Aus

tralijoj šiandie randasi 1,017,- 
147 vyrai, kurie darosi sau 
pragyvenimų persisamdydami 
į dirbtuves bei kasyklas. Mote
rų darbininkių Australija turi 
240,807.

Iš to skaičiaus įvairioms 
profesinėms sųjungoms pri
klauso 55.1-2 nuoš. vyrų dar
bininkų ir 26.1-2 moterų. Va
dinas, organizuotų darbininkų 
Australija turi net aštuonias- 
dešiints du nuošimčiu. Ne 
viena kita šalis pasauly šituo 
negali pasigird. Be to, rei
kalinga atsiminti ir tai, kad 
pats profesinis Australijoje 
darbininkų judėjimas yra jau
nutis. 1912 metais visoje 
Australijoje buvo tik truputį 
daugiau kaip keturi šimtai 
tūkstančių organizuotųjų dar
bininkų. Sekamais metais jų 
tečiau buvo netoli penki šim
tai tūkstančių. Gi 1914 metais 
organizuotųjų darbininkų skai
čius jau pasiekė 523.271. 1915 
—528,031.
1917-564,178.
755. 1919 — 627,685.

Augant aplamam 
znotųjų darbininkų skaičiui 
profesinių sų jungų 
tečiau mažėjo. Taip, 19J2 me
tais Australijoje buvo 408 j- 
vairios unijos. Šiandie jų skai
čius nebesickia nei keturių 
šimtų. Vadinas, profesines 
darbininkų sąjungos vienijasi 
į daiktų. Reikia manyti, “kad 
trumpoj ateity visos dabartinės 
profesines sąjungos susivienys 
į vienų galingų unijų.

tik

organi- pasiu-tapo

skaičius

Anglijos

dvidc- 
dešimt

kaip 
kaip

Kalbės:
Dr. Montvid 
ir kiti...

V. W. Rutkauskas
Advokatas

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

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

29 nutarė įkurti 
korporacijų su 
kapitalu opera vi- 

dirbtuves prie 
išdirbinėji-

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis 
DENTISTAS

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

1916 —: 546,556.
1918 __ 581,-

PRAKALBOS IR BALIUS
Naudai Laisvos Lietuvos <

Rengia
Lietuvių Liuteronų Taryba

Subatos vakare, Vasario-Feb. 5, 1921
Pilsen Auditorium, Blue Island Av. arti 18 gt.
Pradžia 7:30 vai., vak. Inžanga 50c ypatai.

Puiki Brolių sarpalių Orchestra.

Visas šio vakaro pelnas eis sušelpimui musų bro
lių, seserų ir našlaičių, karės nukentėjusių Lie
tuvoje. Todėl kviečiame visuomenę atsilankyti 
kuoskaitlingiausiai ir tuo paremti naudinga dar-

lių, sesei

kuoskaitlingiausiai ir tuo paremti naudi 
bą.

!

i

-...—

MII
3140 South Halsted Street, 

Chicago, III.

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenon Statomi Puikus

VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI
Aktai mainomi 4 sykius į savaitę: A

Panedeliais, Sercdoms, Ketvergais ir Subatoms. 
Nauji Paveikslai Kas Vakaras.

įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.

KANADA.
Finlendijos tremtiniai Kanadoj.

TORONTO, Kanada.—North 
Tamiskamige, šiaurinėj On ta
riu provincijos daly, apsigyve
no buvsios Finlendijos pre
mjeras (Kerenskio režimo me
tu) ’ Oskaras Tokoi. Kartu su 
juo atvyko ir 39 jo draugai 
tremtiniai. Visi jie apsigyveno 
ant ūkio.

Kanadon tremtinius atvežė 
Anglijos valdžia. Ji pati da
vusi jiems ir tinkamų žemes 
plotų.

ANGLIJA.
Anglijos darbininkai reikalau
ja pripažinti Airiją nepriklau

soma.
LONDONAS.

Darbo Partija pradėjo stiprių 
kampanijų už tai, kad Angli
jos valdžia leistų pačiai Airi
jai nuspręsti savo likimų. Su-1 
rengta visa eilė viešų masinių 
mitingų Manchestcry, Glasgo- 
wc, Cardiffe, Londone ir ke
liuose kituose miestuose.

redaktorių.

NAUJIENOS, Chicago, B
l|j .ą ĮIIĮ^D—

bet ir šiaip pašaliniams žmo- linių prekybos santykių tarp 
Rusijos ir Amerikos žmonių 
yra tik mažas incidentas toje 
didelėje kovoje, kurių nūdien 
veda darbininkų klesa visame 
pasauly”.

VOKIETIJA.
Areštavo komunistų laikraščio. nėms. Gi pažangesnieji pa

čios buržuazijos žmones šito- 
BERLINAS. — šiomis die- kiliose tų įstaigų agentų žy- 

nomis Halle mieste buvo areš- giliose sumato ytin didelį payo- 
tuotas komunistų laikraščio jų. 
Halleschc Vilksblatt vyriausias 
redaktorius, Victor Stein. Areš
tuotas kaųtb Austrijos valdi
nys.

Halle'o komunistai tuč tuo- 
jaus paskelbė generalinį strei
kų. Darbų metė kone visi 
vietos darbininkai, jų tarpe ir 
miesto darbininkai. Be to, su
rengta eilė protesto susirinki
mų ir paduota .interpeliacija 
reichstagui.

JUNGTINĖS VALSTIJOS. 
Neria kilpų provokatoriams.

[Iš Federuotosios Presos]
BOSTON. — Massachusetts 

valstijos legislaturos narys, 
George P. Webstcr, iš Box- 
fordo, pasiūlė naujų bilių, ku
ris skiria didelių bausmių pro
vokatoriams, lendantiems į 
darbininkų organizacijas ir 
streiko metu tų organizacijų 
narius kurstantiems prie prie
vartos darbų. Jeigu Webstcrio 
bilius bus priimtas, tai tos rų- 
šies gaivalai galės būti bau
džiami nedaugiau 
šimt ir nemažiau 
metų kalėjimo.

Kad toks bilius 
lytas tai reikalinga pasidėkoti 
Harvardo universiteto sociali
nės etikos skyrius, kurio perdė- 
tinis rya Dr. Ricbard Cabot. 
Kalbamaisai skyrius ilgokų va
landų rinko žinias apie susi
kūrusių toje valstijoje detekty
vų agentijų darbus. Ir štai 
kas pasirodė. Didžiausios do
mės tos agentijos kreipia į 
darbininkų organizacijas. Te
nai jos siunčia savo agentus, 
kurie kursto unijų narius prie 
įvairių nelegalinių darbų, ypa
čiai streikų metu. Visa tai 
priparodoma atatinkamais do
kumentais. Universiteto tyri
nėjimas siekia 1912 metų. 
Gautieji dokumentai rodo, kad 
didžiojo medvilnės darbininkų 
stčėlko metu Lawrence nekas 
kita kaip tik tie provokatoriai 
rengė įvairius pasikėsinimui, 
sunaikinti samdytojų ir šiaip 
valdininkų savastis.

Kodėl detektyvų agentijų 
žmonės tai daro? Jų tikslas 
aiškus: norima išardyti darbi
ninkų organizacijas. Vis dėlto 
šitokie jų žygiai kartu kenkia 
netik patiems samdytojams,

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East Waahingtpn St.

Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827

Telephone Central 8362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

X-Spinduljai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos telef. AJbany 8710

, _____ ___________________ Sh

s

Jie tatai, organizuotųjų 
darbininkų padedami, ėmė va
ryti gan stiprių agitacijų ir da
vinys buvo toks, kad Wc’> - 
teris pasiūlė kalbamąjį bilių. !

80-

Martenso pareiškimas.
[Iš Federuotosios Presoa] 

NEW YORK. — Buvusia 
vietų Rusijos atstovas Jungtine 
sc Valstijose, Liudvikas Mai- 
tensas, praeitų subatų apleis- 
dama šių šalį be kita pareiš- 

“Man laimi gaila, kad aš ne
gali asmeniškai pasveikinti ir 
padėkoti tiems Amerikos dar
bininkų laikraščių redakto
riams, korespondentams ir 
šiaip bendradarbiams, kurie 
labai daug prisiliejo parėmi
mui Rusijos darbininkų ir kai
miečių reikalo. Būdamas Ame
rikoje su daugeliu tų laikrašti- 
ninkų-draugų aš turėjau ytin 
draugingų santykių. Be to, 
aš turiu neginčijamų lindynių 
apie gražius darbus ir visų 
tų, kurių asmeniškai neturėjau 
progos pažinti.

“Vardu revoliucinės Rusijos 
darbininkų ir kaimiečių šiuo 
siunčiu širdingų sveikinimų 
Amerikos darbininkiškai spau
dai. Draugams Rusijoje aš ga
lėsiu pasakyti, kad Amerikos 
kovu prieš neteisybę ir klastas 
yra vedama pirmyn ytin tvir
tomis rankomis. Mano paties 
pasitraukimas ir aplinkybės, 
kurios sovietų valdžių priver
tė laikinai pertraukti daromą
sias pastangas sukurti norma-

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

automobilius. Nepaprasta proga gabiam, gyvam vyrui. Taipo-gi tu- 
/

rime gerą vietą vyrams kurie gali pašvęsti liuosą laiką pardavinėji
mui automobilių.

5349-51 So. Ashland Avė.

DIDYSIS
NAUJIENŲ
KONCERTAS

Kala naujus pančius.

WASIIINGT()N. - Jeigu 
senatas ir atstovų butas pri
ims naujųjų Volestcado rezo
liucijų, tai pirmoje valandoje, 
kuomet šioji šalis įsimaišys 
naujau karau, ir vėl pradės 
veikti panašus įstatymas, kaip 
kad tas, kur priimta birželio 
mėnesy, 1917 metais. Trum
pai sakant, ir vėl ruošiama 
naujas špionažo įstatymas.

Naujas įstaymas butų 
blogesnis, ir būtent tuo, kad 
jisai nebereikalautų jokio vei
kimo iš kongreso. Kaip 
prasidėjo karas, automatiškai 
pradeda veikti ir įstatymas.

Tenka spėti, kad kongresą^ 
jį priims. ‘ x

dar

Kurs valdžios korporacijų.
Washington. — Senatas 34 

balsai prieš 
federalinę 
$12,500,000 
mui nitrato
Musele Shoals ir 
mui trąšų. 4 republikonai, jų 
tarpe ir LaFollette prisidėjo 
prie demokratų ir pagelbėjo 
pervaryti bilių. Nitrato t dirb
tuvės yra prie dideles jau da-

. --  = 1 n = 
Inai. užbaigtos Musele Slioals, 
Temiessee upėj, šiausinėj Ala- 
lamoj.

Nesikraustys iš namų.
DeUoit, Mich. — Nuominin

kai viename departamentinia- 
inc name, kurie nedirba, ar 
dirba tik dalį laiko, įteikė ul-j 
timatumą namo savininkams,, 
kad jie nesikraustys iš namų 
ir nemokės nuomos, jeigu fir
ma nesutiks sumažinti nuomų 
nuo $42.50 iki $35 mėnesyj.

NEW YORK. — New Yorko 
darbininkai andais buvo suren
gę didelį masinį susirinkimų., 
Be kitų kalbėjo ir socialstus: 
kongresu) anas Meyer Londo
nas. Mitingas rengta tuo tiks
lu, kad pavarius tinkamų agi
tacijų už atnaujinimų prekybos 
santykių su Rusija.

VANCOUVER, Kanada. — 
šiomis dienomis čia mete dar
bų spaustuvę darbininkai. 
Reikalauja didesnių algų.

European American Burnų 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.

NOTARIJUŠAS 
Real Estate, Paskolos, 

Insurinai ir tt.
809 W. 351 h St., Kamp. Halsted St. 

Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

V ak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak 
Ned.: iki 8 po pietų.

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Dentbtaa—
8881 S. Halsted St., Chicago, III.

Valandos:—

Ashland Auditorium
(CARMEN’SHALL) 
Van Buren and Ashland Blvd.

Vasario 27 diena

Sereda, VasanO 2 3., 1921

AR MYLI MUZIKA?
BETHOVENO muriko. kon- 

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

Antanas S. Pocius, 
Vedėjas

3259 So. Halsted Str. 
Tel.: Boulevard 9244

*

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvy! Dentlstaa
10801 S. Michigan Ar., Roaeland 

Valandos) 9 iki vakaro

I
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Delei L. P. Sąjungos 
skyrių atstovu su

važiavimo.

skuita jeigu ir išlaidų, praneši- REDAKCIJOS ATSAKYMAI, 
nuii valdyboms apie atliktus —
darbus, nranešimai atstovu iš Porininkui

Brooklyn, N. Y, duoda galvon, kad ne tik ži- 
; notom,. bet kad ir suprastum. 

Kriaučiai išpėrė kailį komu-į nC> sveiko komitetas, 
nistų pasiuntiniui. ine B- ne.‘ n.,e^.l,n nei.Ž0‘ 

Įdėlio apie šitą atsitikimų kriau
čių susirinkimuose neprasitarė, 

j Mat, gėda pasakyt, kokią už- 
o grei- Rojau tų rado musų komunistų 

* nutarė žygiai svetimtaučių darbininkų 
ir kita tylėjimo 

Mat “herštai” pa- 
Jie .siun- 
kriaučiai, 

'sužinojo apie pirtį, kurion vie- 
l’aigi nas .dalintojų buvo patekęs, 

atsisakyti nuo to 
džiabo. Juk pa

yra labai neina-

Brooklyno lietuvių kriaučių 
lokalus, vadovaujamas B 
ir kitų extra-kairiųjų ? 
Čia u provokatorių — 
dalinti žydų ir italų tarpe la- Jarpe. > 
polius, kuriuose šmeižiama ir priežastis, 
atakuojama Amalgamiečių (Bipeliy. nedalijai, 
unijos viršininkai. Gerai. Kadeto kitus. taipgi 
nutara, tat reikia nutarimas/ 
gyveniman vykinti. '__„
smarkieji lietuvių kriaučių va-!^’1'' visai 
dai padavė vienam savo pri-• * K»rbmgo _ 
tarėjų, tūlam Laigminui, glč- Į nasjos vaiąęs 
bį lapelių ir pasiuntė jį išpla-! l°,uos* , .
tinti juos svetainėj Siegcl gat-> ° Lupelius jiems reikia bu- 
vėj, kame laikoma italų ir žy-p!na* dalinti, 
dų kriaučių susirinkimai. bosai gerai užmokėję už

Atėjo Lugminavičia. Pradėjo i i*:os kaikuriems lietuvių kiiau- 
dalinti. Tik staiga, patyrę kas/ ‘V vadams, todėl ir i ei Galan
tai do lapeliai, žydai ir Jf.dai > Pa«birųjų, kad džiabas 
ėmė klausinėti, kokiu tikslu butų atliktas, vadinas, turi bu- 
Lugminas dabar juos dalina. 
Lugminas pajuto ką-tai pavo-

Mat, kalbama,

“džiabas”

square deal”.
»bar klausimas: Ar gali-

jingo jų klausimuose; urnai > ma tikėti kalbom, kad ir jo 
numėtė lapelius ant stalo tar- draugai tarnautu bosam? Well, 
damas: “Jeigu nepavelija t man j kas žino: juk visų dantys bal-

Sausio 12-tų <1. 1921 m. į- 
yykusiame L. L. Paskolos vei
kėjų susirinkime buvo nutar
ta sukelti antrą Lietuvos Gy
nimo Paskolą. Prie šitos Pa
skolos nutarta rūpestingai pri
sirengti. Lietuvos Misija ir 
Lietuvos Atstovybė Ameriko
je yra išreiškusios pageidavi
mą, kad visos Amerikos lie
tuvių organizuotos jiegos susi
koncentruotų ir pilnai susitar
tų prie šio didelio valstybinio 
darbo. Prie šios paskolos tu
rės dirbti ne tik paskolos sto
tį s, bet ir visos kitos organi
zacijos, o ypatingai Lietuvos 
Piliečių Sąjunga, kaipo pu
siau valstybine organizacija. 
Tani tikslui L. P. Sąjungos 
vyriausia valdyba turėjo susi
rinkimą ir nutarė sušaukti L. 
P. Sąjungos skyrių atstovų 
suvažiavimą Neiw Yorke, va
sario 24-ta d. 1921 m. Kur 
įvyks posėdžiai, bus paskiau 
paskelbta, šiame susivažiavi
me bus svarstyti ir aptarti šie 
klausiniai:

darbus, pranešimai atstovų is 
vietos. tiems melagiams. /‘Naujienų

c) L. P. Sąjungos laikraščio >>" vi»« parduota koki 
. , v' 2300; tuo tarpu atskiri seri-

mukai neturi nė vienas dan
tį) Pririnkimas reikalingų glaus, kaip 100 Šerų (tiek lei- 

narių į L. P. Sąjungos direk- (|^įa turėt Bendrovės konsti- 
toriatą. > - J Į tucija), išskiriant Jamontą, ku-

.m.i 123 šorus. Apie Jur- 
1 geltonio Šerus taip pat yra 
I melas;

____ , _______ _____ i

lai tinkami apkalbėjimui, bet 8UVC®- 
tas bus vėliau pateikta dieno
tvarkėm

Tai yra pamatiniai klausimai • 1,sr ,un
svarstymui susivažiavime. Gal.- . . . ...
būti, kad rasis ir kiti reika-! M'U s.e,V J“1 nera

Dar ne jo ‘commis- 
sion” nėra išmokėta, kadangi 
auditoriai dar neužbaigė kny
gų peržiūrėjimo.

Adresas posėdžių svetainės 
bus vėliau paskelbta.

Išrinktų atstovų vardus teik-! 
sites prisiųsti Centrui 162 W.. 
31st Street, New York City.

Lietuvos Piliečių Sąjungos 
Vyriausia Valdyba.

Phone Yards 5248
A. M. KAITIENĖ

AKUŠERE
Daug metų praktikoj 

3014 Enicrald Are., Chieago, III.

W'i

Schiff‘“Stale Bank
728 W. 12th St., 

Arti Halsted St.

Siunčiame pinigus į

Lietuva
Paftta ir telegramų.

Pinigus siunčiame • tiesiai 
savo locną telegramo sistemą, 
išmokama

į 5 dienas

per 
yra

Kaip Jūsų Akįs
Ar esi nervuotu, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akjs aša
roja, raidės susibėga kuomet skai
tai, pailsta ak|s besiuvant, jei taip, 
tuojaus turi pirmiausią pasiteirau
ti mano 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausią patar
navimą.

Akių, Ausų, Nosies Ir Gerklis
Ligos gydoma specialisto
W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So Ashland Ave^ Chieago, 
kerti 18-tos gatvės; 3-čios lubos 

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

Timykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.

Ii, bet kas už dantų yra — 
tų tai sunku įspėti.

Ne pro šalį bus tečiaus pa
sakyti štai kas: jeigu tas ponas 
B. turėjo dar nesenai tokius 
artimus ryšius su bostone, kad 

atvažiavusi į jo butų, iš- 
ogi iš poskos vejasi jį keletas, blaškė ten visas savo špilkas, 
vyrukų! Lungminas tečiaus suvėlė patalines; jeigu ryšių 
nebėgo: Juk jis buvo gatvėj, i tamprumas daėjo iki to, kad 

Atėjo iki gatvės kampo, ir 
jau pamanė, kad vikas orait, 
—tik...

—Pykšt! suskambėjo, sucy
pė ausyse. Ir nei i 
musų darbštusis vaikinas, kaip 
atsistojo ant visų keturių.

Pakilo, bėgs,—ir vėl...
—Pykšt, pykšt! Vienas smū

gis galvon, kitas akiu.
Suskambėjo Lugmino ausy

se vhrpų baĮsai, Bekampio 
spyčių gaidos, Bimbos plūdi
mų aidas. Sužibo, sumirgo 
akyse žiežisbos visomis lau
mės juostos spalvomis. Ir Lug-

dalinti, tai patys pasiimkite” 
Ir su tais žodžiais jis patraukė

a) Lietuvos Gynimo Pasko
los darbo pienas ir kokiu budu

nas-kitas bakstelėjo jam pašo
nėm bet neperskaudžiai.

Atsidūręs gatvėj Lungminas 
atgavo kvapų. Ale štai dirst: | ji 
ogi

to valstybinio darbo.

b) Pranešimas iš jau nuveik
tų L. P. Saj ilgos dabų, apy-

Scveros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
v’s’ kiti tą žino. <

* \ 1 Vyrai ir moteris kenčia
niežėjimą nuo pleiskanų,

' 1/ *49s o kenčia bereikalingai,
J- _ v \/j ncs niežėjimą galima
-****^» X 7 lengvai prašalinti. Nebus
daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

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

RUFFI.ES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.
n Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuojusų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: *

►•‘"■•"•F, AD. RICHTER <S» CO., 326-330 Broadway, New Yark

Mes turime priėmėjų kvitas 
visų orderių. Turime 29 metus 
patyrimo pinigų siuntime, todėl 
mes galime ir geriausiai patarnau
ti. Pinigus siunčiame už

žemiausias kainas

nuo

Atdara Utarninkų ir Subatų va
karais iki 8:00; nedėldieniais nuo 
9:00 iki 12:00 pietų.

Schiff and Company 
State Bank

728 W. 12th St
Arti Halsted St.,

Tel. Yards 8664
Mrs. A. Michniewicz

AKU1ERKA 
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėso. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose 
moterims Ir 

merginoms.
8113 S. Halsted St., Chieago, III. 

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

gatve nepridengtomis krūti
mis, idant išvėdinus smaugu
sių krutinę jausmų kaštra — 

nepasijuto tai juk ir delegatas turėjo kuo 
nors tai molerei atsilyginti.

Kuo atsilyginti? Žiedų bo- 
sienei nereikia, nereikia nė 
perlų, nė karielių; ji pati turi 
iu užtektinai. Visa, ko jai rei
kėjo — tai pagelbos, judošiŠ- 
kos rankos paramos bosų su
manymams vykinti. Bosienės 
lupos saldžios, bosienės vei
dan skaistus, bosienės akys 
žydrios. Bosienč titnagų su
tirpintų! Ar nesutirpino ji 

kryžmai. į musų delegatų? Tai tokiu klau-
Antru kartu Lugminas šo-'siunti da nesenai buvo susiru-

1<«* ant kojų ir T>asilei.lo 
kiek strėnos tesėjo, palikda- ( 

mas užpakalyj kepurę.
O kriaučiai neatsilieka. Už 

dusę, alsuodami, jie veja ' kad parduotų bosams darbinin- 
Lugminų, stengdamiesi da nors kus už pinigus? 
kartų nors vienų barkštelėti . To nežinau... 
jam kumščiu, 
pasturgalį.

—Mažai da tau, šėtone, pro
vokatoriau !—grūmoja jie 
Mes čia kovojam, o jus musų , kaitis 
vienybę norite suardyti, neapy- į krikštijo.

l iroolcly n o Veriančiai.
i<tie prieš juos stovi dar 

: rimtesnis klausimas: ar galėtų 
ponas B., nupulti taip žemai,

žinau, kad, 
įspirti koja į Mockaitis Lietuvoj pardavine- 

|jo caro budeliams revoliucio
nierius. Caro rublis jam buvo 

  geras, kad ir kruvinas. Moc- 
Amcrikoj kitaip pursi- 

. Bet juk gyvatė inai- 
kantų tarp musų pasėti, kad' no savo odų kas metas pava- 
samdytojam paskui lengviau savyj, o vienok jos širdis posi- 
butų mus pavergti. Palauk, še- lieka ta pati. Be to... dole- 
tone!.. ■ I ris taipgi, kaip ir rublis, kad

Ir nežinia, kuo ta medžiok-‘ir kruvinas—yra genis.
lė butų pasibaigus. Savo lai-: —Kriaučius.
mei Lugminas įšoko į kažin’------------------ -..................
kiena krautuvę. Tuo išsigelbė * 
jo.

Kriaučiai ko neišlaužė krau
tuvės durų. Tik savininkui 
ėmus grasinti, kad jis šauk
siąs policijos pagelbos, jie nu-1V 
ėjo savais keliais. I

Girdėjau paskui Lugminų 
pasakojant apie tų “nelaimin
gą” nuotikį:

-—Kaip žvėrys — girdi — 
muša tiesiog galvon.

—Tai kur nori, kad muštų, i ~ 
ar sėdinėn? — paklausė vie- 
nas kriaučių. Ir prie to paaiš- I 
kino: 1

—Kad vaikas būtum, tai tik- ' 
tų sėdynėn. O dabar esi ! 
augęs, žinai, ką darai. Tai I

DURYS
3,000 puikių naujų durių ant 

pardavimo. $3.00 ir augščiau.
THE GENERAL WRECKING 

& LUMBER CO., 
Archer & Ashland Avės, 

Tel.: Lafayette 3443

Victor Cigar Store
Wholesaleriai ir Retaileriai 

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

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

1 .... ...
Telephone Yards 5834
Dr. P. G. Wiegner ! 
Priėmimo valandos nuo 8 iki i 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, j 
3325 So. Halsted SU Chieago J

CASE AND MARTIN CO.
Kepėjai

Connecticut, Pajų 
(Pieš)

Reikalaukit Case & Martin’o
Įsteigta 1869 m.

Užsisakyk šiandien ant rytojaus.

Kosulys, šaltis 
užkimimas,

yra paprasti negaiši šiam laikė. 
Stengekis prašalinti juos. Greita 
pagalba gali nukreipti pavoingas 
pasekmės.

Severa’s 
Cough Balsam

3 (pirmiau vadintas Severo: Plaučiu 
Balzamas), yra vartojamas labai 

Ipasekmingr2 — ’ ------ “
metų dėl g 
mų gerklė

pasekmingai per ketunos-dešimtys 
,rydyma užkimimu, skaus

mų 'gerkles, šalčių, mėšlungiško 
krupo, bei bronchialinio kosulo. Pri- 
imnus imti. Kaip suaugę taip ir 
vaikai bei kudikei gal juos imti. 
Pardavinėti aptiekuose. Prekš 25 
ir 60 centai.

W. F. SEVERĄ CO.

NAUJAUSIAS IŠRADIMAS.
Mostis “Alberta” pagelbsti — pa

mėgink nuo — šalčio, kataro, galvos 
ir dantų skaudėjimo, sutinimo, viso
kio reumatizmo etc. Kaina — $1.00. 
Jei negali gauti “Alberta” savo apie- 
linkėj, mes pasiųsime per paštą, jei 
tik iškalno prisiusi vieną dolerį. 

Antrašas: ’ .
ALBERTA CO., 

5051 So. Ashland' Avė., 
Chieago, Ilk, U. S. A. 
Reikalaujame agentų.

GALUTINIS KAINOMS NUMAŽIN
TOMS IŠPARDAVIMAS.

Viskas turi būt parduota, nepai* 
■mnt uždarbio, ar kiek kaindvo. $20,- 
000 vertės stako, vyrams ir vaiki
nams, vėliausios ir parankiausios rų- 
šies, gatavai padaryti — likę neat
imtais siutai ir overkotai, kurie par- 
sidavojo nuo $15 net iki $65. Dabar 
$8.50, $15, $20, $25, $30 ir $37.50. 
Vyrams kelinta $4.50 ir augščiau.

Vaikams siutai ir overkotai $5 ir 
tugščiau. Vyrams čysto vilnono mė
lyno seržiaus siutai $85. Vaikams 
šysto vilnono siutai, $11.56 ir $15.

Atdara vakarais 8 vai. Subatonds 
iki 9 vak. Nadtl. 4 pa piat.

S. GORDON, 
1415 8. Halated 8t.

Keliaujantiems Lietuvon 
ši Pavasarį

Kovo 1 <1., 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. Pinuos 
klesos $185.70.

Rašyk tuojaus dėl platesnių informacijų.

L1THUANIAN SALES CORPORATION,
414 Broadvvay, Boston 27, Mass.

_

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, Chieago, III.,

Kreipkitės Tuojau
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos palaikymui dvi

dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kurią 
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui 
24 rekordų pasirinkimo 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- 
štoe rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime 
Earduoti dešimtj augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir 

arpetų. Šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbimo. Mes par
duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos. 
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes priątatom veltui 
j visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir 
daleidžiaine peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs 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 Chieago
NMHH

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

Ruatta & Serenelli 
817 Blue Island Avė.

Tel.: Yards 6663
Drover 8448

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

Akušeran
3203 So Halsted St., Chlcage. 
Valandos: 10-12 v. r. 1-2, 6-8 
v. v. Nedaliomis 10-12 ryta.

A REAL BARGAIN

Self-Reducing

, Geriaasia ■
j garsėtas > 1 
1 diktoms i
Į moterims. ’
' Lengvi bet 
stiprus, iipar- 

' davimui trum- 
laikui. Mieros 
22 iki 36. Jeigu 
jūsų krautuvnin 
kas neturi, pri- 
siųsk pinigus ir mierą per 
juosmenį (ant drapanų) ir 
mes pasiųsim jums vienų pa
bandyti. Pašto lėšos primok.
imto KYCiENic-rAsmoN INSTITUTU 
D«M- M. n IrviM Pkc« K«w Tarh

WaukBgano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
mvo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės { J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekg:

WAUKEGAN
PHARMACY

1005 Marion Street, 
Waukegan, DL

I DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

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

I Chieago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moterišką ir Vyrišką.

I Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANDOSi

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

po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveH 2 labos 

Chieago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką Ir 
Vaiką Ligą.

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

Telefonas Dreiel 2880

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. Strikol’is

Lietuvy s Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą i People Teatrą 

1616 W. 47 St., Tel. BomL 160 
Valandos: 1 iki 8 po pietą.

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

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 263

DR. YUšKA 
1900 S. Halsted 8t.

Tai. Canal 2118 
Ofiso valandos: nuo 10 ryto IU 

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

Tel. Prospect 3466

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos! 10 iki 12 ryto; 1 IU 4 po 
piet. 6 iki 9 vakaro 

Modiliomis nuo 9 Ud 12 ryta.
1821 8. Halated 8L, 

Kampas 18 ir Halsted St

•iii:

Phone Canal 257

4*14—.  
DR. C. K. KLIAUGA

Ofiso Tel. McKinley 76
DR I. H. GINDICH 

DENTISTAS
Mee savo darbą gvaraataojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas. 
Į 8804 So. Kedzie AveM Chieago, IU. 

Arti 88-th Street

DENTISTAS
1821 So. Halated St., Chieago, IU. 

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

DR. JOHN N. THORPE 
' * Gydytojas Ir Chirargaa 
1687 W. 51 at. kamp. Marakfield av.

Valandos i iki 9 ryto, nuo 8 iki 
4 It nuo 7 iki 9 Takam. 

Tel. Prospect 1157
■. laii

RUFFI.ES


NAUJIENOS, Chicago, III. Sereda, Vasan’o 2 a., 1921

unijos viršininkus. Mes sa
kėme, kad tai veda prie de
moralizacijos.

Tam tikros “pakraipos” 
rubsiuvių dalis netikėjo 
mums ir net labai piktinosi, 
kad mes drįstame peikti tuos 
lapelius. Bet dabar gal ir 
jie ims kitaip protauti, kuo
met perskaitys koresponden
ciją iš Brooklyno, kuri telpa 
šiame “Naujienų” numery
je. ' •

Toje korespondencijoje 
aprašyta, kaip vienas žiop
las vaikinas gavo mušti nuo 
rubsiuvių, kuriems jisai da
lino paminėtuosius lapelius. 
Mes to vaikino nesigailime, 
nes, anot tos patarlės, “dur
ną ir bažnyčioje muša”. Bet 
jam, lygiai kaip ir jo vien- 
minčiams, turėtų būti tatai 
aiškus paliudijimas, kad ne
švariais unijistų kurstymais 
prieš unijos viršininkus jie 
nieko gero neatsieks.

Todėl genaus tegu jie pa
siliauja. Kuomet darbinin
kams yra pavojus iš kapita
listų pusės, tai reikia kovo
ti prieš kapitalistus, o ne kel
ti suirutę organizacijoje. .

1 ' ------------- 9

Francuos valdžia 
įsidrąsino.

Telegrama iš Paryžiaus 
praneša, kad Francijos vald
žia ėmė aštriai persekioti 
komunistus. Viena diena bu
vę padaryta apie keturi šim
tai kratų ir suimta apie de
vyni šimtai žmonių.

Pirma Francijos valdžia 
taip nesielgdavo. Nė prie 
socialistų, nė prie komunistų 
ji perdaug žiauriai nesika- 
bindavo. Kairysis socialistų 
sparnas (iš kurio pasidarė 
dabartiniai komunistai) va
rė savo agitaciją) ir viešuose 
susirinkimuose, ir laikraš
čiuose už ką tik norėjo: už 
bolševikus, už “trečiąjį In
ternacionalą”, už sovietų 
valdžią, už viso pasaulio re
voliuciją ir 1.1. Ir valdžia jų 
nekliudė.

Bet štai, socialistų parti
ja, ačiū “kairiaspamių” pa
sidarbavimui, suskilo. Revo
liucinio darbininkų avangar
do jiegos tapo suparaližuo- 
tos. Ažuot vienu frontu sto
ję prieš buržuaziją, jie ėmė 
pjautis tarp savęs. Ir vald

W LITMUAftiAN GAILY NAW«
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Editor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST., 
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Canal 576
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Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ___________________  $8.00
Pusei metų__________________ 4.50
Trims mėnesiams —_____ — 2.25
Dviem mėnesiams —... ..............   1.75
Veinam mėnesiui —..... ..—. 1.00 I

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija____________ ......... 03
Savaitei 18Menesiui ......... 75

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ---------------------- —— $7.00
Pusei metų  ____________ -___ 4.00
Trims mėnesiams_____________ 2.00
Dviem mėnesiams__ ______  1.50
Vienam mėnesiui -_____________.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ------ .....----------__—- $8.00
Pusei metų ...--------------------------4.50
Trims mėnesiams .._____  2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Senio 
užsispyrimas.

Teisingumo departamento 
viršininkui, p. Palmeriui, 
tur-but ėmė sąžinę graužti 
delei jo žiaurių darbininkiš
ko judėjimo persekiojimų, 
kadangi anądien jisai davė 
prezidentui Wilsonui patari
mą paliuosuot iš kalėjimo 
socialistų vadą Debsą. Bet 
Wilsonas dar, matyt, nejau
čia sąžinės graužimų. Tai
merio patarimą jisai atmetė.

Už mėnesio laiko Wilsono 
tarnyba pasibaigs. Savo po
litika jisai sukėlė daug ne
apykantos prieš save. Kam- 
gi jam reikėjo dar padidint 
tą neapykantą prieš patį ga
lą savo prezidentavimo?

Gavo mušt.
Jau kelis kartus rašėme 

apie tuos provokatoriškus 
lapelius, kuriuos tūli gaiva
lai platina tarpe rubsiuvių, 
kurstydami juos prieš savo

V. Čepinskis:

Lietuvos politinė padėtis 
užsieniuose.

[Iš “Socialdemokrato”]

(Tąsa).

Kas link socialistų, tai apie juos aš noriu 
pasakyti čia dar keletą žodžių. Dalykas tame, 
kad socializmas Prancūzijoj, kaip Vokietijoj ir 
kituose Europos kraštuose, pergyvena šiomis 
dienomis sunkų krizį. Didysi karas parodė, 
kad tarptautinis darbininkų solidariškumas to
li gražu ne realus dar dalykas. Antrasis Inter
nacionalas nepajėgė karo sustabdyti, nustojo 
pusi tikėjimo darbininkų masėse ir suiro. Mask
voj susidarė branduolys trečiojo arba Komu
nistinio Internacionalo, kuris tikisi patraukti 
prie savęs viso pasaulio darbininkus. Ret tas 
Maskvos Internacionalas perdaug yra persisun
kęs rytų despotizmo ir revoliucijos griežtumo 
dvasia, aiškiai rodo visas siauros sektos ydas 
ir lodei labai ir labai prisieina abejoti, ar jam 
pasiseks ilgesniam laikui įsigalėti, nepaisant jo 
didelių pasisekimų dabarties momentu Rusijoj, 
Vokietijoj, Prancūzijoj ir Italijoj. Bendrai kal
bant Trečiasis Internacionalas mažai atatinka 
visai Vakarų Europos darbininku kultūrai ir«tra
dicijoms, bet kaipo revoliucijos padaras jis be 
abejo turės pasisekimų, kol revoliucijos audra 
nepraeis.

Taigi nenuostabu, kad tokiomis aplinkybė

mis Prancūzijos socialistų tarpe, kaip ir kitur, 
mes matome šiandien ypatingą “šeimos dramą”.

Jų tarpo šiadie didelis neramumas ir judė
jimas, karšti ginčai ir net atkakli kova atskirų 
grupių tarp savęs. Prie tokios suirutės nemaža 
prisidėjo ir paskutiniai rinkimai į prancūzų par
lamentą, iš kurių socialistai išėjo neperlaimin- 
gai delei stokos aiškaus nusistatymo kaip vidaus 
dalykų, taip ir užsienio politikoj, šiandie dau
giausia ginčijamasi dėl klausimo, ar prisidėti 
prie Trečiojo Internacionalo, ar ne. Tuo klausi
mu socialistų tarpe trys srovės. Vieni—deši
nieji, reformistai stovi už Antrojo Internacio
nalo atgaivinimą. Antra grupė ~ centras atsi
sako nuo Antrojo Internacionalo, bet nenori 
dėtis ir prie Trečiojo, projektuodama irgi nąujį 
internacionalą, tik ne Maskvos pamatais. Pa- 
galiaus trečia grupė yra nusistačiusi už Mask
vos Internacionalą be jokių rezervų. Atrodo 
taip, kad ta paskutinė grupė darbininkų tarpe 
turi daugiausia šalininkę. Visi tie ginčai bus 
išrišti per partijos konferenciją gruodžio mėne
sy Paryžiuje. Bet ar partija skils, kaip to karš
tai laukia prancūzų buržuaziją, ar išeis labiau 
susisolidarizavusi ir sutvirtėjusi, šiandie sunku 
permatyti.

Pakol neužsibaigs ta vidurine kova prancū
zų socialistų tarpe, pakol nebus prašalinti svar
besnieji nesutikimai ir neįvyks arba partijos 
konsolidacija arba jos persigrupavimas, sunku 
laukti, kad socialistai prancūzai kreiptų daug 
domės į musų reikalus. Bet šiaip ar taip tik 
socialistams laimėjus galima tikėtis didelės per
mainos prancūzų užsienio publikoj ir draugiško 
tos politikos nusistatymo dvi Lietuvos.

Paryžiuje mes matėmės dar su Vidaus Da
lykų ministeriu Stcegu, su parlamento užsienio 
reikalų komisijos pirmininkų Frankland-Bouil- 
lon, su spaudos atstovais ir buvome pakviesti 
į posėdį “Žmogaus Teisių Lygos” (League dės 
droits de Piionime). Visur tas pats reiškinys: 
silpnas musų ir bendrai Pabaltijos kraštų rei
kalų supratimas ir baime, kad prancūzai nepra
loštų perdaug užsiangažavę tuose kraštuose. Ly
giagrečiai daug gražių žodžių ir. užtikrinimai, 
kad prancūzams labai rupi tų kraštų nepriklau
somybe, bet ir užmelinejimai, kad iki šiol, 
girdi tų kraštų nieko nepadaryta, kad užmegsti 
artimesnius ekonominius ir kullurinius ryšius 
su Prancūzija.

Vakare, spalių 25 d. mes apleidome Pary
žių, siekdami Romos musų keliones paskutinio 
tikslo.

Kai kurie Italijos ir Romos įspūdžiai.
Apie 10 valandą ryto. Saulėta, šilta, graži 

rudens diena. Greitasis traukinys 'visais savo 
garais skubiai slenka per Latiumo lygumą. Se
nis 'fibras, daug matęs per savo amžių, vingių 
vingiais varo savo drumŠčius vandenis juros 
link. Ant gorįzonlo iš dešinės ir iš kaires pu
sės pertraukiama eilė kalnelių ir kalnų, daž
niausia alyvomis ir pusėmis apaugusių. Žemiau 
sodnai ir sodneliai. Medžiai visur žaliuoja. Gel
tonų lapų nematyt. Ant kalnų seni bokštai ir 
griuvėsiai buVurių tvirtovių, miesteliai ir kai
mai su savo bažnyčiom^. Visas vaizdas pilnas 
ypatingos ramybės, melunkolijos ir poezijos* 
tarytum po didelių gamtos ir gyvybes audrą. 
Čia jau nebe šimtai, bet tuksiančiai metų žmo

nių darbo, vargų ir kovų. Ant kelių ir laukų 
žmonės, asilai, avys ir raguočiai. Arklių ma
tosi retai. Italai ūkininkai aria savo laukus. 
Arklai primitivųs, poni milžiniškų pilkų jau
čių su baisiais ragais traukiami. Manau, kad 
bočiai tų italų-ukininkų trejetą tuksiančių me
tų atgal tuo pačiu budu ardavo savo laukus. 
Prisimena man mano jaunos dienos Lietuvoje, 
kada ir pas mus buvo ariama mediniais arklais 
ir jaučiais. Įvairios mintys veržiasi į galvą apie 
seną Italijos kultuvą, apie jos baisiai dramatiš
ką ir kruviną istoriją, apie Romos pasau
line imperiją. Tai viena iš žymiausių istorijos 
pastangų sutraukti visą žmoniją į vieną krūvą, 
sutverti vieną pasaulio valstybę. Bendri žmonių 
reikalai, jų solidariškumas, tai stipriausias kiek
vienos valstybes cementam Vien militarinė pajė
ga sutvertos valstybės nėra pastovios ir niekuo
met ir niekur neišsilaikė. Romos valstybė au
go ir tvirtėjo, pakol jinai atsižvelgdavo į reika
lus užkariautų kraštų gyventojų ir juos paten
kindavo. Bet ilgainiui, užkariauti kraštai tapo 
eksploatacijos ir žiauriausio piešimo objektais 
vien |ik Romos ir Italijos naudai. Pasekmės 
tekios tvarkos buvo baisiausios būtent negirdė
tas pasauly vergijos ir parazitizmo išsiplėloji- 
mas, žiaurus ir kruvinas žmogaus žmogumi 
išnaudojimas ir pagalios baisiausia išnaudotojų 
viešpataujančių sluogsnių ištvirkimas. Taigi 
nieko stebėtino, kad barbarams iš visų pusių 
užplūdus Romos imperijoj nebeatsirado užtekti
nai pajėgos atsispirti ir toji imperija kulastro- 
fingai žlugo.

(Bus daugiau)

mentų, kurie eina išvien su 
“komunistais”, kad sukėlus 
dauginus triukšmo ir paken
kus musų dienraščiui, ir ji ne 
tiktai talpina visus tų elemen
tų pliauškalus, o da ir nuo sa
vęs prideda “padailinimų”.

Bet jos džiaugsmas yra per- 
ankstybas. Visokie “komu
nistai”, “kairiasparniai” ir ki
tokios rųšies triukšmadariai 
jau daug kartų yrą mėginę pa
sigrobti “Naujienas” į savo na
gus arba suardyti jas; vienok 
iš to niekuomet nieko neišeida
vo. “Naujienos”, nežiūrint 
visų trukšmadarių pastangų, 
neiškrypo iš savo vėžių ir ne
paliovė augusios ir stiprejusios, 
ir šiandie jos yra taip tvirtos, 
kaip uola; o tuo tarpu “Lais
vė”, kuri stengėsi kuo įmany
dama pakenkti “Naujienoms”, 
pati vos pajiegia palaikyti savo 
gyvybę almužnomis, kaip koks 
ubagas.

Brooklyniškis lapas mėgina 
sukurstyti žmones prieš “Nau
jienas”, rašydamas apie “bai
siai dideles” “Naujienų” re
daktoriaus ir biznio vedėjo al
gas. Vienas jų, girdi, gauna 
$90 savaitei, o antras $75 (iš
tiesę, tik $70): ar tai, girdi, 
socialistai, kad juodu ima to
kias algas, kuomet spaustuvės 
darbininkai gauna daug ma
žiau ! Bet kokias algas gau
na tie “Naujienų” spaustuvės 
darbininkai, tai ji nepasako. 
Todėl mes čionai paaiškinsime 
šitą dalyką.

Paimsime keletą skaitlinių 
iš “Naujienų” “pay roll” (algų 
sąrašo) knygų už paskutinę 
savaitę, štai jos: vienas spaus
tuves darbininkas gavo $44.25; 
kitas darbininkas — $51.08; 
trečias — 56.15; ketvirtas — 
$63.30; penktas — $52.44; šeš
tas — 55.31; septintas —$47.- 
61. O štai algos kai-kurių dar
bininkų, dirbančių ofise: vie
nas darbininkas gavo $53.39, 
kitas darbininkas gavo $56.78. 
Pagalios, darbininkai, kurie 
dirba redakcijoj (išimant vie
ną, kuris dar nesenai pradėjo 
dirbti) visi gauna ne mažiaus, 
kaip $45.00 savaitei.

Tai matot, kaip yra “skriau
džiami” “Naujienų” darbinin
kai.

“Laisvė” mano, kad vyriau
sias dienraščio redaktorius tu
rėtų gauti lygią algą su ze- 
zeriu, o zeceris lygią algą su 
dženitoriu. Tatai butų tei
singa, jeigu redaktoriaus dar
bas reikalautų tiktai tiek iš
silavinimo, kaip zecerio, o pa
starojo darbas tiktai tiek išsi
lavinimo, kiek dženitoriaus 
dal-bas. Bet toks teisingumas 
gal tinka “Laisvei”, o ne “Nau
jienoms”.

“Laisvę” tai ištiesę “reda
guoja” tokie žmonės, kuriems 
geriau tiktų grindis šluoti, ne
gu, plunksną vartoti. Bet nau-

žia tuojaus gavo drąsos pra
dėti persekiojimus..

Kam tad išėjo ant naudos 
tas partijos suskaldymas?

Rusai prieš Vil
niaus plebiscitą.

Chicagos ' “Daily News” 
korespondentas, Isaac Don 
Levine, plačiai aprašydamas 
Rusijos bolševikų vidaus ir 
užsienių politiką, tarp kitko 
sako :

“Laikinoji taika tarpe 
Lenkijos ir Rusijos, pada
ryta pereitą spalių mėne
sį Rygoje, ne tiktai atėmė 
iš Rusijos daug grynai ru
siškos teritorijos, bet ir 
sutvėrė lenkišką koridorį 
tarpe Rusijos ir Lietuvos, 
ko Rusija nepakęs. Ji tu
ri teisę, pagal Rygos su
tartį, panaikinti laikinąją 
taiką trumpu pranešimu. 
Ji gali tatai padaryti, kaip 
tiktai Tautų Sąjunga mė
gins daryt plebiscitą Vil
niuje, kadangi Maskva 
pripažino Vilnių Lietuvai 
ir nenori, kad svetimi kiš
tųsi į Vilniaus klausimą”.
žodžiu, Vilniaus klausi

me rusai pilnai remia Lie
tuvą. Bet kam tuomet Lie
tuvos valdžia daro musių 
paliaubas su Želigowskiu ir 
veda derybas Varšavoje su 
lenkais?

KIŠA NOSĮ NE Į SAVO 
REIKALUS.

Brooklyniške “Laisve.” nuo 
senai turi blogą paprotį kišti 
savo purviną nosį į “Naujie
nų” biznį. Kiek laiko atgal ji 
buvo truputį apsimalšinusi, 
kuomet mes, netekę kantrybės 
dėl jos kabinėjimusi, paskel
bėme pusmetinę “Laisvės’’ at
skaitą, iš kurios pasirodė, kad 
jos biznis per pusę metų davė 
apie trejetą tūkstančių nuosto
lių. Bet dabar ji ( vėl ėmė 
smarkauti.

Brooklyniškio lapo špaltose 
jau tilpo koks pustuzinis “ko
respondencijų” apie “Naujie
nų” Bendroves reikalus. Tas 
neva korespondencijas • (kupi
nas melų) jai rašo gaivalai, 
kurie remia Jamonto ir Dargu
žio frakciją. “Laisvė” labai 
džiaugiasi, kad “Naujienų” 
Bendrovėje atsirado tokių ele

jieniečiams ji neįpiršo į re
daktorius grindų šlaviko. Jie, 
mat, turi tokį “buržujišką” 
supratimą, kad “Naujienos” 
privalo būt laikraštis, ne 
šlamštas, panašus į “Laisvę”.

Vilniaus ekonomine 
padėtis.

ST. KAIRYS
[Naujienų bendradarbis Kaune]

Vilnius ir visi Lietuvos Ry
tai tebegyvena ir šiandien sun
kias ir nervingas dienas. Kuo
met kiti kaimynų jau spėjo 
žymiai atsigauti po karo, ap
sitvarkyti ir bent pasirinkti 
ateičiai kelių, Lietuvos Rytai 
vis dar tebestovi križkely, ne
ramus ir neapsakomai suvar
gę-

Pirmoji lenkų okupacija, 
kad įgytų gyventojuose palan
kumo Lenkams, dar vengė 
lietuvių rekvizicijų, dar mo
kėjo už jas kad ir netik tįsiom 
lenkų markėm, gi patį Vilnių 
net šelpė ir tvirkino. Kad pa
trauktų savon pusėn, okupan
tai steigė įvairių įvairiausių į- 
staigų, — joms vesti kvietė 
penkius ir daugiau žmonių 
ten, kur butų sočiai vieno už
tekę. Visiem mokėjo neblo
gas kai tuomet algas ir da jas 
durstydavo visokiais priedais ir 
dovanomis. Buržuazine inte
ligentija ir visokie paliegėliai 
iš dvarininkų luomo jautėsi 
sotus, ramus ir juose kunku
lu mušė patriotizmo jausmas.

Apie visuomenės pasmeto- 
nius ir daugybę karininkų try
nėsi visokių “patarnautojų” 
būriai, pen ėjosi trupiniais iš 
jų stalo ir taippat džiaugėsi. 
Politikos tikslams liko išvys
tytas kaip niekuomet vadina
mas bednuomenės šelpimas. 
Vaikų ir suaugusių paliegėlių 
prieglaudose buvo penimi tuks
iančiai tuksiančių žmonių, ku
riems buvo dedama bent vie
na būtina pareiga, — nešioti 
ir kam reikia rodyti baltojo 
erelio ženklą. Buvo šelpiama 
ne tik vaikai prieglaudose, bet 
ir namie likę tėvai. Tuo bū
du Vilniuje buvo skaitoma su 
viršum 30.000 žmonių, kurie 
milo iš valdžios saujos. Dau
giau, kai ketvirta viso miesto 
dalis virto elgetomis ir, kai 
kiekvienas elgeta, tvirko.

Praėjusių metų vasarą bol
ševikai, galima sakyt, raiti iš
jojo lenkų armiją iš Lietuvos 
Rytų, ir visos geradarybės 
urnai gyventojams nutruko. 
Maža to. Atėjo skaudžios, 
vargo pilnos dienos.

Lenkų okupacijos metu Vil
niuje, kad ir . dirbtinai pradė
jo kurtis ir gaivintis vietos 
pramonė. Dirbo odų dirbtu
vės, įsikūrė tabako fabrikas, 
gerai veikė lentpjūvės, geležke-: 
lių dirbtuves, remonto darbi

ninkai. Sočiai turėjo darbo j- 
vairųs amatninkai. Miesto 
ūkis nestabdė būtiniausių dar
bų; visai neblogai vystėsi pre
kyba. Rusams atėjus, tas vis
kas urnai nutruko ir pairo. Kai 
kurios dirbtuvės lenkų išvežta, 
kitos nebeteko pabėgusių šei
mininkų, vedėjų ir pačių są
lygų darbą toliau vesti.

Vargas užgriuvo patį kai
mą. Rusai atėjo Lietuvon tuš
čiais vežimais ir da Rišlesniais 
pilvais. Jie maitinosi, ką vie- » 
toj pagaudami ir todėl kaip 
bematant aptuštino aruodus, 
gurbus, klojimus ir kas lau
kuos buvo galima paimti.

Trumpą rusų okupaciją pa
keitė lietuviai. Jie pradėjo 
kurtis tokiomis sąlygomis, kai 
ant kiekvieno žingsnio buvo 
pilna spragų ir alkano vargo, 
kai teko turėti reikalo su vi
suomene, įpratusią tiesti savo 
ranką kiekvienam padėties šei
mininkui. Ir, žinoma, nete
sėjo tiek plačiai pasiimti gy
venimo tvarkymo, kiek to bu
vo reikalinga.. Netesėjo, patys 
būdami finansiniai persilpni, 

^pagalios neturėdami net lai
ko, nė žmonių visam darbiii 
aprėpti.

Dabar lietuvius pakeitė Že
ligovskis ir jo valdžia. Var
šuvoj sugalvoti ir sudaryti, 
Varšuvos penimi, želigovski- 
ninkai vaidina betgi vietos 
žmonių valdžią. Jie sakosi 
esą ‘Vidurinės Lietuvos” gy
ventojų padaras, jų norus ir 
siekimus atstovaują ir visame 
kame norį stoti ant savų kojų. 
Visiems aišku, kad savų kojų 
pas Želigovskio valdžią nėra. 
Ji stovi Varšuvos kriukiais na- A 
siremusi ir visą laiką penisi f 
iš Lenkų valdžios lovio. Bet 
dekoracija tenka užlaikyti; vi
są ką gaunant iš Varšavos, vis 
tik bent kiek reikia slėptis. Pa
ti Varšuva, kol padėtis nepa
aiškės, nelabai yra greita per
daug duoti, ypač kad finansine 
Lenkų valdžios padėtis darosi 
kas kart vis sunkesnė.

Tat ir Vilnius, ir Lietuvos 
Rytai kelia dabar didžiausį var
gą. Vilniuje visa privatinė, 
pamatinė pramonė sustojusi. 
Lenkiškoji buržuazija ir svar
besnieji dvarininkai daugu
moj dar negrįžo ir nesiskubi
na grįžti, ■— dėl atsargumo. 
Žydų pramonininkų ir kapita
listų atsirastų, bet niekas jų 
nėra tikras rytojaus.

Kas su Vilnium bus už mė- x 
uosio, kito? Prie kurio klas
to jis priderės? Kokie susidės 
santikiai tą Vilnių paveldėju
sius valstybės su kaimynais? 
Ar negaus Vilnius dar devintą 
kartą mainyti savo valdžią, 
ateinančią miestą valdyt gink
lo pajėga?

Pavojų Vilniui kyla iš visų 
kraštų, labiausia baisus Rytai, 
ir todėl visi gyventojai merdi

lukuriuodami, visi spėlioja, 
gyvena iŠ dienos dienon ir nie
ko pastovesnio nedirba. Vieni 
nedirba, bijodamies įvelti ir 
pragaišinti savo kapitalus, ki
ti dėlto, kad negauna darbo 
kad ir badu nokdami.

Apmirusi ne tik pramonė, 
ne tik amatai ir miesto ūkis; 
neturi kas dirba ir prekyba. 
Krautuvėse nestigtų prekių, 
bet nėra kas jas pirktų. Pa
siturinčios klasės daugumoj, 
kaip minėjau, negrįžta Vil
niun. Miesto įstaigos pinigų 
neturėdamos, jau per pus su
mažino valdininkų skaičių ir 
da žada mažinti. Tą patį daio 
valdžios įstaigos. Darbas ap
mokamas labai menkai, daug 
menkiau, kai Kauniškėj Lietu
voje, o be to dar daugybė be
darbių. Taigi miestas daro 
įspūdį nepagydomai sergančio 
ir apmirusio. Jei keno ranka 
urnai iššluotų iš Vilniaus gat
vių kariškius, .pasidarytų klai
ku nuo perdidelio ramumo.

Sunku ir kaimui. Želigovs
kio kariuomenė, gana skaitlin
ga, visą amuniciją ir maisto 
dalį gauna iš Lenkų. Bet tik 
dalį. Likusią dalį kareiviai 
pasipildo iš vietos aruodo ir 
klojimo, dažnai rekvizuo
ja savo valia ir nuožiūra 
ir moka — kvitais dagi be ant
spaudų. Vadinasi, atsirokuos 
po smerčio avižomis. Tokio
mis sąlygomis nedatesės nei 
karščiausis patriotas ir todėl 
kaime, net sulenkintam, aiš
kiai ima reikšis nusistatymas: 
tegul velnias ^pagauna visus 
tuos karus ir kariuomenes, 
kad ir “saviškes.” '•

Prie sunkios ekonominės 
padėties reikia pridėti, kad 

visuomenės atamatos nepa
prastai greit auga skaičium; 
administracijos netvarka ir 
silpnumas duoda jom galimy
bės liuosai vystyti savo opera- 
pijas. Susidaro nepakenčia
ma padėtis, kurios galo kiek
vienas Jaukia, kai išganymo. 
Kas bus, tegu bunie, bet tik 
butų karo ir visos netvarkos 
galas! U,/i

Dcšimčiais melų nacionalis- 
tųtų kustytas tautinis kerštas 
klaikiai išsivystė plačiose mi
niose. Bet ir karščiausie peš
tukai, vargo prislėgti, ima da
bar rimti, ieškot taikos, o ne 
keršto, ieškot susipratimo ke
lių. Kuomet lietuviai buvo pri
versti trauktis prieš Želigovskį 
iš Vilniaus, juos lydėjo ncapy-i 
kantos akys, iš namų į mūsiš
kius kareivius buvo kartais 
Šaudyta tais pačiais šautuvais, 
kuriuos Lietuvos valdžia bu
vo padalinusi tvarkai palaiky
ti. ;

Dabar daugelis tų žmonių 
jau mini lietuvius, kaipo ge
rus, rainius žmones ir butų 
greiti jais pakeisti dabartinius 
šeimininkus. Bet lenkų nacio
nalistai nesnaudžia. Visa ku
nigija, dvarininkai, miesto bur
žuazija, dar perkarusie nuo 
bėginėjimo Varšuvon, uoliai 
ruošiasi prie besiartinančios 
kovos plebiscitui einant, ar ku
riuo kitu budu Vilniaus klau
simą rišant. Ruošiasi ir jau 
pradedu, be jokio atsižiūrėji
mo į tolimesnes pasekmes, ža
dinti miniose pikčiausius jų 
instinktus, bet tik kova lai
mėtų.

Ar Lietuva ar Lenkija gaus 
pagalios Vilnių ir Lietuvos Ry
tus, gaus juos ekonomiškai 
suirdintus ir nuskurusius, 

gaus išmėtytus piktomis skau*- 
duolėmis, kurios pagydyt sek
sis tik per ilgus melus, tik 
vaduojantis tikrai demokrati
niais principais, dedant į tą 
darbą geriausių žmonių ge
riausias pastangas.

Kazimieras Gugss
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Sereda, Vasario 2 d., 1921

Lietuviu Rateliuose LSS. AŠTUNTO RAJONO 
MOKYKLA.

Pranešimas “Naujienų” 
šėrininkams.

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

Su pagarba,
J. Šmotelis, 

N-nų B-vės sekretorius.
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AKUŠERKA 
A. SHUSHO

Turtu patyrimą 
tuotenj ligose; rū
pestingai pritisl 
rtu ligona Ir kudi 
M laiko Ilges.
16929 8. State Str

Uhlcage, III.

Praeitų scrcdą, sausio 26, 
Aušros svetainėje buvo devin
toji LSS. Aštunto Rajono mo
kyklos lekcija. Lekcijų davė 
P. Grigaitis, Naujienų redak
torius. Teina buvo tokia: Gel
tonųjų Šaltinių Bendrija ir ki
ti owenistų bandymai.

Tenka pažymėti, kad tai 
buvo labai žingeidi lekcija. 
Lektorius išparodė kaip tos 
komunos tvėrėsi, kaip jos gy
vavo ir kodėl, pagalios, pakri
ko. Nors kaitomosios komu- 
nos-bendrijos ir buvo įsteigu
sios taip vadinamas “Išmin
ties Bažnyčias,** kur vietoj ti- 
kibynių pamaldų skaityta 
įvairios lekcijos apie dorų, fi
losofijų ir mokslų, vis dėlto, 
ir tai joms nepadėjo. Jos pak
riko.

Vyriausioji pakrikimo prie
žastis buvo, suprantama, pati 
kapitalistinės valstybės tvarka. 
Vidury tokios valstybės sukur
ti komuna reiškia tų pat, kaip 
kad vidury didelio vandenyno 
ant kurios nors mažukės salu- 
tės pastatyti namelį. Tokį na
melį pirmoji įsiutusių vilnių 
pasiauba nuneštų į jurų. Ly-

: ■ ' . ■ r
Šviesą ir pajiegą suvėdame | sejuta (r naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant iŠmftkėjiinę. • į
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St. TeL Roulevard 1892. Chicago, J1L

Y------ T?
:====s==^====x==x=
T«L Moarve 28U4 ■

DR. W. F. KALISZ
Speclatamast Moterą ligos ir Chirarglja 

lt45 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO

ųiai taip atsitiko ir su owenis- 
tų bendrijomis-komunomis, 
iiirios buvo sukurtos vidury 
kapitaliistinio pasaulio, kuris 
’emiasi ant privatinės iiuosavy- 
)ės, pavydo, goihuno, neapy
kantos, konkurencijos ir pol
io. Toji besi vystančio j i kapi
talistinio pasaulio tvarka be 
jokio pasigailėjimo nustelbė 
visus idėjinius bandymus, vi
jas socialistų utopininkų ko
munas.

čia tai ir paaiškėjo kokio 
esamu skirtumo tarp socialis
tų utopininkų ir mokslinio so
cializmo išpažintojų. Nors 
Oweno ir kitų socialistų uto
pininkų protavimas buvo gan 
'plūs, bet jų darbai buvo ne- 
liksJųs.Tiesa, kad tie socialis
tai itĮtopininkai irgi sakydavo, 
kad žmogus yra tam tikrų ap
linkybių produktas. Tik iŠ šito 
teisingo protavimo jie eidavo 
orio netikslių darbų. Jie ma
nė, kad steigdami komunas jie 
Inos gerą visam pasauliui pa
vyzdį ir kad steigiant šitas 
komunas jų idėjos povaliai 
turės prigyti. Trumpai sakant, 
Šituo jie manė padaryti lygybę 
<monių turte ir pravesti visa
tinę palaimą — socializmą. 
Bet gyvenimas buvo stipres
nis nei hfid pirmųjų socialistų 
'.vajonės. Jiems teko skaudžiai | 
ipsiriktį. į 3,,.,

Mokslinio L sčcializmo išpą- 
■in to jai sako fvis *' 1 * • A 
ako, kati 'kdpitą] 
imo tvarką . piiriaikihti ir'i ’sb- 
•ializmųr-. įv^Mį gali tik stipri, 
gerai organUuota bei 
inuota ir kulturifų^i diiYhinhiV 
kų klesa.^Tik $ viena yhf’ už- 
interesuota tuo, kad dapatti- 
lis piktas Kutų pašalintas \ir 
steigta socializmo tvrirka, lail* 
larbo įmonės, kurios šiandie 
/ra išimtina 
avy'he, bus 

Tik tuo budu

n*natidn-;

EXTRA! PALIKTA MUSU SANKROVOJ EXTRA! Dl A. R. Blumenthal

Sankrovos 
kaina tik

štai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rųšies GVARAN- 
TUOTĄ VICTROLĄ vertes iki $250.00 tik už $85.00, priedų vel
tui 26 rekordų, 300 adatų ir DEIMANTO ADATĄ, šios NAUJOS 
PUIKIOS VICTROLOS palikta musų SANKROVOJE didžiulių 
muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiekviena MAŠINA tu
ri DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES GVARANCIJPS. Kam tai 
Sirktl iš ęrttrų rankų mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAU- 

Ą GVAkaNTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00, tik už $35.00 
su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų SANKROVOS.

Pilnai užtikriname tamistn, kad nėra kitos krantuvfis nei san
krovos lygios musų sankrovai palyginant nupiginimu.

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

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

sankrovom
kaina tik

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akta Eg samia lota Dykai 

Gyvenimas yrs 
____ taičiss, kada pra- 

nyksta išgijimas. 
gįįįgBffil J Mes vartsjR’B 

pagerintą Oph- 
Ualmsmater. Y- 
patinga doma at- 

U. tr . kreipiama j val
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 0 vak.

Alk rrw Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 4 p. p. /jfo

Jk U k NATIONAL STORAOE COMPANY^k
V Į JĮ ■ JĮ Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris iffl

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

ione Yarda 4817 
utevard 6487

SktilpturoS
Stovylos, Biustai

Lietuviams socialistams ir tautiečiams gera proga pasinaudoti 
paveikslais didvyrių stovylose, biustais iŠ gipso: Dr. J. Basanavičiaus, 
Kun. Mairionio, Dr. V. Kudirkos, Karlo Markso, Vitauto, 9 colių augš- 
Čio brondzuoti šviesiai ir tamsiai, $2.(VI veinas; Keistučio ir Birutės 
$3.00 pora; spalvuoti ir brondzuoti, Žirgvaikis 2 pėdų augščio baltas 

6ZH). Agentams duodu gera

NEPAISYMAS ŠALČIO 
YRA PAVOJINGA.

1 Daktarai pataria, kad nepaisymas 
šalčio yra šaltiniu sunkių, pavojingų 
nesmagumų, šaltis turi būt gydo- 

; mus tuojau, nes tik tuomet galima 
sulaikyti nuo jo išsiplėtojimo. Tik 
vienas panaudojimas Turpo, turpen- 

: tino mostis, persigeria kiaurai odą ir 
' apsisėda šaltiniuose nesmagumų ir iš
gydo šaltį visai iš pat jo šaknų, su
teikdamas urną palengvinimą.

Turpo yra moksliškai sutaisyta ir 
išspausta, turpentino, kamparo ir 
mentolo; tai yra gyduolės medikalio 
patyrimo, pasirodo, kad geriausia pa
gelbsti gydantis nuo visokių šalčių ir 
sųsimetimų. Turpo yra moętis arba

DR. M. HERZMAN 
1* RUSIJOS

Gerai lietuviams žinome# p«r gg 
metu kaipo patyręs gydytajam, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniftas Hraa. 
vyrų, moterų ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. 
ioRfi^8 ,r Labar»torijai UM 
18th St., netoli Fisk St.
t Nuo 10—u ntatair nuo 6 iki 8 vai. vakarais. *

i Dienomis: Canal 
Telaphonaii k »T8110 K?

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted SU

SKAITYKIT IR PLATINKIT TĖVYNĖS 
GYNĖJŲ LAIKRAŠTĮ “TRIMITĄ”.

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

“Trimitas” duos įvairiausių pąmokinimų ir patarimų, reikalingų 
kiekvienam Tėvynės gynėjui žinoti.

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

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

Adresas: “Trimitas” KAUNAS, Laisvės Alėja 26.

kapitalistų nuo- 
nacionalizjitotos. 
bus galima da- 

panaikinti. Tik 
tuo budu žmonija pasiliuosuos 
iš vergijos ir turės progos gy
venti laisvai.

Po lekcijos, duota keli klau
simai, į kuriuos lektorius da
vė tinkamų atsakymų.

Sekamoji lekcija bus apie 
Karolį Fourierų, jo gyvenimą 
ir komunistines teorijas. Visi 
tie draugai, kur nori savo pa-

I^ąo, • brondzuotas $5.00
^ubšitatį, bedarbiams gera proga.-’7

I i SkulpteriuH V, Undaras

-3249 So. Halsted St., J

įr*,.. , t ■*<"

svarta^Uosįits Reikalus bus Į 
rinkimas V.Apskričio į
naujos valdybos. t

Visi stočių viršininkai, vei
kėjai ir pardavėjai malonėki- 
*e kuoskaitlingiausiai 
kyti, nes Lietuva dar 
pilnos laisvės ir todėl 
si turime jai padėti

Ąj i ■

Chicągo.lll.

iž
> ųaopel- 
W0.0ft0

Tataph.ną Y*i(ta 5D83

Or. M, Siupnicki
VALj

i

2 Teleph

-S siu

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

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

“SIETYNĄ"
dvisavaitini koperacijos, savivaldybės, ūkio, kultūros ir profesinio 
gyvenimo žurnalą, Šiaulių Srities Vartot. B-vės ir Lietuvos savival
dybių organą, kuris sklaido musų kaimo tamsos ukus, žiebia jo kul
tūros 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-vė, 24. “Sietynui” — Lithuania.

ateina į sekamų lekcijų. Ji bus 
oje pačioje Aušros svetainėje,

—Šapos Darbininkas.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Visoms Chicagos Apskrįčio 

Lietuvos Laisvės Paskolos 
Stotims.

vasario 4 d., 8 
iv. Jurgio para- 

32nd St. ir 
(Bridgeport) 

šaukiamas 
visų

flvv RtoflT, Ig 
&0T THElR.
fhrtr noThiN

INTĘRNATin.NAį TARTUOS CQ. ty, y

John , ehpty 
Th6^e < POCKET6 
16T

. PetnyČio jo 
vai. vakare, 
pi jos svetainėje, 
Auburn Avė., 
Chicago, III., yra
visuotinas susirinkimas 
Chicagos Apskričio stočių pir
mininkų, raštininkų, iždininkų 
ir visų bonų pardavinėtojų bei 
rėmėjų.

Yra daug labai svarbių pra
nešimų atėjusių iŠ Lietuvos 
Misijos, kuriuos reikalinga bū
tinai apsvarstyti ir svarbesnius 
vykinti gyveniman.

Artinasi 16 diena vasario,

gai į Lietuvą ;1 greičiausiai pa
siekia adresantus Lietuvos kai
muose, kada yra pasiųsti per 

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

kuri turi sąskaitiškus ryšius su 
Lietuvos Rankoms.

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

Keliaujantiems į Lietuvą yra 
sargiausiai ir patogiausiai vež
tis pinigus Federalės Paskolų 
Bendrovės Draftų formoj, iš- 

šioje kolonijoje ITetuvių yra duotus ant Lietuvos bankų; tie; 
nedaug. Apie jų veikimų laik- bankai išmoka P'U'bus draftą

atsilan- 
neįgijo 

mes vi- 
atsiginti

L. L. Paskolos Ch-op Apskr.: 
Pirm. V., .M. Stulpinas, 
Karšt. J. A. Mickeliunas.

ENGELWOOD.
Iš vietos lietuvių darbuotės.

Šioje kolonijoje lietuvių yra

raščiuose žinių kaipir nematyt. 
Tuo gi tarpu iš kitų kolonijų 
kasdienę ateina tokių žinių.

Bet negalima sakyti, kad 
ėngchvoodicčiai nič nieko ir 
neveikia. Veikia ir jie kiek nu
simanydami ir galėdami, štai, 
šiomis dienomis čia buvo su
rengta prakalbos —- Lietuvos 
gynimo reikalais. Rengė jas D. 
ir D. Šviesos draugija. Kalbė
tojai aiškino apie lenkų im
perialistų * žygius Lietuvoje, 
kaip jų pastumdėlis Želigov-

savininkui be jokių nutraukų.
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 Liepojų, 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.

Nuo visokio šalčio ir susimetinio.

LIETUVIS

{GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas motetą, vai-

® kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptl*- 

gas vyrą ligas.
M 3259 So. Halsted Stn Chicago.

dovaująs, užpuolė ir pasigro
bė Lietuvos sostinę Vilnių ir 
kėsinasi pasigrobti visą Lietu
vą.

Prakalbų pasiklausyti susi
rinko neskaitlingas būrelis 
žmonių, bet Lietuvos gynimo 
reikalams sudėjo daugiau kaip' 
pusantro šimto dolerių, hu-l

^SARGYBOS BOKŠTAS”

Lictuyos Nepriklausomybės tent: $160.25. Pinigai perduoti 
šventė. Reikia tą dieną tinka- Lietuvos Gynimo Komitetui, 
mai sutikti, kad butų iš to! Beto, Draugystes Dramos ir 
naudu tėvynei Lietuvai. Dainos šviesos nariai po piu-

Bus aptarta prisirengimas Rainų taipjau nemažai pasidar- 
prie naujo Lietuvos Laisvės J)av0 _ atlankydami kiekvie- 
Paskolos “drive,“ kuris neužil- ______________4 ... ,
go prasidės. Aptarus visus

LITTLE JULIUS SNEEZER
WHV I CM 
ANSW£fc 
ANVTHIM^ 
YOU ASK MC*

AH- '900'Rb 
SOME KIO,f 
-ithen!

I » # >.

M0W YOU 
ASK ME L. 
SOMETH/NG

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza 

Kraujo ištyrimas 
Elektros Instrumentai 

J. VAN PAING M. D. 
2221 So. Kedzie Avė* 

Vai, 1—2; 7—9 po piet.

Tel. Austin 787
DR. MARYA 

DOW1ATT—SASS.
Kątik sugrjžo ii Californijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po Ne. 
5208 W. Harrison St.

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

Dr.C.Z. Veželis
Lletavb Denthtan 

4712 So. Ashland Ava.
arti 47-tos tatvfta 

Telefonas: Drovai 7041

TeL Boulevard 216Q
Dr.AJ.KARAiroS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street, 
Chicago, IU.

Pranešam gerbiamai vi
suomenei, kad žurnalas 
‘‘Sargybos Bokštas”,, kuris 
buvo leidžiamas šiuo adre
su: 732 W. 19th Str., Chica
go, III., dabar persikraustė į 
Detroit, Mich., ir bus leidžia
mas šiuo adresu: ‘

“Sargybos Bokštas”, 
4033 W. Warren Avė., 

Detroit, Mich.
Visais reikalais meldžia-

me kreiptis nauju antrašu

GOOPER!
1 HOVVS 

k THIS ?

Rez. 1189 Indspendtnce Bhd. Chicagc 
Telephone Van Buren 294

DR.A.A. ROTH
HUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišky., 
Vaiky ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicąg« 
Telephone Pi ver 9693

Valandos: 10—11 ij j; 2—3 po piet

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

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

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną 

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

LIETUVIS DAKTARAS

Dr. J. Sarpalius
1424 So. Halsted St

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

Gyvenimo Tel. Yards 5093.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampa* 

Leavitt St. Phone Canal 6222. Vjv 
landos: 1 iki 4 vai, vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 8114 
W. 42nd St. Phone Lafayettey 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dien*.

Tel. Pullman 342
DR. I. E. MAKARAS 

Lietuvy# Gydytojas ir Chirurgą* 
10900 Michigan Avė., Roaelande 

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:88 
iki 8:80 vak.

Z""1"..... 1 ■ ■
Akušerka M. Katauska

Patarnauju dienom Ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas: 
8333 So. Halsted SU Chicago, I1L 

Phone: Boalevard 4121.
>........ ................ .
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NAUJIENOS, Chicago, UI
se Sereda, Vasario 2 d., 1921

| CHICAGOS 
ŽINIOS::

ta radio telefono ir telegrafo šia nėra, bet vistiek chemiško- George Habachek,2320 W. 18 ASMENŲ JIEŠKOJIMAI • REIKIA DARBININKŲ
prietaisui. Dalia r šie prietaisai 1 ..... .1---- r* 1 v-*., .m. moo w<— : *■■*' — ~~
yra įtaisyti tiktai dvej.ose mo
kyklose, Lane Technologijos 
mokyloje ir Sheldon giminazi- 
joje.

(Tąsa nuo 5to pusi.)

ną vietos lietuvi — tais pa
čiais Lietuvos gynimo reika
lais. Aukų rinkėjai buvo Juo
zas Gabalis, Domininkas Alšis, 
Konstantinas Kundrotas ir Vin
cas Klovas. .Aukotojų surašąs 
bus paskelbtas laikrašty.

—J. Gabalis

Radio telegrafas mokyklose.
Angštesniųjų mokyklų su- 

pervizorius A. G. Kaursfeld 
paskelbė, kad dvidešimts dve
jose aukštesnėse mokyklose 
trumpoje ateityje bus įtaisy-

Pasakys savo tikslą.
Nesenai susitvėrusi The

cago Tennants’ Protective 
League vakar Transportation 
namo salėj laikė visuotiną su
sirinkimą, kuriame tapo iš
rinkta iš šešių narių komisija, 
ši komisija ateinančią, svaitę 
turės nuvažiuoti Springfieldan 
ir pa reikšti savo pienus ir tik
slą valstijos legislaturos bu
to komisijai, šios gi lygos tik
ruoju tikshi yra teikti pagal
bą nuomininkams, kad genius 

i namų savininkai jų neskriaus
tų.

Chi-

jo biuro viršininkas, <l-ras R. I si., ir John Podik, 1238 Mon-
E. Doolittle, nepataria vartoti — — 1—1’“4
blėtinėse dėžėse užtaisytus 
ITuktus, kurie tankiausiai yra 
išstovėję kelioliką metų ledi
nėse ir todėl labai kenkia vi
duriams.

_T. ... i i • rv | PAJIEŠKAU artimų giminių Ka-roe st. Visi jie yru lenkui, lo- zj0> Motiejaus ir Antano Padriežų, VYRŲ
PARDAVIMUI

LUMBERIS
Penjc> milionai pėdų naujo ir antrų . 

rankų lumberio, durių, langų, mill- ^peszei, 
work, sienoms lentų, plumbingui, ap- atėmė 
tvėrimui ir tt. Pilkite dabar, o su
taupysit pinigų Atdara Nedėlioms | 
rytais.
The General Wrecking

Lumber Co.,
Archer and Ashland Avės.

_ Tel.: Lafayette 3443.

Visiškai išrengė žmogų.
Trys banditai praeitą naktį 

ant kampo Kostner ir Law- 
rence gatvių susigavę Walter 

3714 S. Paulina st., 
aštuoniasdešimta šešis

dolerius pinigais, nuvilko over- 
i kotą, pirštines ir batus.

Apiplėšė suvažinėtą moterį.
Mrs. M. H. Stevens, 255.5 E. 

72nd st., vakar ant kertės 71 
st. ir South Shore avė. tapo 

didelio automobiliaus parb
lokšta. Automobilius tuoj sus
tojo; vienas banditų iššokęs 
pripuolė prie moteries ir vie
toje gelbėti ją, jis pagriebė 
jos šernolę, numaustė bran
gius žiedus nuo pirštų, atsegio
jo špilkas, karolius ir nutrau
kęs skrandus nuo jos kaklo 
ir vėl įsėdęs automobiliun, nu
važiavo sau. Viso jis nuplėšė 
nuo jos apie $800 vertės bran
genybių. Mrs. Stevens yra tur
tingo namų savininkcrsaati.

liaus berniukas policijai paša- kurie prieš karą gyveno Philadelphijo- 
ke: “Šie vyrai yra pavogę Leo 
Ryman automobilių, kurį aš 
suradau ir pranešiau tai poli
cijai. šiandie gi Habachek ir 
Podik pasigavę mane saliune 
apmušo ir paskui pagriebę ne
šėsi mane savo automobiliun.

tikrai nežinau ką jiedu bū
davę su manim, bet visgi 
nujaučiu, kad jie greičiau- 
norėjo mane nužudyti.“

je. Turiu labai svarbų reikalą. Ma
lonėkit atsišaukti.'

ANTANAS KRUTULIS,
2337 Greenview Avė., Chicago, III.

Išanalizuos špinakus.
j Sampeliai dėžuotų špinakų, 

cdavtv&tt •• v i x kuriais, sakoma,tapo užnuodin-PRANEŠU visiems kad aš uždėjau' .
Real Estate ofisą, už tai katrie no-Į tos keturios ypatos Grand Ka
rite namų, farmų, biznių, parduoti, Mich., tapo prisiųsti Chi- 
pirkti, arba išmainyti, — tai neuž-
mirškite manęs aplankyti. v Turime I Ciifįos valdiškiems chemikams 
daug namų, farmų ir biznių parda-; del išanalizavimo. Pilnas išty- 
vimui ir išmainymui. Visokios rųšies 
inusurance.

K. MIKALAUSKAS,
3303 So. Morgan St., 

Phone Drover 7027

• rimas ims apie savaitę laiko. 
Gal tyrinėjimai parodys, kad 

! špinakuose, kurie buvo užtai
syti blėtinėse dėžėse nuodų vi-

Ignoruos kaucininkus.
Teisėjas Joseph B./David, 

kuris teisėjui Pam išvažiavus 
Palestinon, užėmė liglaikinai 
jo vietą, vakar išdidžiai pareiš
kė, kad jis ignoruosiąs visas 
kaucijas, kurios bus mėgina
ma jo teisme užstatyti “profe- 
sonalių“ kaudninkų. Taip jau 
jis netoleruosiąs ilgą eikvoji
mą laiko, berenkant grand 
jury’ę ir nei jokios bylos ne- 
atidėsiąs tolimesniam laikui.

PAJIEŠKAU švogerio Mykolo Kri- 
štopo, gyveno Wisconsino valstijos 
kasyklose 1914 metuose, dabar neži
nau kur. Turiu labai svarbų reikalą. 
Malonėkit atsišaukti pats arba kas jį 
žino pranešti už ką aš atlyginsiu.

KAZIMIERAS PETRONIS, 
4503 So. Keeler Avė., Chicago, III.

Aš 
tų 
aš 
šia
Habachek ir Podik užprotes
tavo prieš šitokią berniuko kal
bą. Jie sako, kad berniukas 
buvo pavogęs jų automobilių 
ir jiedu pagavę jį norėjo vež
ti policijos stotin. Tuo tarpu' 
visi trys tebesėdi šaltojon, iki 
bus ištirta, kas ištikrųjų yra 
kaltas.

Rauplės da vis siaučia.
Sveikatos departamentas va

kar gavo žinių, kad Auburn 
Park apielinkėj vėl pradėjo 
plėstis rauplės. Nekurtose šei
mynose yra net po tris ligo
nis. Tuo tarpu išviso yra pen
kiasdešimts ligonių.
- JJ11—■"■.■■I

Pranešimai
Bendro Lietuvos Gynimo Komiteto 

bus susirinkimas pėtnyčioj, 4 d. va
sario, 1921, J. J. Elias svetainėje, 
4600 So. Wood, St., pradžia 7:30 v. v.

Malonėkite visi ............... ‘
paskirtu laiku, nes yra daug svarbių 
dalykų aptarimui

nariai atsilankyti

PAJIEŠKAU apsivedimui senyvos 
merginos arba našlės, kuri ukvatintų 
gyventi ant ūkės ir turėti ramų gyve
nimą Aš esu našlys, 49 metų.

FRANK RAKOWSKYj
Box 33, Frontier, Minn.

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

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

MR. R0WNY.

PARSIDUODA saltunas labai pi
giai, Patikus nelaimingam nuotikiui, 
noriu greitai parduoti. Vieta gera, 
apgyventa rusų ir visokių tautų. Per 
ilgus metus išdirbtas biznis. Užpa
kalyj — 8 kambarių pagyvenimas.

Atsišaukite
701 De Koven St., 

Kampas Desplaines St.

PARSIDUODA bučemė ir grosemė, 
labai geroj vietoj lietvių apgyventoj. 
Pardavimo priežastis, išvažiuoju į 
Lietuvą.

4429 So. Homoria St.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, nejaunesnės 35 metų ir 
nesenesnės 45 metų; gali būt lietuvė 
ar lenkė. Esu 40 metų ir turiu gerą 
darbą. Malonėsite su pirmu laišku 
prisiųsti ir paveikslą. Atsakymą duo
siu kiekvienai ir paveikslą grąžinsiu.

G. W.,
726 — 4 S. St., Kansas City, Kansas

REIKIA patyrusio bučerio. 
Pastovus darbas, gera alga.

Atsišaukite
W. KILTON,

627 W. 18th St.

PARSIDUODA grosemė ir bučemė 
su 4 kambarių pagyvenimu; prieina
ma renda Gera proga teisingam 
žmogui. Pardavimo priežastis — li
ga.

P. FLAKERTY, 
3808 So. Ix>we Avė.

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

4537 So. Paulina St.

PAJIEŠKAU savo tėvo, Petro Pet
raičio, Tauragės apskr., Meškų kai
mo. Amerikoje labai seniai. Gyve
no McKees Rocks, Pa. Taipgi bro
lio Petro Petraičio, gyvenusio Weel- 
ing, W. Va.

MARIJONA PETRAIčIUTfi- 
STUROMIENB,

4559 So. Fairfield Avė., Chicago, III.

REIKIA padavėjų, pardavi
nėti pirmo morgečiaus bondsus. 
Alga ir komišinas.

RUBIN BROS
3804 S. Kedzie Avė.

PARSIDUODA du ratlankiai (ti- 
res) didumo 33x4. Mažai vartoti 
Parduosiu pigiai.

J. MIKŠIS,
3126 So. Lowe Avė., 

3-os lubos.

RAKANDAI
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO

PAJIEŠKAU Albino Into, Kauno 
rėd., Telšių apskr., Ilakių valsč., Troi- 
kiemj kaimo. Gyveno Bosthne ir buk 
Chicagoje. Kas žinote, malonėsite 
pranešti ant antrašo:

JURGIS DAUGENAS, 
3903 So. Halsted St., Chicago, III.

TAMISTA, nepaisant ant oro, ar 
parduosi ką, ar nieko, mes galime iš- 
mokint tamista, kas butų tamistai ant 
naudos. Tavo laimė laukia tave šie- 
me ofise. Patyrimas nereikalingas, 
bet pasiryžimas atsiekti reikalingas.

Pasimatykite su Mr. ADAMS, 
928 Consumers Bldg., 
State & Quincy Sts

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

2810 W. Harrison St.
PRANEŠU tamistai, kurį rašėt 

man laišką po antrašu W. S., Box 
67, 94 Manchester Avė., Highland 
Park, Mich. Malonėkite dabar atsi
šaukti, ir prisiųsti savo antrašą, kad 
paskui nerugotumėt, kad aš neišpil
džiau savo prižado.

W. S.,
P. O. Box 1252, East Chicago, Ind.

REIKIA pardavėjų ir tavorų nešio
tojų prie gero išdirbimo dešrų ir rū
kytos mėsos. Gera vieta vyrui, kuris 
gali parduoti. Atsakančiam žmogui, 
duosime ir vežimą,

ROGERS PACKING COMPANY, 
742-44 W. 45th St.

Sekretoriatas.Policistui paliko tik jo 
“žvaigždę.”

Du banditai vakar vakare 
užklupo policistą Fred Schoel 
besėdintį automo'biliuje, prie 
kertės Clarendon ir Ruena gat
vių, kur jis laukė savo pačios 
išeinant iŠ krautuvės,' ir liepė 
jam iškelti rankas. Schoel pa
misimo, kad tai yra detekty
vai, kurie tik nori pajuokauti 
su juo. Bet tai buvo ne detek
tyvai, o banditai, kurie tuoj 
įšokę autoombiliun surėmė re- 
volverių vamzdžiais jam šo
nuose ir liepė važiuoti. Kada 
jis privažiavo kartę Diversey 
ir Paulina gatvių, banditai lie
pė jam sustoti. Čia jie atėmė 
iš jo $4.50 pinigais, laikrodėlį, 
revorverį ir baksą cigarų. Tai 
padar. jie jam pasakė: “Lai
mingas tu esi, kad mes nebe
gali m pasinaudoti tavo žvaig
žde. Gali sau eiti namo su ja.“

Chicagos Lietuvių ■ Tarybos nepap
rastas susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
vasario 4, kaip 8 v. v. Mildos svetai
nėj — prie 32 ir Halsted gatvių. Visi 
nariai privalo atsilankyti susirinkiman 
— būtinai. Turime daug svarbių rei
kalų. — Valdyba.

NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA puikus 5 kambarių 

namas * ant cementinių blaksų ir ce
mentuotas skiepas. Garu apšildomas, 
maudynės ir visi parankumai. Pusė 
bloko nuo karų linijos. Turi būt par
duota į trumpą laiką. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos. Atsi
šaukite.

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

Chicagos Lietuvių Tarybos mėne
sinis susirinkimas įv^ks pėtnyčioj, va
sario 4 d., kaip 8 v. v. Mildos salėj, 
Halsted ir 32 gatvė. Visi delegatai 
malonėkite laiku susirinkti.

— Valdyba.

KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERĮ?

Darbininkas naudoja . palengvinimui 
skaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus 
kasdieninio darbo.

Ūkininkas naudoja jį ir negalėtų apseiti 
be jo. Pain-Expelleris laikomas garbin
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose, 
kur gali atsitikti netikėtas staigiis ligos 
užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir 
daugybė kitų nelaimių ištikti.

Dirbtuvės darbininkas naudoja Pain-Expellerį, nuo pečių skaudėjimo, 
skausmo šone, šalčio ir kitų mažų nesveikumų, kurie grūmoja pertraukimu 
galimybės uždirbti kasdieninę duoną.

Angliakasys naudoja Pain-Expellerį 
nuo reumatiškų skausmų, strėnų diegimo, 
neuralgijos ir kitų atsitikimų jo pavojin
gam užsiėmime, kad užlaikius savo svei
katą ir energiją.

Namų šeimininkė naudoja Pain-Expel- 
lerį, kuomet vaikai nupuola ir susimuša-— 
nuo musių įkandimo ir kitų vabalų įgiji
mo ir ten, kur geras linimentas reikalin
gas.

Visi naudoja Pain-Expellerį.

Lietuvių Kriaučių Kliubas Sav. Paš. 
laikys susirinkimą šiandie, vas. 2 die
ną, 7:30 vai. vak. Knygyno svet. 1822 
Wabansia Avė. Visi nariai susirin
kite laiku* — X. Shaikus.

PRANEŠU lietuvių visuomenes 
žiniai, kad apsisaugotų nuo mano pa
čios, kuri nuo manės prasišalino. Ji 
yra padariusi ant mano vardo daug 
skolų. Jeigu kas davS arba duos jai 
ką ant kredito, aš už tai neatsakysiu. 
Jos vardas Antanina Kemetis, po tė
vais Kuzma; ji su savimi pasiėmė 
dvi mergaites: Magdelena — 9 metų 
ir Stella — 4% metų.

KAZIMIERAS KEMETIS, 
1520 So. 49th Avė., Cicero, III.

REIKALINGAS bučeris. Tu
ri būti patyręs, su paliudijimu. 
Atsišaukite į Naujienas laiš
ku po No. 2|2.

altijos-Amenkos Linija

Cicero Lietuvių Namų Savininkų 
Sąjungos (Improvement Club) 
rinkimas įvyks šiandie vasario 
7:30 v. v. J. Morazo svetainėj, 
So?49th Avė., kampas 15th St. 
namų savininkai atsilankykite; 
labai svarbus susirinkimas, kurie dar 
nepriklausote, tai laikas prirašyti ir 
padėti mums kovoti, tyad pagerintume 
miestelį. — A. Balčunas.

susi- 
2 d., 
1500 
Visi 
bus

PAJIEŠKAU draugės; aš 27 metų, 
inteligentiškas, kalbu penkias kalbas, 
turiu Banke $3,000 ir' tUViu turto se
noje šalyje $80,000; esu amatininkas. 
Geistina kad butų apšviesta mergina, 
turinti nors kiek turto, vidutinio am
žiaus.

S. SMITU, 
Gen. Del., Cleveland, Ohio.

TIESIAI BE PERSĖDIMŲ Iš NEW YORKO I 
HAMBURGĄ kaina 3 kksos $125. ) Karės taks 
LIEPOJ Ų 

“POLONIA” 
“LITHUANIA”

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

120 La Šalie Street, Chicago, III.

(4

išplauks
u $145. f $5.00

15 Vasario
4 Kovo

Rusiškos ir Turkiškas Visos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

Šuo įkando penkiems vaikams.
Praeitą subatą šuo įkando 

penkis vaikus, John ir Julia 
Kanka, 21X28 N. Whiple st., 
William Licharski, 2956 N. 
Spauiding avė., Stanley Mate
ly, 3131 z N. Sawyer avė. ir 
Victor Pallish, 3130 N. Kedzie 
avė. Vėliaus policija šuni nušo
vė ir po ištyrimui pasirodė, 
kad jis buvo pasiutęs. Dabar 
visus šitus kūdikius sveikatos 
departamentas pasiėmė savo 
globon ir laikys du mėnesius 
laiko, iki jie bus visiškai išgy
dyti.

Rubsiuvių Unijos 269 Skyriaus mė
nesinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
vasario 4 d. Unijos salėj 1564 N. 
Robey St.; pradžia 7:30 vai. vakare. 
Malonėsite visi nariai būti, bus daug 
svarbių reikalų.

— Sekr. F. Juozapavičia.

JIEŠKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU vietos į lietuvišką šei

myną, kuri gali duot man apšil
dytą kambarį už patarnavimą tik va
karais Aš dienom lankau mokslainę.

H. SHULTE, .
3001 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA.
Agentų ir kolektorių prie svei

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

CHICAGO MUTUAL 
GASUALTY CO.,

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

PARDAVIMUI arba mainymui 40 
akerių žemės ūkė, Pullman, Mich., 
kur atsibuna geriausios vasaros va- 
kacijos. Norintis gali kreipties pas 
patį savininką.

2319 W. 24th St. 
Chicago, III.

Klauskite fermerio.

MOKYKLOS

5YSTEM

BANGA”
lltluvly Soclallsty Sąjungos Lildžlanus Laikraštis.

tavo CHRON1KOJE peržvalga netik politinina 
"BANGA” nuotiklua visame pasaulije, bet da ypatingą dūmą at

kreips j uuotikius, įvykstančius darbininką gy venime, 
saro POLE MI ĮSOJ E atmuš reakcijos užpuolimus 

"BANGA" socialistą ir sklaidys darbininką vienybės ardytoją 
klaidinimus,
savu REDAKCINIUOSE straipsniuose duos aiškią 

• •DlMCi” gyvenimo iš socialistinio persitikrinimo
OARbA žvilgsnio ir tars, kur reikia, drąsą žodį savo plates

niuose straipsniuose.
savo STRAIPSNIŲ skyriuje talpins straipsDinsi, 

uDiMCi** *'e^an^'us dienos klausimus, ir straipsnlns, plačiai 
OARbA aprašančius didesnės svarbos nuotlkius darbininkų 

gyvenime.
savo TEORETINIAI-MOK8LINĖJE dalyje rnpira- 
sis teikti. savo skaitytojams straipsnius, populiariai 
gvildenančius socialistinę taktiką, socializmo ir kitų 
mokslą teorijas.
savo BELETRfSTIKOS Špaltose talpins apysakas^ 
eiles ir paįvairįs pašaipa (satyra) ir juokais (humoru).
savo KORESPONDENCIJOSE talpios aprašymus 
nuotikią musą kolonijose Amerikoje.
savo BENDRADARBIAIS turi netik įžyiniansiae 
musą socialistą litera! i nes spėkas Amerikoje, bet ir 
musą įžymius raMjus Lietuvoje. s
iš pradžioe eie sykį į mėnesį, vėliaus —d n sykiu į 
mėnesį, o paskiau, prie pirmos progos, — kas sąval- 

"BANGA tė. “Bangos” prenumerata yra: 81—už 12 nmnerią;
82. — už 24 numerius; 83. — oi 36 numerius; 84.— 
už 48 numerius.

tiDiMCl” oiaiprenumeruokite sao Ir savo draugams. Pinigus 
uRNOIJ siųskite adreso:

C. A. HERMAN,
644 West 204 Str, N«w Verk. N. Y,

“BANGA”

"BANGA"

"BAIGA”

"BANGA”

Naujas patvarkymas.
Prohibicijos direktorius 

W. Stone vakar paskelbė, kad 
jis gavęs iš Washingtono nau
jų patvarkymų, sulig kurių 
visiškai yra uždrausta gabenti 
Chipagon alkoholių, nepaisant 
kokiems reikalams jis bus pa
naudotas. Netik fabrikantai, 
kurie prie įvairių išdirbysčių 
naudoja alkoholį, bet ir vaisti- 
nyčios negalės jo gauti. Žmo
nės, kurie norės gauti alkoho
liu us vaistams, turės kreiptis j 
prie valdžios agentų.

. . • » ‘ r i ' J
k.i< A

Išgelbėjo berniuko gyvastį.
Pavieto ligoninės direktorius 

d-ras Marcei vakar važiuoda
mas pro kertę Lincoln ir Polk 
gatvių, pamate, kad du suau
gę vyrai išnešė gyvon galvon 
rėkiantį berniuką iŠ saliuno ir 
dedasi jį sau automobiliun. I 
Daktaras tuojaus puolėsi prie 
jų berniukui pagelbon; tuo
jaus pripuolė prie automobi-Į 
liaus ir policistas, ir visi pen
ki jie nuvažiavo MaKwell po
licijos stotin. Berniukas čia | 
pasisakė, kad jo vardas 
Alexander Astrotwski, 553 
13-th s t. Vyrų gi vardai

R.

yra 
W.
yra

Harvey, III. — S. L. A. 289 kuopa 
rengia dideles prakalbas ketverge, va
sario 3 d., kaip 7:30 vai. vak. Dude- 
ko salėj, 15639 So. Halsted gvė. Kvie
čiame vietos lietuvius skaitlingai at
silankyti. Kalbės Dras A. L. Grai- 

įčiunas iš Chicagos. — Komitetas.

Chicagos Lietuvių Soc. Vyrų Choro 
repeticijos būna kas seredos vakaras, 
8 vai. Marle White Sąuare selėj, Hal
sted ir 29ta gatvė. Dainininkai ir 
draugai mylintieji dailę ir dainavimą, 
malonėkite ateiti prie musų choro.

— Org. F. Mazola.

Bridgeport. — Liet. Namų Savinin
kų ‘ susirinkimas įvyks seredoje, vasa
rio 2 d., Mildos svet., ant anti-ų lubų, 
7:30 vai., vakare; Malonės nariai 
skaitlingai atsilankyti, ir taipo kiti 
namų savininkai, nes bus svarstymas 
svarbių reikalų, dėl labo visų. ;

— A. Booben.

Dramos Kursų Direkcija. Kviečia 
visus kursistus ir kursistes susirinkti 
seredoj, 2 d. vasario, 1921, Mark 
White Square svet., 30 ir Halsted, 
7:30 v. v. Taipgi bus priimami nau
ji mokiniai. Norintieji užsirašyti 
malonėsite ateiti paskirtu laiku.

L. S. S. VIII Rajono mokyklos lek
cijos bus seredoj 2 d. vasario Aušros 
mokykloje, 3091 S. Halsted St Mo
kiniai ir norintis įstoti bukite laiku, 
kaip 8 v. v. —Valdyba.

................. <

Aurora, III, — šiuo pranešame Au
roros ir apielinkių lietuviams, kad 
vakario 5 d, Čia rengiama puikus pra
mogą vakaras Luiemburger svetainėj 
340 High St. Bus vaidinama puikus 
veikalas "Nastutė”. Po vaidinimui 
šokiai. Visas vakaro pelnas skiria
mas Liet. Raud. Kryžiui

— Rengėjai.

18tos GATVĖS KOLONIJA. — Tri- 
jų Metų Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuvėms apvaikščioti, 18toji ko
lonija rengia dideli vakarą — koncer
tą ir prakalbas — seredoj, vasario 16 
deiną, Palace Teatre, 1826 So. Halsted 
gvo. Pradžia 7 vai. vak. Ruoškitės 
visi! Tikietus išanksto galima gaut 
Šiose vietose: Naujienų ofise; pas N. 
C. Kriukonj, 1810 So. Peoria; pas 
Mrs. Josephine Pilkis (rūbų sankro
voj) 1822-24 So. Halsted; P. J. Tu- 
bučio & Gedvilo krautuvėj, 1818 So. 
Halsted, ir pas Al. Dargį, 726 W. 18ta 
gvė, Komitetas.

PAJIEŠKO kambario vedusi pora; 
geistina, kad butų elektros šviesa, va- 
na ir šiltas kambarys ir privilegijos 
virtuvėj. Jei kas turit tokį kambarį, 
meldžiam pranešti šiuo antrąšu:

A. A. S., 
3149 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA — virėjo patyrusio 
rcstauranuose.

MIGHIGAN RESTAURANT 
10822 So. Michigan Avė., 

Roseland, III.

JIEŠKO DARBO

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

Atsišaukite į Naujienas po no. 213
REIKALAUJU • darbo prie plumbe- 

rio. Darbą žinau kiaurai. Kam rei
kalinga atsišaukite į Naujienų ofisą 
pažymint No. 207.

PAJIEŠKAU darbo bučemėj; esu 
gerai patyręs tame darbe ir vartoju 
5 kalbas. Jeigu kam reikalingas to- 
kis darbininkas, meldžiu pranešti šiuo 
antrašu:

T. RUKŠTALLA
3211 So. Union Avė., Chicago, III.

REIKALINGI siuvėjai prie 
moteriško kostumersko darbo.

K. AUGAITIS,
3130 W. Harrison St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ
^(a^*Q****'*»^r*’«*r*-'^*’'

REIKIA barberio. Gera mo
kestis, trumpos valandos.

B. SADAUSKAS, 
611 S. L. Highway, 

Dekalb, III.

REIKIA 
beliavimui 
ekstraktų. 
12 ryto. 
ILLINOIS

merginų virš 16 metų lė 
ir pilstymui kvapyklų 

Atsišaukite tarpe 10

WHOLESALE DRUG 
MANUFACTURING CO., 
1621-23 W. Roosevelt Rd.

ir 
ir

&

PAJIEŠKAU merginos arba našlės, 
kad ir su vienu vaiku, kad tik darbą 
atliktų ir prižiūrėtų 8 vaikus — 8—6 
ir 4 metų. Gera mokestis. Geistina 
liuteroniško tikėjimo.

PETER BAKSHAS, 
Winifred, Mont.

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

Atsišaukite
B. COHEN & SONS, 

1100 W. 22nd St.

ir

REIKALINGA senyva moteris prie 
namų darbo. Lengvas darbas, gera 
mokestis.

Atsišaukite
2500 So. Campbell Avė.

REIKIA merginos arba moters 
prigelbčti prie namų darbo. Pagei
daujama tokia, kurie geidžia geros 
vietos.

MRS. J. SEIDNER
1838 So. Spauiding Avė., 

Tel.: Rockwell 287Q

PARDAVIMUI
PARSIDUODA grosemė, bučemė 

ir pieno stotis, 2 arkliai, 8 vežimai ir 
boge, eleketros motoras, Sterlizing 
baksas ir kiti prietaisai prie tos biz
nio, neša pelno į mėnesį aštuonis šim
tus, priežastis pardavimo patirsit 
ant vietos.

150 Kensington Avė., 
Chicago, III.

••m
PARSIDUODA saliunas, biznis iš

dirbtas per 25 metus, lietuvių apgy
ventoj vietoj, parduosiu už geriausią 
pasiulijimą. Pardavimo priežastis 
sužinosite ant vietos.

M. V.,
2235 W. 22 St. and Irving Avė.

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

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

PARSIDUODA grosemė lietuvių 
apgyventoj vietoj, tik viena visame 
bloke. Biznis išdirbtas gerai, neša 
gerą pelną, atsišaukit.

4431 So. Wood St.

i PARSIDUODA saliunas labai ge>- 
roj lietuvių apgyvento} vietoj, 948 W. 
33rd St. už labai prieinamą kainą. 
Pardavimo priežastį patirsite ant( vie
tos.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing .Mokykla.

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

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

Patams daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio Ii bet kurios 
madą knygos.

MASTE R DESIGNING SCHOOL, 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake Si., ant 4-tą lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

187 Mokyklos Jangt ValstŲoae.
Moko Siuvimo, Pattemą Kirpi

mo, Designing bizniui Ir narnama. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjlmais. 
Klesos dienomis Ir vakarais. Pa- 
reikalauldt knygills.

Tel. Seeley 1648.
SARA PATEK, HraslalnkB.

BARBERIŲ MOKYKLA.
Gera proga išmokti barberio ama

to. Mokestis kol moldniesi. Už mok
slą tik $20.00. Galima išmokti i 6 
savaites. ____

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

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina Lietuvių 
Ir Anglų kalbų; Grammar 
School, Hlgh School Ir Preky
bos dalykų. Prirengia prii kvo
timų | visas augštesniaslas mo
kyklas. Dienomis: nuo 9:00 r. 
iki 4:00 p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80 
1747 S. Halsted St. arti 18 gat. 
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AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYK1LA
Mokinama: angliškos ir lietuviikos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystėa, ste
nografijos, typevriting, pirklvbds tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, 
abelnoa istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos pllietystis, dailia- 
rašystfei Ir tt

Mokinimo valandos i nuo 9 ryto iki 
valanda! po pietų. Vakarais nuo 6 

iki 10 valandai.
B1M SO. HALSTED ST., ĮCMICAOO.


