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Moterų rūbų siuvėjai vis dar
tebestreikuoja prieš sugrąžini
mų darbo nuo štukių ir prieš
prailginimų darbo valandų. Pie
Skerdyklos siuntinėja savo
no išvežiotoiai irgi tebestreiagentus net į priemiesčius,
knoja, o porų dienų atgal sus
jieškodami streiklaužių.
treikavo keli tūkstančiai gyvu
CHICAGO. — Nuo pat strei lių skerdyklų darbininkų.
ko pradžios skerdyklų savinin
kai skelbė, kad žmonių, norin
čių užimti streikierių darbus at
siranda daugiau, negu reikia
ir kad kasdien šimtai tokių dar
i bo jieškotojų yra pašalinama
nuo vartų, kadangi
daugiau
darbininkų esą nebereikia.
ŠIAULIAI, lapkričio 11. (El

Negauna streiklaužiu.

Lietuvos klerikalų politikos pasekmes

Rusija vėl protestuoja

Lietuvos žinios

Talkininkai nori
kontroliuoti
Vokietijos finansus

Trįs žmines sušaudyti.

I

Keturių valstybių sąjungos
sutartis pasirašyta.
JungL Valstijos pridėjo prie
sutarties dar savas pastabas.

i piją ir Chinljai, griežtai protes
tuojančių prieš
Washingtono
konferencijos svarstymą apie
Rytų Chinijos geležinkelį.
čičerinas pareiškia, kad By
tų Chinijos geležinkelis gali apciti vien tik Chiniją ir Rusiją
ir kol Busija nėra padariusi
sutarties su Chinija, visos Ru
sijos teisės prie to geležinkelio
tebeveikia, nors Rusija ir iš
reiškė savo sutikimų sugrųžinti geležinkelį Chinijai.
Iki įvyks susitaikinias, Rusi
ja skaito geležinkelio klausimų
atviru ir pasilieka sau
teisę
veikti taip, kaip ji matys tin
kama esant.

WASHINGTON, gruod. 13.
— Naujoji keturių valstybių
sutartis apie Pacifiką, jkurian*
ti keturių valstybių
sąjungą,
tapo formaliniai pasirašyta šian
die. Amerikos delegacija pasi
rašė pridedama dar savo raštiš
kas pastabas.
Tos pastabos sustato,
kad
pasirašytoji sutartis neturi lies
ti Amerikos politikos
linkui
mandatų, negi maišytis į gin
čus, kurie liečiasi vien naminės
Prirengimai tam daromi su di
jurisdikcijos kurios-nors valsty
deliu paskubumu.
bes.
Po to pasirašė
Anglijos,
DUBLINAS, gruodžio 12. —
Francijos ir Japonijos delega Duotų paskolą atmokėti konttai, o paskui pasirašė ir po A- bucijų, paimdami įkaiton Vo Anglijos valdžia yra taip tik
ra, kad Anglijos-Ai rijos taikos
merikos pastabomis.
kietijos muitus.
sutartis bus ratifikuota, kad ji
Pastabos susideda iš dviejų
daro
dalių. Pirmoji yra taikoma į
PARYŽIUS, gruod. 13. — su dideliu paskubumu
Yap salos klausinių
ir kitas Kontribucijos komisija pienas prirengimus evakuoti kariuo
mandatais atiduotas salas, apie išgelbėjimui Vokietijos finansi menę iš Airijos. Jau pranešta
kurias yra padarytos speciali- niai stovi už $1,000,000,000 pa yra kariuomenės stovykloms
nės sutartįs. Antroji dalis pa skolų 50 m. nešančių 7 nuoš. Anglijoj prisirengti priimti An
reiškia, kad visi klausimai, ku palūkanų. Vokietija už tų pas glijos kareivius iš Airijos, kurie
rie “sulig internacionalinių įs kolų turėtų atiduoti įkaiton pradės atvykti į tas stovyklas
tatymų principais
priklauso (užstovui) visus savo muitus. gal dar prieš Kalėdas.
išimtinai naminei jurisdikci
Sakoma, kad visos taikiniuAirijoj yra apie 10,000 Angli
jai” negali būti skaitomi palie kų valdžios pritarusios šitam
jos, kareivių, policijos ir vi
čiamais šios sutarties.
komisijos pienui. Tuo plonu pa sokių žandarų. Senieji Airijos
Sutartis tapo pasirašyta be skola nebūtų Vokietijai teikia
konstabeliai pasiliks ir Airijos
jokių ceremonijų.
Amerikos ma tiesioginiai,w bet už visų su
laisvojoj valstijoj.
delegatai pasirašė pirimausia, mų butų išleisti bonai, kurie
Padarytosios sutarties rėmė
kuomet kiti delegatai stovėjo butų paskui pardavinėjami tai
aplink ir smagiai tarp savęs kininkams ir turtingesnėms ne- jai pilnai tikisi, kad Airijos sei
mas, Dail Eireann tų sutartį
kalbėjosi. Po amerikiečių pasi utralėms šalims.
Kiek butų i
rašė Anglai, paskui Prancūzai surenkama už tuos bonus, butų ratifikuos.
ir Japonai.
Ulsteris nenusileisiąs.
tuojaus priskiriama prie kont
Nesiskubins paduoti senatui.
ribucijos ir išsidalinama tarp
BELFAST, gruodžio 13. —
WASHINGTON, gruod. 13. talkininkų.
Ulsterio premjeras Craig kal
— Keturių valstybių sąjungos
Aštuntdalis tų bonų butų par
sutartis tapo pasirašyta šiandie duota kad surinkus sausio ir bėdamas vakar triukšminga
me Ulsterio seimo posėdyje pa
slaptai, kaip slaptai apie jų bu vasario kontribucijų.
vo vedamos ir derybos.
Pir Negauna reikiamos paskolos. reiškė, kad nežiuirnt padaryto
sios taikos tarp Airijos ir An
miausia pasirašė amerikiečiai,
BERLINAS, gruodžio 13. —
neatsitrauks
o paskui sekė anglai, francu- Walter Ra 11 iena u šiandie pra glijos, Ulsteris
nuo savo pozicijos nė vienu co
zai ir japonai.
nešė kabinetui, kad Anglija at
Prezidentas nesiskubins per sisako suteikti Vokietijai ilgo : liu. Padėtis betgi esanti taip
duoti tų sutartį senatui ratifi laiko kreditus, kad ji galėtų rusti, kokios dar niekad nebu
kuoti ir dienos jos padavimui užmokėt; sausio kontribucijų. I vo Ulsteryj. Ulsteris betgi nie
dar nėra paskirtos.
Sutinkama duoti tik trumpo ko daugiau nenori, kaip pasi
Prezidentas manus, kad se laiko kreditus, kurie toli yra likti dalimi Anglijos ir visos
imperijos.
natas žino sutartį ir todėl nori, neužtektini.
kad senatoriai turėtų laiko ge
Atidarė Airijos uostą.
Vokietija dar neturi surin
rai jų apsvarstyti. Jis nenorįs, kusi tos dalies kontribucijos,
LONDONAS, gruodžio 13.—
kad išrūdytų, jog sutartį nori kuri pripuola mokėti
sausio Anglijos valdžia vakar panaiki
ma pervaryti paskubomis.
mėnesy.
no senąjį uždraudimų pasažieDaugelis Vokietijos finansis- riniams laivams plaukti į Airi
tų mano, kad Vokietijų nuo
jos uostų Queenstown.
bankroto gali išgelbėti tik Ru
sijos rekonstrukcija, jei ji bu
Nubaudė už darbą airių
tų pavesta Vokietijai, talkinin
šventėje.
kams ir Amerikai
suteikiant
Protestuoja prieš Washingtono tam reikalingus pinigus.
NEW YORK, gruodžio 13.—
konferencijos svarstymų apie
Legislaturos komitetui tyrinė
Rytų Chinijos geležinkelį.
Reikalauja ištraukti kareivius.
jant namų budavojimo padėtį
HAVANA, Cuba,
gruodžio šiandie išėjo aikštėn, kad plaRYGA, gruodžio 13. — Oficialinė bolševikų agentūra pa 13. — Abu kongreso butai pri steruotojų unija pereitais me
skelbė, kad Rusijos sovietų už ėmė bendrų rezoliucijų, kurioj’ tais nubaudė grupę savo narių
sienio reikalų ministeris čičeri reikalaujama ištraukti iš Kubos ; žydų, italų ir vokiečių, po $19
nas pasiuntė notų Jungt. Valsti Amerikos kareivius. Rezoliuci kiekvienų už tai, kad jie dirbo
joms, Anglijai, Francijai, Itali joj sakoma, kad ištraukimas vien airių švenčiamoj šv. Patjai, Belgijai ir Japonijai, o ko- kareivių butų skaitomas “drau ricko dienoj. Tos unijos sek
gišku aktu“, jei Amerikos val retorius Gallagher
aiškinosi,
/ ■
1
* džia išpildytų tų prašymą.
kad tokių bausmę už darbų to
“Socialdemokratas”
Minimieji kareiviai yra A- je dienoje nustato unijos kon
(marines), stitucija. Betgi jis paskui ne
Mušt) draugą savaitinis laikraštis merikos jūreiviai
iš Kauno. Skaitykit visi.
pasiųsti į Kubų dar 1917 met. galėjo parodyti tokio konstitu
Gaunamas Naujienose
Nuo to laiko jie ten tebėra ir cijos paragrafo, kuris draustų
Kaina 5c
tų dienų dirbti.
V-.... .......................
J laikomi.

Talkininkai nori kontroliuoti Vokietijos pinigus.

Rusija savinas! Chinijos
geležinkelį.

Anglija atšauks kariuome Boikotoja Valijos princą. Moterįs vėl išvaikė
streiklaužius.
nę iš Airijos.
Indai nesirodo nė gatvėse prin
cui atvažiavus.
------ Į------LONDONAS, gruodžio 13.—
Anglijos sosto įpėdiniui Valijos
princui apsilankius Allahabad,
Indijoj, apsireiškė pilnas indų
boikotas.
Princui atvykus į stotį, jį
pasitiko vien būrelis europie
čių. Gatvėse buvo pilna karei
vių, bet indai visai nepasirodė
ir jokiose priėmimo ceremoni
jose nedalyvavo. Jie sėdėjo už
sidarę savo kvartale ir didesnė
se gatvėse nė nesirodė.
Anglai smarkiau pradėjo per
sekioti nepatenkintuosius indus
ir iš daugelio miestų praneša
ma apie padarytus ten areštus.

Tikisi Dėbso paliuosavimo
WASH1NGTON, gruod. 13.
— Baltųjame Name pasakyta
šiandie, kad prezidentas Hardingas neabejotinai sutiks grei
tu laiku pardoną keliems poli
tiniams kaliniams. Jis kelis sy
kilis išsireiškęs, kad jis prita
ria suteikimui pardono Debsui
ir todėl mažai esu abejonės,
kad tai bus padaryta.

PITTSBURiG, Kas., gruod. 13
— Minios moterų šiandie
ir
toliau vedė savo kampanijų su
stabdyti darbų visose anglių
kasyklose, kuriose darbas betvo
atsinaujinęs,
nors su labai
menku skaičium Lewis šalininkų-streiklaužių. Kansas anglia
kasiai streikuoja
protestui
prieš apkalinimų jų vadovų Howat ir Dorchy už jų neklausi
mų Kansas industrinio teismo.
Tie streikieriai tapo suspen
duoti, o vėliau ir visai pašalinti
iš angliakasių unijos už jų atsi
sakymų klausyti centralinio
unijos prezidento Lcwis įsaky
mo grįšli tuojaus į darbų. Jie
ir toliau tęsia savo
streikų,
nors saujalė angliakasių visgi
paklausė Lewis diktavimo ir
sugrįžo į darbų. Streikierių
pačios ir dukterįs dabar ir vai
ko nuo kasyklų^tuos sugrįžusius
angliakasius, kurie lošia streik
laužių rolę.
Apie 2,000 moterų minia nu
ėjo prie Central kasyklos No.
51 ir neprileido sugrįšti į dari
bų apie 60 angliakasių. Nickurie, kurie labiau priešinosi, ta
po moterų net ir apkulti. Teko
čia paragauti moterų “sandvi
čių“ ir šerifui, kuris apie tai
raportuosiąs valstijos valdžiai.
Moterįs taipjau neleido sugrį
šti į darbų į Central No. 48 ka
syklų apie 40 angliakasių.
Mažesnis būrelis moterų ban
dė sustabdyti darbų Sheridan

Generalinis prokuroras Daugherty jau įteikęs prezidentui
rekomendacijas apie 197 poli
tinius kalinius.
Nors prezidentas negalėsiąs
peržiūrėti visų jų bylas prieš
naujus metus, tečiaus patirta,
kad jis manus paliuosuoti Debsų ir keletu kitų dar prieš tų Coal Co. kasykloje Mulbcrry,
bet ten joms nepavyko,
nes
laikų.
streiklaužiai jas nugalėjo. Bet
gi jos ketina tuos streiklaužius
išvaikyti kitų kartų.

Kad tai yra melas, parodo
tai, kad skerdyklų agentai lak
sto po tolimus priemiesčius ir
kitus miestelius,
jieškodami
streiklaužių dirbti skerdyklose.
Drg. D. Šatkus iš Kensingtono
mums praneša, kad dabar nie
kinių didžiųjų skerdyklų agen
tai ir bosai zuja po Roselandų
ir Kensingtoną, jieškodami ten
streiklaužių. Tie skebų agentai,
kad radus
skebų, pasakoja,
kad skerdyklose esą visai ramu
ir jokio streiko ten nesą. Bet
vargiai tiems skebų agentams
pasiseks prigauti ir tamsiau
sius darbininkus.
Pastaromis dienomis mėsos
trustas darosi nuolaidesnis. Ja
ir policijos dalis atšaukta, ir
apie taikų jau pradeda kalbeli,
nors dar netiesioginiai, tik pa
reiškimais laikraščiams. Reikia
tikėtis, kad už kelių dienų jie
pasiduos darbininkams ir nuo
lankiai paprašys juos taikintis.

Trįs dideli streikai
New Yorke.
NEW YORK, gruod. 13. —
Dabar New Yorke yra trįs di
deli streikai, kurių du jau nuo
seniau tęsiasi.
Be tų, gręsia kilti dar du di
deli streikai. Geležinkelių bo
sai nutarė nukapoti algas gele
žinkelių dirbtuvių
darbiniukams; pastarieji atsakė į tų nu
tarimų pareikalavimu dar pa
kelti algas 17 nuoš.
Kontrak toriai rengiasi už ke
lių dienų nukapoti algas namų
budavotojams. Darbininkai ke
tina stoti griežton kovon prieš
tai ir gali kilti namų būdavo to
jų streikas, kuris apimtų 100,000 darbininkų.

-..............................

vus kuogreičiausią ir kuopuikiausią pinigų per

siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER
SAVO DU CHICAGOS OFISU.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandien
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus
Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir
duoda paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.

Nori važiuoti Rusijon.

____ -......................................

8 v. ryto iki 8 v. vakare.
Nedėldieniais nuo 10 v.
ryto iki 2 vai. po piet.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų
auksinų, visą laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da

MEXIC() CITY, gruod.
13.
~ Mexico City ir priemiesčių
gatvekarių darbininkai
buvo
sustreikavę delei pašalinimo iš
darbo mechaniko ir protestui
prieš amerikiečio
paskirimų
gatvekarių taisymo
departa
mento galva.
Po dviejų dienų streikd moC1N1GU
tormanai ir konduktoriai su
.a
Vakar, gruod. 13 d., užsienio pini- grįžo į darbų, o taisytojai pa
S kaina, perkant jų ne mažiau kąįp siliko streikuoti dar kelias die
25,000 dolerių, bankų buvo skaL
nas.
toiąa Amerikos pinigais šląip:

_____ ______

Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo

Geriau ir Pigiau
Negu Visur Kitur

DETRO1T, Mich., gruod. 13.
— 9 žmonės, jų tarpe 7 vaikai,
sudegė ir trįs žmones liko sun
kiai sužeisti gaisre, kuris sunai
kino Mrs. Wakeu namus ant
ūkės. Gaisras kįlo
kerosinu
bandant pakurti krosnį.

STOCKIIOLM, gruod. 13 d.
— Komunistai
organizuoja
Švedijos laukų darbininkus va
žiuoti Rusijon. Pačioj gi Šve
dijoj algos laukų darbinin
kams, delei nupiginimo grudų,
tapo nukapotos.

NAUJIENŲ

-

9 žmonės žuvo gaisre.

Anglijos, 1 svaras sterlingų $4.18
Austrijos 100 kronų ................... 5c
Belgijos 100 kronų ............... $7.75
Danijos 100 kronų ............... $19.05
Finų 100 markių ............... $1.95
Francijos 100 frankų ....... $8.03
Italijos 100 lirų ................... $4.57
IJetuvos 100 auksinų ............... 57c
Trenku 100 markių ....................... 3c
Norvegų 100 kronų............... $15.10
Olandų 100 guldenų ........... $36.45
Švedų 100 kronų ............... $24.50
Šveicarų 100 kronų ................ $19.38
Vokietijos 100 markių ........ ... 57c,

tos kor.) Katastrofingas mar
kės kritimas tiek pabrangino
gyvenimo reikmenis, kad dar
bininkų, tarnautojų ir apskri
tai neturtingojo sluoksnio pa
dėtis p.vjd.'irė sunki.
Sausas ruduo ir staigus užša
limas daugumoje vietų išdžio
vino šulinius
ir kai kurias
upes. Gyventojai kenčia daug
nepatogumų, nes priversti ga
benti vandenį
iš tolimesnių
vietų — neretai už keletos var
stų.
Š. m. lapkričio 3 dienų vieti
nis Karo Lauko Teismas nagri
nėjo Rupkaus, Virbickio, Antonaičio, Kairio, Adomaičio, Levanio ir Plačiakio bylą. Kalti
nami plėšimuose, įvykusiuose
Joniškio nuovados rajone. Nu
teista: Rupką, Virbicką, Antonaitį, Kairį ir Levanj sušaudy
ti, o Adomaitį ir Plačiakį sun
kiųjų darbų kalėjiman iki gy
vos galvos. Nuteistieji mirtim
Valstybės prezidento vardu pa
davė prašymų dėl pakeitimo
mirties bausmės.
Kairio ir
Levanio prašymai išklausyti ir
jiems mirties bausmė pakeista
kalėjimu iki gyvos galvos. Ru
pkaus, Virbickio ir Antonaičio
prašymai atmesti, šie pasta
rieji trys lapkričio 8 d. 5 vai.
rytų sušaudyti. Nuteistųjų tar
pe Rupkus ir Adomaitis stam
bus ūkininkai — 35 ir 24 dcš.
Virbickas ir Antanaitis maža
žemiai, Kairys, Levanis ir Pla
čiakis bežemiai,
.
■■■! j-------.
J

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS

Vyriausias ofisas
1739 So. Halsted St.,
Chicago, BĮ.
BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St.,
Chicago, BĮ.

__________________________________________ s
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Sereda, Gruodžio 14, 1921

Visuomenė.
Miunis, kurie pergyvenome
keturiasdešimt metų, žodis vi
suomenė reiškia visus žmones.
Bet ką šiandien jis reiškia, nie
kas nežino. Kiekvienas apgavi
kas ir sukčius, kuris turi tik
slo apgauti žmones, reiškia sa
vo rileilės “mielai visuomenei“,
kliri arčiau prisižiūrėjus, yra
tik kitaip užvadintas “aš pats.“

Kuomet du ar trys inilionai
žmonių pagrūmoja streiku, kad
savo šeimynomis atstovaudami
dešimtą nuošimtį visų gyven
tojų, tuojaus jie apšaukiama vi
suoinenės priešais, o saujale
įstatymus laužančiųjų pavadi
nama visuomenes vadovais.
Kada 500,000 angliakasių, ku
rie su savo šeimynomis suda
ro apie 2,500,000 žmonių, pa
grūmoja streiku, kasyklų savi
ninkams sulaulus savo kon
traktą su angliakasiais, tąsyk
jie taipgi apšaukiama visuome
nės priešais, o kasyklų savi
ninkų būrelis drauge su teisė
ju, kuris paliepė kontraktą su
laužyti, esti visuomene.
Iš to yra aišku, kad “visuo
mene“ yra atsimainoma reikš
me žodis panaudojamas viso
kių įstatymų laužytojų ir kon-

MILDA TEATRAS

3140 South Halsted St.
= ĮVAIRUMAI: ===========

PANEDĖLIA1S — “Dancing Contest“;
SEREDOMS:- Singing and Hat Contest“;
PETNYCIOMS: • “Bazaar“.
Utaminkais ir Ketvergais: 3 aktai Vodevil;
Subatoms ir Nedėlioms: 4 aktai Vodevil.
Puikiausios Fotodramos, Komedijos, etc. naujos kasdieną.
t—

Senatorius ♦ Kenyon pasiūlė
jau žinomą planų palaukti su
reikalingais visuomenei darbais
iki ateis sunkieji nedarbo laidėjai parūpintų atatinkamus
tokio darbo planus išanksto ir
lauktų su jais iki ateis krūtin
goji sunkiųjų laikų valanda.
Prezidento paskirto nedarbo ko
miteto sekretorius
apskaito,
kad trečdalis blogojo meto be
darbių galima butų panaudoti
šitiems darbams. Bet kas bus
su kitais dviem trečdaliais be
darbių?

—

= ĮŽANGA;

■ —

Paprastoms dienoms: Balkonas 17c.; Apačioj 28c.
Subatoms ir Nedėlioms: Balkonas 20 centų Apačioj 30 centų

Už visai mažas lėšas, suteikiama g
eriausis gydymas, kokis tik medicinos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pas i gelbė
jo, todėl. Rali būt gera vieta ir tamistai.
Vyrai kenčiantį nerviškumą, vidurių ir jaknų
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodinimą, inkstų, pūslės, urinariškumą ir privatiškas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra pa
žinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir fyzišką tvirtumų.
Ar sergi? Nepamiršk, draugiškas pasi
kalbėjimas nieko nekainuos. Pasikalbėjimas
visiškai užlaikomas slaptybėj. Privatiški gy
dymui kambariai.
DR. B. M. ROSS, SPECIALISTAS.
Mokslą
baigęs gydytojas ir turi tinkantį
“Ačiū gydytojui už
leidimą
nuo
Illinois Valstijos.
išgydymą1’.
Monroe,. Crilly
85 South Dearborn St. kampas
_
_ Building, Chicago,
III. Imkit elevatorį iki penktam florui.
Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 ryto iki 1:00
Taipgi vakarais: pan. ser. irsub. 5:30 iki 8 v. v.
INSTEIGTA DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

SERGANTI VYRAI

le reikš tą patį ką “blofas“.
— The Railroad Telegrapher.

Sumanymas darbo teik
ti bedarbiams.

i ;jfj,Vi,:

Nuosavybės Išsivystymas
Parašė Paul Lafargue
Sulietuvino A. J. Karalius
Puslapių 167.
“Kritiška nuosavybės išsivystymo pažintis iš dalies surinktų į krūvą žymiausių dalių žmonijos protines istorijos”.
“Ekonomiškas draugijos surėdymas yra pamatu,
ant kurio statoma juridiška ir politiška trioba ir kuriam atsako tikros draugijos minties fonuos; trum
pai pasakius, išdirbystės budad suteikia ypatybę drau
gijiniam, politiškam ir protiškam gyvenimui”.
Tai yra vienas svarbiausių veikalų socializmo li
teratūroje.
Gvildena privatinės nuosavybės vysty
mosi klausimą.
x
; i ;
j •!

Kl. Jurgelonis

Lietuvon ir iš Lietuvos

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
SKYRIUS
1739 S. Halsted St,
Chicago

Kaina 50c.

•

Užsisakykit tuojau

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
Tėvynės Gynėju — Šiaulių Laikraštį

^TRIMITĄ“
“Trimitą” leidžia Lietuvos Šiaulių Sąjunga, kuriai

DRAUGIJOS, UNIJOS
PARTIJOS, KLIUB AI
ANT SAVO LAIŠKŲ, PLAKATŲ IR
KITŲ SPAUZDINIŲ PRIVALĖTŲ
TURĖTI ŠITA UNIJOS ŽENKLĄ

s"----- N,

^TRAPĖSCPUNCIL^

437

rupi ne bet
kurių atskirų pąrtijų ar luomų reikalai, bet Lietuvos Laisves ir Ne
priklausomybės gynimas ir demokratinio jos surėdymo tobulinimas ir
stiprinimas.
“Trimitas” teikia daug žinių iš laetuvos pasaulio gyvenimo. Jame
aiškiai ir vaizdžiai nušviečiama Lietuvos vidaus ir tarptautinė padė
tis.
“Trimitas” deda eilėraščių, apysakėlių, vaizdelių iš Šiaulių kovų
už nepriklausomybę, politinių ir mokslinių straipsnių ir šiaip daug
gražių pasiskaitymų.
“Trimitas” eina kartą į savaitę 32 puslapių knygelėmis. Jo kaina

Amerikoje: metams 4 doleriai; atskiras numeris 10 centų. Lietuvoje:
metams — 96 auksinai; atskiras numerią 2 auksinai.
BROLIAI AMERIKIEČIAI!

Jums, už jūrių — marių gyvenantiems, Trimitas geriausiai pa
aiškins padėtį mylimos tolimos Tėvynės, dėl kurios geroves Jūsų
širdys taip jautriai plaka.
Tad išsirašykit Trimitą sau ir išrašykit savo giminėms Lietuvoje.
Tuojau pasiuskit laiškelį Trimitui, pranešdami savo adresą. Vie
ną mėnesį — 4 numerius, — siuntinėsime Trimitą dovanai, kad ga
lėtumėt su juo susipažinti. O turimo vilties, kad susipažinę panorė
si!, kad Jūsų namą nuolat lankytų Trimitas.
Laiškus ir pinigus reikia siųsti tokiu adresu:
“TRIMITO ADMINISTRACIJAI, LITHUANIA
Kaunas, Laisves Alėja Nr. 26.

PATARIMUS

1. Pačiavimasi pas laukines tautas.
2. Pačiavimasi pas senovės rytų tautas:
pas muzulmanus; pas marmonus.
3. Pačiavimasi Indijoj, Kynijoj ir Japoni
joj. f
4. Pačiavimasi Graikijoj ir Romoje.
5. Pačiavimasi Franci joj.
Ši knygelė turi 89 puslapius.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 S. Halsted Street,

Šviesios akys linksmas veidas SN
nurodo sveikatos stovį naudojant
lengvai veikianti NATURE’SLAVV
LAX yra visų gero ryto sakymu, k;
25c mėlynas taksas gvarantuotas. fcš

auais

ADVOKATAS

Miesto ofisas!
127 N. Dearborn SU Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
8323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie
ną vakarą, išskynm utarrfirifli ir
ketvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PUvIGŲ
savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės į J. E. Bruževičiaus ap tieką:

WAUKEGAN
PHARMACY,
1005 Marion Street,
Waukegan, III.
-lumiuih

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. 22nd 8t„ kerti Leavftt 8L
Telephone Canal 2552.
Valandos! 4 iki 6 po piet, ir nu*
7 iki 9 vakare.
Veda visokias bylas, visuose
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visekius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant pirmo morgaČiaus ant lengvą iilygą.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

lt So. La Šalie St. Room BH
Tel. Central 6890

Vakj 012 W. 33rd SU CKeaga
TaL ,Yards 4681.

n iii.nirmnw—f ii

S. W. BANES

Pinigai iš
Rocklordo
Lietuvon
Pinigus iš Rockfordi
Lietuvon galima tiesiai
siųsti per S. J. Petrau?
ską, Rockford Real Es
tate & Loan Co.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pint

gų siuntimą pilnai atsae

ADVOKATAS
Tai.: 9 A. M. iki 6 P. M.
1311 Rector Building
79 West Monroe Street, Ckieago.
Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Halsted 8t.
Tards 1015. Vai.: 6 iki I vak.

Tel. Haymarket 3669

JOSEPH W. GRIGAIS
Lietuvi* Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg.
Kam p. Milwaukee ir Ashland Avės
OfiM vai.i nuo 9 iki 5 ir nuo 7
iki 9 vakare.

GOLAN & GOLAN ’
ADVOKATAI IR PATARfiJAI

1305-7 127 N. Dearborn St.
Rando! ph 3899
MAURICE J. GOLAN
Rcs. 1102 S. Ashland BlvdL
Seeley 3670

koma.
Siųskite pinigus Lie

tuvon per

J.S.Petrauskas

809 So. Main Str.
Rockford, III.

ANTANAS A. OLIS
(Olszcwski, J r.)

ADVOKATAS
Veda bylas visuose teismuose
Miesto Ofisas:

7 S. Dearborn St., Room 104(1

Telefonas: Central 1774
Vakarais: 3251 So. Halsted St.
Telefonas: Boulevard 553

ilIlIlIlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIN

A. Pakšys
220 Milwaukee Av&,
Kenosha, Wi».

: .j

Tel Boulevard 611
Valandos. 9 iki 6 kasdiena.
Vakarais; Utar.į Ket. ir Sub. iki 9 vakare
Ned : iki 3 po pietų.

k.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.
Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš
Lietuvos.
Kreipkitės pas:

Kiekvienas privalo tuojau nusipirkti šią
knygelę.

i'u, •

809 W. 35th St, arti S Halsted St.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų
Namų Tel.: Hyde Park 3395

kone Boulevard 6801

ANTANAS GREDUŠKA

Genoralis
Kas nori siųsti pini
Kontraktorins fr
gus iš Kenoshos savo gi
budavotojas.
minėms Lietuvon, moBudavojame ir f atarai a.
401
W.
47th St, Chicaga.
ney orderiais ar draftais tegul kreipiasi pas

Kaina tik 20c

NAUJIENŲ SPAUSTUVE YRA
VIENATINE LIETUVIŲ UNIJINE
SPAUSTUVE AMERIKOJE

TEISIŲ

DUODA

Pinigai Iš
PAČIAVIMOSI PAS Kenoshos
ĮVAIRIAS TAUTAS Lietuvon
Pagal H. D’Almeras’ą
Sutaisė A. J. Karalius,
TURINYS:

TAI YRA NAUJIENŲ SPAUS
TUVES UNIJOS ŽENKLAS

FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved.
Geriausia siuntimas pinigų,
laivakortes, pąŠportai ir 1.1.
.■ .r
*

ADVOKATAS

LAIVAKORTES
{T NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visu geresniųjų linijų važiuoti
Lietuvon ir iš Lietuvos.
/fc NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien
laivakortės 'pardavimu, bet stengiasi
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir
visu kuo juos aprūpinti.
^SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas
A. RIPKEVIČIUS, kurs dabartiniu laiku
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rci\ kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku,
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik
nuvažiavo Lietuvon.

, i“ <!■!< ■ į
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. PUSE KAINOS
. Išpardavimas
Vyrams ir vaikinams siutai ir overotai $20, $25 ir $30, dabar po $10,
12.50 ir $15.
Kiti siutai ir overkotai iki $45.
Turime pilniausį pasirinkimą vyrišų vaikinams ir vaikams siutų, overotų, Mackinavvs, rainkotų ir kelinių
ž pusę originalės kainos.
Taipgi,
•unkų ir siutkeisių.
Tamistos pinigų verte, arba pinigai
rąžinami.
Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned. iki
6 vak.
{steigta 1902
S. GORDON,
1415 So. Halsted St.

IR PLATINK1T

Savaitinė Biznio Apžvalga

Marketo Kainos.

Kojų šutimas
yra liga

Ant tūlų dalykų vakar Chicagos marketo kainos buvo se
kamos :

WEEKLY BUSINESS REVIEW

KNYGELE IŠ KAUNO

SVIESTAS — Creamery eks
tra 45c., centralizuotas 38c.,
pakeliuose 22
ladles 30c
ir 25c., kaina retaileriams statinukėse 48c., spaustas 50c.

Amerika gali dauginus parduoti laabi sunkų laikų, ir tode'l gal
Europai, tai Amerikoj yra dau būt dabar stengsis dauginus Še
ginus darbo, o kada yra čia dar rų parduoti. Mes nežinome ar
Bjaurus kojų kvapas paeina
nuo odos ligų, kurios vadinamos
bo, tai nuo to yni gerinus Ame kompanija yra kada mokėjus diyra hyperidrosis ir bromoidrovidendų, bet jos knygos rodė
rikos darbininkams.
sis.
Naujai išrastas vaistas
KOJOL
pilnai išgydo tas ligas,
$27,000
perviršį.
Ši
kompani

Markių Kįlimas. — Vokieti-Į Galima todėl sakyti, kad tie,
KIAUŠINIAI -- švieži pirir žmogus pasiliuosuoja nuo to
jos markės, kaip žinoma, buvo kurie siunčia pinigus savo gimi- ja, kaip ir kitos, negali priimti ’mieji 52 ir 53 c., paprasti pirmunesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač
1
nupuolę iki 35c už šimtą. Dabar nėm Uetuvoj arba į kitas Eu- Šerų atgal. Pirktus Šerus gali-[tiniai
45 ir 48c., maišyti lotuose
kada būna žmonyse, kompanijoj
umai pakilo iki 60c už šimtų, ropos šalis, tuo ne tik šelpia sa- ma tik parduoti kokiam- nors 50 ir 51c., ekstra sudėti balto
svetur ar namie. Kojų šutimas
ir
smarvė pranyksta nuo Kojolo
Toks dvigubas markių pabran-4vo gimines, bet šelpia ir jų ša kitam žmogui, kurį reikia susi-1 medžio dėžėsna 58 ir 59c., mar
po trijų ar keturių kartų varto
limas į trumpų laikų buvo ne lį ir netiesioginiu būdu priside rasti. Mažų kompanijų Šerus vi giukai 28 ir 30c., purvini ūkai 30
jimo. Kojotą reikia vartoti taip:
j kvortą šilto vandens reikia
tikėtas, ir dabar daugelis gal da. prie geresniųjų laikų atk v len suomet yra labai sunku parduoti ir 32c., storage 37 ir 39 c., eks
firipilti 4 pilnus šaukštus Kojoto,
ir visuomet prisieina paduoti su triniai 42 ir 43c.
voja ar markės dar kils tolinus tinio čia pat, Amerikoje.
r tam vandenyj su kojolu mir
kyti
kojas kokią 10 minučių. —
nuostoliu.
ar vėl atpigs.
Vieno
buteliuko kojolo užtenka
GYVA PAUKŠTIENA —Kur
išgydymui nors ir blogiausių
Tikrai atspėti ant kiek dabar
šimto Procentų Pelnas”. —
kojų. Buteliuko kaina $1.00.
kęs 37c., vištos 22!/2c., pavasa
dar pakils markes ar ant kiek Pereitų savaitę mes patalpinoriniai 21c., gaidžiai 15c., antys
jos dar nupuls nėra galimas da-!me straipsnį apie tai, kaip spe25c., žąsys 20c.
lykas. Markių tolesnis ūmūs kuliuojant ant biržos, užperkant
kilimas ar puolimas dabar dau-^šėrus, galima kartais padaryti
NEGYVA PAUKŠTIENA —
ginusia priklauso nuo politikos,1 įr kartais esti padaroma šimKurkęs 49 ir 50c., vištos 24 ir
Jonui Rimkui,
todel apskaitliavimai čia yra tas ir daugiau nuošimčių pelno
25c., gaidžiai 16 ir 18c., pavasa
Jokūbui Jociui
sunkus.
lį trumpų laikų. Tame straipsriniai vištukai 22 ir 27 c., antys
išgydo koja*
ir
visiems
kitiems.
Jeigu Vokiečiams nebus pa-'nyje mes pabrėžėme, kad taip
27 ir 28c., žąsys 22 ir 24c.
nuo šutimo
BULVĖS — Baltos šiaurinės
lengvintas kontribucijos mokėji- pinigai galima uždirbti su riziMes turime ant rankų dagymas ir jei jie turės išmokėti ka juos prarasti, kad toks uždarmaišuose $1.50 ir $1.80 už 100
Gausite nusipirkti visose
bę nusiskundimų
ant Baltic
aptiekose.
šimtus milijardų markių Sausio bis priklauso vien nuo gero atsvarų; saldžiosios $2.00 ir $2.50
Consultation Biuro, kurs pcrsistatinė.
ir Vasario mėnesy, tai tas, ži-, spėjimo, o gerai atspėti galima
Jeigu aptieka neturėtų, o norė
krikštijęs yra Baltic States Demažai
prie
tiktai
retkarčiais,
ir
tai
tiktai
ŽALI
FRUKTAI
—
Obuoliai
noma, prisidėtų ne
velopment Corporation ir kurio
site greit gauti tai rašykite iš. —.Ne-'tiems,
XT ' 4-t
IriiMin
4
naujo markių nupuldynimo.
kurie yra gerai
išsilavinę
/j$8.00 ir $10.00 stalinės; grėpsai
vedėjais yra S. J. Shokalski ar
dirbėjams adresu:
žiūrint į viltis, kad mokestįs Vo- finansuose ir supranta biržos
$4.00 ir $4.25 kreitas; iemonai
ba šakalis ir Edutis adresu 35 S.
kiečiam bus palengvintos arba veikimų.
$4.50 ir $5.00 dėžė; orančiai
Bingol Chemical Co.,
Dearborn
str.,
Chicago,
UI.
atidėtos, Vokietija betgi ir to-) Mes dabar patyrėme, kad kai$6.00 ir $6.50 dėžė; ananasai
2816 So. Michigan Avė.,
žmonės ir raštu ir žodžiu kiti $5.50 ir $6.00 kreitas.
liaus spausdina popierines mar- kurie humbugieriai, pasinaudoChicago, 111.
kes visoms pajiegoms. Pereita darni musų straipsniu, giriasi su ašaromis nuolat pasakoja
ŽALIOS DARŽOVĖS — Bat
savaitę^*Vokietijoj tapo atspaus-Į žmonėms, kad jie taip padaro apie tos Baltic “institucijos” viniai $2.25 ir $2.50 už 100 pun
dinta du milijardai naujų popie- pinigus, kaip
parašyta tame “pasiųstus” pinigus.
delių ; salieriai $1.25 ir $1.50 dė SKAITYKIT IR PLATINKIT
rinių markių. Tas rodytų, kad' straipsnyje, ir ima nuo žmonių
Tie pinigai buvę pasiųsti, bet žė; morkos $4.50 ir $5.00 už 100
Vokietija rengiasi išmokėti mar pinigus ant “specialų”. Mes čia kur — tai į pragarų, nes Lietu pundelių; kopūstai $2.50 ir $2.25
kėmis Sausio mėnesio kontribu užreiškiame, kad iš tų humbu- voje jų negalima buvę iki šiol maišas; žydupliai kopūstai $2.00
gierių nei vienas taip pinigų
cijų.
ir $2.25 kreitas; agurkai $6.00
sumedžioti.
Kada vakar atėjo žinia iš Ber nėra padaręs kaip musų buvo
ir $7,50 dėžė; salotos galvose
štai kų rašo mums pats Lie- $3.50 ir $4.00 kreitas; grybai 65 1
parašyta,
ir nei; vienas taip pilino apie dviejų milijardų nau-'r
—
jų markių atspausdinimų, tai nigų nedaro ir neketina daryti, tuovs bankas apie tų įstaiga:
ir 75c dėžė; cibuliai $5.00 ir
“Baltic States Development $5.50 už 100 svarų maišelį; pi-’
nors ir sakytųsi. Jų metodą yra
Vokiečių markės vėl nupuolė.
Viltis, kad Francija sutiks pa'daug paprastesnė ir nereikalauja Corporation ir mums skolinga pirai $7.00 ir $8.00 kreitas; ri-1
laukti bent trejetų metų pinigų’nė mokslo, nė galvasukio, nė už išmokėtas perlaidas.
dikai 85 ir 90c. tuzinas pundelių;
iš Vokietijos, duotų priežasties (biržos pažinimo ne kitokio pa“Prašome moraliai paveikti į tamėtės $5.00 ir $5.50 kreitas.
markems kilti.
Francija, žino- ' žinimo
“*
apart pinig-ų 5mimo.

PASTABOS APIE BIZNIO
DALYKUS

Apie Baltic Consultation
Bjurą

Kojol

Kurių privalėtų perskaityti
kiekvienas lietuvys-darbininkas.
Steigiamojo Seimo Socialde!
mokratų Frakcijos

Dekleracija
Turinys: —
1. Deklaracija,
2. Ko atėjom Seiman?
3. Politikos klausimas;
4. Darbininkų klausimas;
5. Žemės klausimas;
6. Ūkio atstatymas ir finan
sai;
7. Santikiai su kaimynais;
8. Ar daug tikimės čia lai
mėti?
9. Musų taktika.
Kuris atidžiai perskaitys
šią knygelę, bus gerai susi
pažinęs su Lietuvos principialiais klausimais.
Kaina 20c.
Tuojau siųskit užsakymus
Pareikšta Seimo posėdy
Frakcijos vardu atstovo drg.
St. Kaino, birželio 23, 1920.

Naujiem] Knygynas,
1739 So. Halstcd St.,
Chicago, III.
E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai
prašomi pirkinių reikalais
eiti į tas sankrovas, kurios
skelbiasi Naujienose.

Sakulj ir Evlutj,

kad jie

pasi-

Biznio pasigerinimas, — Pas stengtų atsilyginti žmonėms už
kietijos jeigu nepalauks Ameri kutiniuoju laiku visoj Amerikoj išpirktus čekius, su kuriais žmo
ka su reikalavimais skolų iš
biznis žymiai pasigeviųo. Jis gal nės parvežiavę Lietuvon negali
Francijos. Tame dalyke todėl taip geras bus iki šių metų pa išgauti pinigų, nes tie pinigai
Amerikos žodis bus svarbiau-1 baigos. Mums rodos, betgi, kad
guli pas Šakalį ir Edutį Chicagosias.
i'
i tai nėra pastovus pasigerinimas, je.
Jeigu Amerika sutiks palauk o tiktai toks koks būna prieš
“Gaila žmonių. Prašome pa
ti skolų iš visos Europos, tai Kalėdines šventes. Po Naujų
mėginti draugišku budu paveik
dalykai Europoje žymiai pasi Metų gal vėl dalykai išrodįs tuti į šiuos biznierius, kad jie kaikeis, ir pirmiausia iš to naudos
Jam laikui blogesni. Tik vėliaus po žmonės ir kaipo Lietuviai paturės Vokietija.
11922 metais, gal apie Kovo pa- taisytų savo klaidas ir pragaro
Kiek galima numanyti, Ame
(baigą, o tikri aus rudenį, biznis sumanymus ir kad neskriaustų
rikos valdžia, o ypač Amerikos
įžengs į pastovesnį pasitaisymo vargšų Amerikos Lietuvių, kurie
biznieriai, yra palinkę duoti
kelių.
‘paliko savo pinigus pas šakalį
Europai ir kredito ir įvairių pa- i
Tuo tarpu, todėl nereikia lauk- ir Edutį. Daug nelaimingų yra,
lengvinimų, nes to reikalauja '
iti greitų gerų laikų, o anaiptol .kurie grįžo Lietuvon ir parsiveypač Amerikos biznio gerbūvis. I1 reikia būti prisirengusiems prie žė didelėmis sumomis — šimBe atsigaivinusios Europos,
labai aštrios konkurencijos. Tas tais tūkstančių auksinų čekių, o,
Amerika netoli tegali nuvažiuot.
išturės, kas galės plgiaus paga- pinigų negauna”.
Tas viskas gana aiškiai nurodo,
minti, o geresnį tavorų, kas ga-1 Mes bandėme veikti į tuos du ;
kad Vokietija turės artimuoju
lės duoti geresnį patarnavimą už ponaičiu ir moraliai ir draugišlaiku žymių jai palengvinimų.
mažesnį atlyginimu kas užsiga-kai, bet pasekmių nematėme,
Mes manome,
kad dabarti- nėdins mažesniu pelnu, o dauNuosprendis nebe mums par
niuoju laiku yra daugiaus prie
".
giaus
duosKarba
didesnį
biznį
aplieka
išnešti. — K. Jurgelionis.
žasties Vokietijos markėms kil- .
į ims. — h. Jurgelionis,
ti negu pulti. Dabartinis žie
mos laikas, taipjau paprastai es^
ti didesnio markių pakilimo lai
ku, nes šiuo laiku kaip Vokieti
ja ,taip ir kitos Europos šalįs, Apie Providers Life Assurance
mažai išveža iš Europos, o daug I
Co.
įveža į Ameriką.
Mes dabar todėl patariame vi-' Klausimas.
siems tiems, kurie turi prisipir-1 Gerb. Biznio Vedėje:
kę Vokietijos markių neparduo- I Prašau tamstos, jeigut galima,
Parašė James Allen
paaiškhi'ti apie the Providers
Vertė St. Biežis
laukti ir pažiūrėti kas atsitiks. Life Assurance Kompanijų, ku
Turinys:
Nupulti žetniaus negu buvo nu-1 rios prezidentu yra N. Spiegei ir
1. Mintis ir būdas
puolusios markės niekad nebe*- sekretorium R. G. Tenerowicz, i
2. Minties pasekmė į ap
nupuls. Anaiptol, pradėjusios 11530 N. Robey St. Kokių vertę
linkybes.
kilti, iki pavasariui jos gali dar turi tos kompanijos Šerai ir ar
3. Minties įtekmė į svei
pasidvigubinti kainoje.
ta kompanija mokėjo nors kada
katų.
Pinigų Siuntimas Lietuvon. — dividendų ir ar ta kompanija
4. Mintis ir tikslas.
Kada žmonės siunčia pinigus1 priima šėrus atgal. Agentai sa
5. Mintis — faktas nu
Lietuvon savo giminių sušelpi- ko, kad priima.
veikime.
mui, jie ištikrųjų atlieka dau
...

-rv

,

.

v.

Klausimai ir atsakymai

giau negu sušelpia savo gimines.

Su pagarba V. Čuželiene.

Chicago.

Siunčiamieji Lietuvon pinigai su
jų perkamąja gale persikelia iš Atsakymas.—
Amerikos Lietuvon, ir tas būti-| The Providers Life Assurance
nai pagerina Lietuvos prekybinį kompanija yra beveik vienų lenstovį. Tas savo keliu turi prisi- kų kompanija. Kokia yra verte
dėti prie apskrito Europos pre- tos kompanijos Šerų yra sunku,
kybinio pasigerininio. Prekybi- pasakyti kadir iš kompanijos
nio stovio kiekvienos šalies pa- atskaitų. Tai yra apdraudos
sigerinimas atskirai ir visos Eu- kompanija, o tokios kompanijos (
ropos prekybinio stovio pasigeri- stovis priklauso daugiausia nuo
nimas Europos perkamųjų galę, jos apdraustųjų žmonių sveikair Europa tada gali daugiau daig tos stovio. Kaipo mažutė komtų pirkti iš Amerikos. Kada panija ji dabar turės pergyventi

Kaip
Žmogus
Mąsto

6. Svajones ir idealai.

7. Rimtumas.
Daugeliui žmonių ši
knygelė nurodė kelių į
geresnį ir laimingesnį gy
venimų. Visi privalėtų
šių knygelę perskaityti.

Kaina tik 15c.

NAUJIENŲ
KNYGYNAS

1739 So. Halsted St.
Chicago, IU.
------------------------ .

tas ypatingai yra

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ

J. B. AGLINSKAS
3238 So. Halstcd StM
CHICAGO, ILL.

■—.imi n...ii.

tiesa, kuomet

jie parodo savo

atstovėjimą vietoj savo ypatiškais dalykais šiame
banke.

KNYGŲ SANDELIS

Pasckmingiausi biznieriai, kiekvienas didysis finasistas — jų atsargus globojimas jungiasi su tuomi, ką banko viršininkai užtikrina: saugumą, tvir
tumą ir nuolatinį progresą.

r i i---------------

Jus nepadarysite klaidos pavesdami savo-pinigus musų globon. Pradėkite checking arba savings
accountą šiandien, o bus patarnauta kaip kad gei
džiate.
,
> ... 1 I

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą.
Jei skaitant raidės su silieja,
Jei iš raidės darosi dvi.
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant alds skau
da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana

Nanjamo mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės šiame vaiste Įdėtos,
bu priemaiša priimniai Švelnaus
kvepalo.
Rufiles yra tanai paveikiantis
pleiskanų pašalintojas — begaliniai
puikus plauku sutaisytojas, kuris
patiks kad
ir gačniaueiai ypatai.

Aptiekoae
parsiduoda
po 65c. arba
atsiųskite
75c., tad
atsiusime
per paštą
tiesiog iŠ
labaratorijos.
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Būtinai
reikalau
kite
šitokio
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vaisbaženklls.
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DR. A. M0NTVID
Lietavii Gydytojas Ir ChirargM
25 East Washinftoa St.

Valandos: nuo 10 iki 12 ryta.
Talephone Central 8362
1824 Wabansia Ava.

,

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
Rezidencijos tai. Kedzia 7716

G

BANKAS IR JO
DIREKTORIAI

ma, negales laukti pinigų iš Vo

Su užregistruotu vaiebaženkltuSuT. Valut.
Patentu Biure.

Kur seniausia,
Ten geriausia.

SENIAUSIA

AoenturA
VIENYBE
arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini
jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpų,

P

liotterdama,
Breme
ną, Hamburgą, Liepo-

jų, Karaliaučių ir ki
tus portus j Eidkūnus ir į patį” Kauną,
taip pat ir iš Lietuvos.
Pinigus siunčia į Lietuvą
ir visur pigiausiu kursu;
už juos garantuoja, kad —
ypač Lietuvoje — pinigai
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
tojo nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą
siunčia telegramų.
Amerikos pinigus
maino ant visų
šalių pinigų.

The Stock Yards Savings
BANK

"VIENYBĖS"
SPAUSTUVĖ
Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai,
pigiai ir gražiai.

4162 So. Halsted Street,
Chicago, Illinois.

Spausdina
konstitucijas,
knygas, laiškams popieras,
plakatus, vizitines korteles,
baliams tikietus ir tt.

« State K

Akinių specialistas
1801 So. Ashland Ave^
Kampas 18-os gatvės.
Ant trečio augšto viii Platt’o aptiekos, kambariai 14, 16, 16 Ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vaL vak.
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

Yra narių

Chicago Clearing House
Associacijos.

!fi ■ M

ū Sfi
"VIENYBĖ”
EINA DU KART
SAVAITĖJE

Spausdina geriausius raštus, vėliausias žinias iš
Lietuvos ir visur ir turi
juokų skyrių

"TARKA”
AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ............ 4.50

H
Pirkite ’ 'Vienybės ” Ben
drovės ščrus. Dividendai
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

GALĖSITE PRADĖTI

.Vienas Šeras $10.

D

Kalėdų Taupymo Klubą
TAUPYKIT SISTEMATIŠKAI DALĮ SAVO SAVAITI
NIO UŽDARBIO, IR TURĖSIT GRAŽIĄ SUMĄ PINIGŲ—SAVO-VARTOJIMUI KITOMS KALĖDOMS.
ĮSTOKITE MUSU KALĖŲ KLIUBAN ŠIANDIEN

CentralManufacturingDistrictBank
1U2 West 35th Street

Po valstijos valdžios ir Chicago
Clearing House priežiūra.

Chicago

Užlaiko didelį knygyną,
kur galima gauti vi
sokių knygų.

Reikalaukite platesnių Jaformacijų apie viską, rafiykito mums laiškus,
kalaukdito musų piniginio

kurso ir knygų katalogo.
Su visokiais reikalais

kreipkitės šiuo adresu:

LITHUftNIflN

VIENYBE FUBL. 6o.
193 Grand St. B
BrooKIun, N. Y.
Kur vienybė,
Ten galybė.

,'I A11.»4
jam teko važiuoti su savo
NAUJIENOS
palydovais tuščiomis gatvė
The Lithnanian Daily: Newi
mis.
s! i;
Publlshad Daily axcapt Sunday by
th« Uthuaniaa Newa Pub. Go^ Ine.
Indusai, matyt, moka jau
ne tiktai neapkęsti savo iš
Kditor P. .Grigaitis
naudotojų, o ir sutartinai
1739 SO. HALSTED ST.,
t CHICAGO, ILLINOIS. veikti prieš juos. Todėl ang
lai negalės juos ilgai suval
j .
Telephone RooMvelt 850fl
dyt. Jie turės ankščiau ar
C'
;► 437
vėliau duoti Indijai laisvę,
kaip davė Pietinei Afrikai,
Subacription Katėsi
Australijai ir, pagalios, Ai
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside oi Chlcage. rijai.
$8.00 per year in Chicaga,
8c. per copy«

Entered as Second ClaM Matter
March 17th, 1914, at tha Post Office
of Chicago, Iii., under tha act of
March 2nd, 1879.
Naujienos eina kasdien, iiskiriant
fcedildienius. Leidžia Naujienų Ben
drovių 1789 So. Halstad SL, Chicago,
UI. — Telefonui Koosavelt 85ML

“Sovietų valdžia visiems
jiems atleido jų praeities
Ne darbininkų klesos prakil
darbus. Tuo budu sovietų
valdžia dar kartą parodė dar numas apsireiškia šitoje politi
bininkų prakilnumą linkui koje, o niisibankrulijusio des
potizmo klastingumas. Bolše
pergalėtųjų priešų.”
vikai daro taiką su kontrre
Kiek veidmaniavimo yra ši voliucionieriais dėlto, kad su
tuose žodžiuose I Darbininkai, jų pagelba jie nori išlaikyti sa
girdi, esą prakilnus ir todėl jie vo rankose valdžią.

^Laisve” rašo apie Augščiausiojo Teismo nuosprendį, pa
gal kurį darbininkams leidžia
ma plkietuoti streiko laiku, bet
neleidžiama gąsdinti streiklau
žius. Parodžiusi, kad tuo Tei
smo nuosprendžiu visuomet
Pamatinė priežastis, dėl gali pasinaudoti kapitalistai ir
kurios klerikalai įsigalėjo visai panaikinti pikietavimo
Lietuvoje ir Amerikoje, yra teisę, ji sako:

Kultūros
darbas.

Lietuva ir Klaipėdos Kraštas

UieimokSjimo Kainai
Chicagoje — paltui

į

Bet sosto įpėdinio misija
nelabai sekasi. Užvakar ji
sai atvyko į didelį Indijos
miestą, Allahabad; to miesto
gyventojai tečiaus atsisakė
pasitikti augštą svečią, ir

kad Varšuvoje įvyko nepri
klausomųjų socialistų konfe kantys asmens:’
rencija, kurioje buvo nutarta
“Leitenantas
generolas
suorganizuoti nepriklausomųjų
ISlaščev-Krimski, Krymo kor
socialistų partiją ir reikalau
puso komanduotojas Vranti, kad valdžia legalizuotų ją.
gelio armijoje ir tvirtovių
Konferencijoje dalyvavo P. P.
direktorius Kryme; generoS. (Lenkų Socialistų Partijos)
las-anajoras Milkovski, buvęs

I

Spalių mūn. pabaigoje So
cialdemokratų Frakcija įnešė
Seiman interpeliaciją vyriau
sybei, klausdama: kuriais pa
matais vyriausybe skaito gali
ma sujungti Mažąją Lietuvą su
Didžiąja ir ką ji mano dary
ti, kad tas susijungimas grei
čiau galėtų įvykti.

Musų krikščionys, apsikaišę
patriotizmo plunksnomis, labai
greiti yra primesti socialdemo
kratams, kad mes blogi tėvy
nės sūnus. Bet esti musų poli
tiniam gyvenime tokių momen
tų, kuomet tie patentuoti pa
triotai turi patys pripažinti, kad
darbininkų atstovai geriau su
pranta padėtį ir gyviau saugo
pamatinius
krašto reikalus,
kaip jie. Musų interpeliacija dėl
Klaipėdos krašto yra vienas
panašių socialdemokratų žy
gių.
Keldami interpeliaciją, so
cialdemokratai norėjo paragin
ti vyriausybę ir Seimą, kad aiš
kiau pasisakytų dėl Mažosios
Lietuvos ateities. O skubintis
tikrai yra gyvo reikalo. Kaip
tik Ženevoj prasidėjo derybos
dėl Lietuvių-Lenkų santikių,
musų priešininkai, — Prancū
zai ir Lenkai — šoko ruošti
dirvą ir Klaipėdos krašto atei
čiai išspręsti. Ir Lenkai, ir
franeuzai ypatingai uoliai pra
dėjo j ieškoti sau šalininkų tarp
Klaipėdos pirklių ir pramoni
ninkų. Francuzų kapitalistų
bendrove buvo pasinešusi už
pirkti Klaipėdoj • ir apielinkėj
žemių už šimtą su viršum milionų markių. Buvo padaryta
pastangų savo pusėn patraukį

prie Lenkijos, Lenkų valdžia,
Francuzų padedama, ir suki
nusi dabar apie Klaipėdą. Del
Lenkijos Vilniaus ir Klaipėdos
klausimai, tai yra vienų rep
lių žiaunos, kuriomis ji ban
do iš dviejų pusių pagauti Lie
tuvą ir suspaudus sutriuškinti
lietuvių užsispyrimą.
Ginklas tikrai galingas. Be
Klaipėdos uosto Lietuva gali
apseiti tik dideliausiu vargu,
nes ir Nemunas ir Lietuvos
gelžkeliai natūraliu budu varo
visą musų krašto eksportą ir
importą tuo daiktu. Teisybė,
yra Liepojus, bet Liepojos Lat
vių rankose, Liepojun nėra pi
gaus vandens kelio, kaip Ne
munas. Be to Klaipėdos krašte
yra mažiausia 100,(XX) lietuvių,
kultūriniai daug prašokusių Di
džiąją Lietuvą. Yra, pagalios,
žymios vokiečių pajėgos, gyvai
surištos su Mažaja Lietuva, ku
rios labai praverstų mums vi
sose musų gyvenimo srityse.
Lenkai gerai žino, ką daro, skubindamies užbėgti Lietuvai už

S t. K a i r i s

i

Šimto Nuošimčių
Patrijotas

atleidžia nusidėjimus pergalė
tos kontr-rcvoliucinūs armijos
vadams! Bet tuo pačiu laiku,
kada sovietų valdžia tiesia sa
vo rankas Vrangelio genero
lams, tai sovietinės Rusijos ka
lėjimai yra prikimšti darbinin
kų klesos kovotojais, socialde
mokratais ir social-revoliucionieriais; tuo pačiu laiku, kada
kontr-revoliucijos vadai su vi
sais savo pasekėjais yra kvie
čiami sovietų tarnybon, tai
raudonoji armija smaugia so
cialistinę. Gruziją.

Padavusi
šituos
vardus,
“Roshi-Wicn” sako, kad tai
esąs tiktai pirmas grįžtančių
Rusijon vrangeliečių būrys; po
jo seksią kiti būriai. Ir paste
bi:

MUŠA SAVO TEORIJAS.

Sereda, Gruodžio 14, 1921

CHcago,

karo ministerio pavaduotojas
Kryme, o vėliaus Krymo
korpuso artilerijos inspekto
rius; e pulkininkas Gilbich,
buvęs miesto komendantas
Simferopolyje, ir kapitonas
Voinachovski.”

kairiojo sparno atstovai.
Šitas įvykis reiškia, kad Len
kijos darbininkų judėjime su
stiprėjo nauja srovė, kuri ne
pritaria nė oficialūs lenkų so
cialistų partijos šovinizmui, nū
bolševikiškam
komunizmui.
Lenkijoje darosi tas pats, kas
senai įvyko Vokietijoje, kur
nuo socialdemokratų didžiumiečių yra atsimetę nepri
klausomieji socialdemokratai.

stoka apšvietos musų žmo
“Kaip mes nešvara tysime
nėse. Todėl yra klaida ma šitą augščiausio teismo aiš
Metams
- r , , $8.00
kinimą, visviena prieisime
Pusei metų__
r
4.60 nyti, kad vien politikos dar
Trims mėnesiams
,
, 2.25
prie išvedimo, kad oficialiai
Dviem mėnesiams
,
t 1.75 bu galima bus atsikratyti
neva leidžiama darbininkams
Vienam noinesiui
1JX) nuo klerikalizmo.
pikietuoti, bet neoficialiai plChicagoja — per neiiotojui
Pas
lietuvius,
apskritai
kietavimas uždraudžiamas.
Viena kopija r
. - t i 03
Savaitei
.
18 imant, yra perdaug “politi
Tas dar naujas darbininkams
Minėsiu! , 75
kos”. Ji yra kišama į kiek smūgis.”
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj,
vieną dalyką, į kiekvieną vi Tai yra tiesa. Bet šita tie
paltu:
Metams
- , -, $7.00
su tais
Pusei metų____
. / 4.00 suomenės klausimą, j kiek sa visai nesutinka
Trims mėnesiams
- ,
2.00 vieną organizaciją. O poli “principais”, kuriuos komuni
Dviem mėnesiams
1.50
Vienam mėnesiui
t
, - .75 tika skirsto žmones į parti stai skelbė per keletą metų.
Lietuvon ir kitur užsieniuose]
jas, todėl į viską pas mus yra Jie sake juk, kad laisve ir
;eisės buržuazinėje tvarkoje
(Atpiginta)
Metams ________ ____ r r---- , $8.90 žiūrima per partijų akinius yra nieko
nevertas dalykas.
Pusei metų --- ------ .
4.50
Trims mėnesiams____________ 2.25 — nors musų partijos yra Kovot už demokratiją (t. y.
Pinigus reikia siųsti palto Money menkos.
už laisvę ir teises darbo žmo
Orderiu, kartu su užsakymu.
Ažuot tiek daug “politika nėms) buržuazinėje tvarkoje,
vus”, butų gerai, kad imtu esą neturį .prasmės; ir tie žmo
nės, kurie kalba apie tą kovą
Judeįimas
me daugiaus rūpintis žmo arba ragina prie jos darbinin
nių apšvieta: mokintume kus, esą žiopliai ir darbininkų
Indijoje.
žmones rašyt ir skaityt, leis nulkintojai.
Milžiniškoje Anglijos ko tume gerų knygų, rengtume
O dabar pasirodo, kad pilonijoje, Indijoje, tautinis rimtas paskaitas ir t.t. Rim detavimo teisė yra svarbus dajudėjimas eina tolyn vis stip tą apšvietos darbą varyda ykas darbininkams, ir tos tei
ryn. Ištisos provincijos kįla mi, paliautume skaldęsi į sės panaikinimas yra smūgis
prieš anglus, kurie per šimt priešingas viena kitai sroves darbininkams!
Taigi “Laisvė” dabar prisi
mečius laikė Indiją vergijo ir sroveles.
je, ir anglų kariuomenė ne- Kodėl pažangioji musų vi pažįsta, kad mulkino darbinin
kus ne socialistai, kurie ragino
jtengia numalšinti tuos suki suomenė nepagalvoja apie uos kovot už savo teises, bet
limus.
tai Z
, i pati ir jos vienminčiai.
Kad nuraminus savo ver
TAIKA SU KONTR-REVOLIUgus, Anglija pasiuntė Indi
CION1ERIAIS.
jon karaliaus sūnų, kuris te
nai dabar važinėja iš miesto
“Rosta-Wien” rašo, kad Ru
sijon sugrįžo visa eilė genero
į miestą ir rodosi puikiose
LENKŲ SOCIALISTAI
lu ir karininkų, tarnavusių
procesijose ir iškilmingose
SK1LA.
Wrangelio armijoje, kuriems
puotose “mylimiems pavaldi
Europos laikraščiai praneša, sovietų valdžia davė amnestiniams”.
1
,ą. Viename būryje esą se

H

akių ir prijungti Klaipėdą Lenkams.

(i visuomenės organizacijų prie
šakinius žmones. Buvo iškelta
nauja politine mintis, — suda
ryti iš Klaipėdos krašto “ne
priklausomą” valstybėlę Fran
cuzų globoje. Francuzų komi
saro pakurstymu Klaipėdos
krašto Direktorijos pasiunti
niai važinėjo vasarą net Var
šuvon kalbėtis su lenkais dėl
“malkų”. Teisybė, už tą rūpi
nimąsi malkomis p. Altenbergas pats gavo diplomatine
pliauska per galvą ir turėjo
pasitraukti iš Direktorijos, už
leisdamas pirmininko vielą prusiškai-lietuviškam junkeriui p.
SteputaiČiui. Bet tas nepasise
kimas neatšaldė francuzų ir
lenkų karščio. Ne be jų įta
kos pačiu pastaruoju laiku va
žinėjo Ženevon profesinių or
ganizacijų atstovai, jieškodami
Tautų Sąjungoj pritarimo nau
jai politinei kombinuotei, — su
daryt nepriklausomą Klaipė
dos kraštą po protektoratų ku
rios nors neutralės valstybės.

Tie visi žygiai aiškiai rodo,
kiek rupi Lenkams ir už jų
nugaros stovinčiai Francijai
pastverti į savo rankas Klai
pėdos uostą. Ir padaryti tai
tuo pačiu metu, kai norima iš
spręsti ir Lietuvos Rylų klau
simas. Man jau kilu kartu te
ko kalbėti, kuo Klaipėda svar
bi Lenkams. Lenkai netikri
Dancigo; jie jieško tikresnio ke
lio į jurą ir tuo keliu yra Lie
tuva. Tuomet Klaipėdos uostas
butų Lenkams vartais į pla
čius vandens kelius susisiekti
su visu pasauliu.
Norėdama prijungti Lietuvą

—t—■ i.

Lietuvos vyriausybe iki šiol
buvo labai nerangi Klaipėdos
krašto klausimu. Kuomet len
kai ir franeuzai,

nors neturė

dami jokio pamato, stengėsi
įsitvirtinti pačioj
Klaipėdoj,
gaudė sau palankumo gyven
tojų tarpe, Lietuvos valdžia ėjo
visų pirma diplomatiniais ke
liais. Ji dėjo daugiausia vilties
Versalės taikos sutarčiai, tar
dama, kad kai paaiškės Lietu
vos ginčas su Lenkais, Klaipė
dos kraštas savaime liūs pri
jungtas prie Lietuvos. Teisybė,
buvo daryta bandymų susitar
ti su Klaipėdos pirkliais ir pra
monininkais. Buvo j ieškoma
susipratimo su M. Lietuvos
lietuviais, bet visa tai buvo da
roma tarp ko kita. Del tos prie
žasties daug kas liko neišnau
dota ir bent laikinai pralai
mėta.
Dabar, besiartinant Lietuvos
sienų galutinam nustatymui,
Klaipėdos krašto klausimas da
rosi gyvu dienos klausimu, ku
rio nebegalima atidėlioti. Ben
dra politinė padėtis tam klau
simui išspręsti nėra šiandien
bloga Lietuvai. Tik reikia, kad
ir Lietuvos vyriausybe ir Lie
tuvos visuomenė pasirinktų tin
kamą kelią, einant prie susi
jungimo su Mažaja Lietuva, ir
kad tuojau padarytų visų pa
stangų savo planui įgyvendin
ti. Ryt Seimas, baigęs disku
sijas dėl musų įneštos rezoliu
cijos, priims atatinkamą rezo
liuciją, kurioj pasisakys, ko
kiais pamatais skaito jis ga
lima susijungti su Klaipėdos
kraštu. Seimo nutarimas turės
didelės reikšmės, nes tai bus

ii .i—

kybą ir idealą ir jam įteikus juos paruoštus sodintų juos ant akmeninio laivo švino burė givnė, — ir mes girdim, kad juos parūpina
šilas Lak manas. Mes sužinojom, kad jis busiąs
ir pritaikytus jo supratimui. Petras darys kaip mis ir pasiųstų juos į pragarą.
buvo daręs lig šiol; bet jis nedarys to Petro

Gudžo, skrusdės vardu; jis darys dalykus var
du galingos šalies su šimtu ir dešimčia milionų žmonių, su visais neįkainojamais praeities
atminimais ir begalinčiais viltimis ateity; jis
darys juos šventu palriolybes vardu, o dar šven
UPTON SINCLAIR’O
tesnių demokratybės vardu. Ir — kuo pato
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS
giausios aplinkybės — didieji Amerikos Miesto
verteivos, kurie įsteigė slaptos tarnybos biurą
(Tęsinys)
po Gofes vadovybe, dės tolinus savo pinigus
ir mokės Petrui po penkiasdešimt dolerių į sa
Raudonieji turi, taip sakant, tikybą; bet vaitę ir išlaidas, jam betarnaujant šventam daly
toji tikyba nepatraukė Petro. Viena, ji yra že kui!
ma; jos šalininkams visiškai trūksta gyveni
Buvo mada tuoju "laiku kalbėtojams ir
mo malonių, įtakos ir to lengvio, kuris randas
su galės užtikrinimu. Jie savo užsidegimu truk- viešiems tarnautojams vienam kitą lenkti pašmingi ir tiek pat atkarus Petrui kaip ir Šven triotybės kraštutinybių reiškimu ir Petras jų
tieji Roleriai. Be to jie dar tolydžio skambina frazių prisiskaitęs būdavo nealsidžiaugia jo
nelemtomis ir skausmingomis gyvenimo tik mis; jos atrodė jam jo paties dalimi, jam ro
renybėmis; ogi tik ištvirkėlis gali klausytis dės, kad jis pats jas išrado. Jis troško vis dau
verksmo pasakų, kuomet galima turėti visa, giau ir daugiau šilo maisto sielai; ir vis jo
netruko kol ant galo Petro siela supilto, išsi
kas pasauly yra garbinga, šviesu ir puiku!
Bet čia tai tikyba, kuri Petrui tinka. Ją pūtė kaip dumplės. Petras patapo visų patrioskelbia kunigai sniego baltumo rūbuos, baž tingiausiu patriotu, viršpatriočiu; Petras buvo
nyčiose aukso altoriais ir purvuoto stiklo lan raudonakrauju amerikiečiu, o ne kokiu pusiaugais; ją skelbia diplomatai, dėvį garbės vaini rugiu; Petras buvo vyrišku amerikiečiu, šimtanuošimtiniu amerikiečiu, ir jei butų galimas
ką ant galvos,kuriuos tūkstančiai linksmai
sveikina; ją skelbia galingi pramonės kapito toks daiktas, kaip šimto ir vieno nuošimčio
nai, kurių vienas vardas stebuklus padaro — amerikietis, tai Petras ir tokiu butų norėjęs
jų tokia galybė, kad ją parašius ant popicros būti. Petras buvo tokiu amerikiečiu, kad jam
šmočiukų dykumoje miestai iškįla, arba su tik pamačius svetimšalį, jį ėmė noras kautis.
griūva po kulkų ir nuodingų dujų lietum; ją Kas atsieina Raudonųjų, tai Petras ilgai dirbo
skelbia Amerikos Miesto laikraščio “Times” kol ant galo surado formulą, kuri išreiškė jo
redaktoriai ir karikatūrų rašytojai, panaudo jausmus, šitą formulą jam suteikė vienas gar
dami visą savo išmintį ir mokslą — šitie žmo sus kunigas, kuris pasakė, kad jei jis turėtų
nės visi susijungė tam, kad įkurus Petrui ti valią, tai jis surinktų visus Raudonuosius, pa-

Taigi Petras kas sykis vis (langiaus sielo- mieste ir mes norim, kad tu visa sužinotum

jos, kad jis negali nieko veikti. Jis tolydžio
klausdavo Magivnes, kiek daugiau įrodymų rei
kia Traukos Trusto slaptai tarnybai? Magivnč
jam atsakydavo: — Palauk, buk su marški
niais. Tu gauni savo algą kas savaitė. Ko tu
nori?
— Dalykas tame, kad man pakyrėjo klau
sytis šilų vyrų tauzijimo. Aš noriu uždaryti
jiems burnas, — atsakydavo Petras.

apie jo dalykus.

Netikėtas daiktas, — Petras matysis su milioninku! Petras dar nebuvo matęs nei vieno
šitų laimingų būtybių, bet jis stovėjo už juos
— jis visuomet ėjo už juos. Nuo pat to laiko,
kada jis pramoko skaityti, jis visuomet mė
go jieškoti laikraščiuose aprašymų apie juos su
jų paveikslais ir jų rūmais. Jie buvo jo sva
jonių padarais, priklausą pasauliui esančiam
Taip, Petras pradėjo žiūrėti kaipo į įžei aukščiau realybės, aukščiau skausmo ir nepa
f
dimą savęs, kada šitiems radikalams buvo lei togumo.
džiama niekinti tasai dalykas, kurį jis globoja.
Toliaus, Petras būdamas tarnu DžindžamJie visi manė Petrą esant draugu, jie elgės su bos Bažnyčioj, pašvęstoj Elcuterininkų Eksojuo kuo gražiausiai; bet Petras žinojo, kaip jie tizmo kultui, didžiąjanic susirinkimų kambary
pasielgtų su juo, kad jie sužinotų tikrą tiesą mate ant sienos paveikslą su parašu “Olimpo
ir ta įsivaizduotoji neapykanta ėdė jį kaip rūg Kalnas”, kur dievų ir dievių būrys, berupestinštis. Kartais ėmus kalbėti apie šnipus ir pra- gai atsišlieję, ant šilkais apmuštų suolų girsnonešikus šitiems žmonėms pritrūksta keiksmo jo nektarą iš aukso taurių ir dirsčiojo į pasau
žodžių; visus juos Petras, žinoma, prilaikyda lio vargus tolumoj. Petras, būdavo, užsiglaus
vo prie savęs ir tas jį į piktumą varydavo. Jis už užlaidų ir mato kaip Vyriausis Magistras iš
norėdavo jiems atsakyti, bet laukdavo tos die eina iš-už septynių paslaptiškųjų čėtrų ir skar
nos, kuomet jis galės išteisinti save, ir savo džiu balsu lyg kad giesdamas aiškina gyveni
dalyką išdaužydamas šitiems Raudoniesiems mą savo būreliui garbstomų jį visuomenės po
žandus.
nių. Jis būdavo rodo į paveikslą ir aiškina apie
tas auksines Olimpo dienas, kada Eleuteri n in
,
xxxvi
■ •
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kų kultas prasidėjo. Nuo to laiko pasaulis daug
IENĄ dieną Magivnė pasakė, — Gerai, aš atsimainė ir ulsimainė blogian; tie, kurie turi
dabar turiu tau šį-tą įdomaus!
galę, turi žiūrėti, kad pasauly butų alastcigla
Ir šitas žiurkeveidis vyras paaiškiųo, kad grožis ir puikis ir išplėsta malonios būtybes ga
artimame mieste yra jaunas žmogus, skaito limybes.
mas daugiamilioninku, kuris parašė knygą prieš
karą ir dabar yra finansų šaltiniu didelei rymtininkybės ir maišto daliai. — Tie žmonės dau
'(nvjRnap tng)]
gybę pinigų išleidžia spaudai, — pasakė Ma

V

pirmasai viešas Lietuvos vy
riausybes pasisakymas. Iš jo
Klaipėdos krašto gyventojai
gaus galimybės sužinoti, ko jie
gali laukti iš Lietuvos pusės ir
galės aiškiau palys pasisakyti.
Jų
nusistatymas
yra
svarbių svarbiausia daiktas; Ne
žiūrint diplomatinių machina
cijų, jeigu tik Mažosios Lietu
vos gyventojų dauguma pasi
sakytų už prisidėjimą prie Lie
tuvos, tai jau butų laimėta pu
se bylos. Bet apie Seimo nu
tarimą, apie šansus pasiekti su
sipratimo su Klaipėdos krašto
gyventojais ir apie galimybę
laimėti visą tą bylą Lietuvos
naudai parašysiu sekantį kar->
tą.
i
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Proponuj’amoji darbi
ninkų konferencija.
Socialistų Partijos Sekreto
riui išsiuntinėjus mažne visoms
ekonominėms ir politinėms or
ganizacijoms Detroito konven
cijos nutarimą ir Nacionalio
Vykdomojo Komiteto laišką dėl
proponuojamos konferencijos
sujungimui pirmeiviųjų ir pa
žangiųjų darbininkų pajiegty
prie bendros politinės darbuo
tės gauta atsakymai.
Aiškus priėmimas pakvieti
mo, apturėta nuo sekamų or
ganizacijų:
Jungtinių Automobilių Dar
bininkų,
Jungtinių Drabužių, Skrybė
lių ir Kepurių Darbininkų,
Pennsylvanijos Valstijos Dar
bo Federacijos,
Wisconsino Valstijos Darbo
Federacijos, Mihvaukec Miesto
Darbo Federacijos, ir Salt Lake
Miesto Darbo Federacijos.
Išreiškė užuojautą proponuo
jamos konferencijos tikslui,
lx't nepasakė, ar jos dalyvaus
rengiamoj konferencijoj šitos
organizacijos:
Tarptautinė Mašinistų Drau
gija,
/
Maliorių, Popieruolojų ir De
koruotojų Brolija,
Viešos nuosavybės Lyga, ir
Ūkininkų —
Darbininkų
Partija.
Daugelis atsiliepusių išreiš
kia nuomonę, kad tokia kon
ferencija, jei ji galų gale bus
sušaukta, galėtų turėti geresnį
pasisekimą, jei ji butų sušauk
ta pavienių grupės, ar kokios
kitos organizacijos, o ne So
cialistų Partijos.

Airiu pareiškimas j
Amerikos darbininkus.
Ilarry Boland specialis Airių
valdžios pasiuntinys Jungti
nėms Valstijoms Wasliingtone
davė sekamą pareiškimą šitos
šalies darbininkams:
“Aš noriu išreikšti per Federuotąją spaudą didelę airių
tautos padėką organizuotiems
Amerikos darbininkams už jų
dosnią paramą suteiktą Airijos
žmonėms jų kovoje.
“Organizuotieji Airijos dar
bininkai kovojo greta su airių
patriotais ir Airi jos darbo žmo
nės buvo nugarkauliu kovai už
nepriklausomybę; ir aš tikiu,
kad airiu darbininkai užims
sau prideramą vietą busimojoj
Airijos valdžioj.
“1706 m. ant francuzų lai
vo Bantry įlankoj airių republikybės tėvas, Wolf Tone, pa
sakė: “Mes nepriklausomybę
turime gauti kad ir dar taip.
Jei žmonės turį nuosavybę
mus nepareina, tai mes gali
me laikytis su pagelba skait
lingos ir padorios bendruome
nės klasės — beturčių žmonių.
“Beturčiai buvo nugarkauliu
pasipriešinimui Anglijos puoli
mui atsilaikyti Airijoje ir da
bartiniai airiu darbuotes vadai
visi yra darbininkai. Aš tikiu,
kad airių laisva valstybe išplė
tos tokią visuomeninę tvarką,
kuri suteiks laimės ir ištek
liaus Airijos darbininkams.
“Aš esu įsitikinęs, kad Airi
ja suteiks didžiausiam žmonių
skaičiui didžiausią gerumo apštį, kad ten bus lygi proga vi
siems, b visuomeninių privile
gijų nei vienam,
, ■■
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Kriminalistų paroda
San Franciskos miestas savo
šimtanuošimtiniu patriotinguinu praneša visus kitus mies
tus
Jungtinėse
Valstybėse.
Kiekvienas radikalas San Pran
ciškoje skaitoma kriminalistu.
Jei kas tuo abejotų, tegul nu
važiuoja ten ir* nueina į Poli
cijos Skyriaus parodų. Ten iš
kabinta paveikslai parodų poli
cijos narsumų ir kaikurie nedo
ri sutvėrimai, su kuriais jai
reikia turėti reikalo.
Ten šalo paveikslo žmogaus,
kuris 25 metai tam atgal su
pjaustė dvi jaunas mergaites į
šmotus bažnyčios bokšte, kur
jis buvo septintadienio mokyk
los prievaizdu, gali matyli pa
veikslus Emmos Goldman su
Aleksandru Berkmann, su parašų: “Garsus anarchistai patarpe plėšikų veikusių 19<H) m.
Žemės drebėjimo ir gaisro inetu ir skaldžiusių žmonėms gal
vas gazinių dūdų galais ir ki
tų sukčių yra grupė fotografi
jų parodanti sekamus žmones:
Bill Haywood, (Larlo Tresca,

Patrick Quinlan ir Gurlcy
Flynn. Po šitais padėta para
šas: “I. W. W. kalbėtojai”, kai
po kriminalistai.
Tarp kitų policijos su pa
sididžiavimu parodomų dalykų
yra galas virvės ir medžio ša
ka, ant kurios pernai vasarų
Santa
Ilosoje buvo pakarta
trys vyrai už sušaudymų trijų
policistų. San Franciskos policija buvo labai įtariama sumanyme ir išpildyme linčo, kn
ris įvyko po taip vadinamo ncdorumo Howard gatvėj ir del
kurio trys žmones dabar sėdi
nuteisti 50 melų kalėjimo San
Quentine.

Vienas kongreso priimtųjų
ir dabar prezidento pasirašytų
jų projektų yra tokia menka
pradžia taip svarbiam dalykui,
kad neišpuola kongresui dėko
ti už jo padarynių to, kas bu
vo jo pareiga padaryti. Tai yra
Sbeppardo — Townero moti
nybės projektas, kuriuo įku
riama Federalė Motinybės ir
Kūdikių Higienos Taryba ir ku-

Naujieną Pinigu Siuntimo Skyrius gavo
pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.
Pinigus gavo:
ČEKIAI:
Valentas
Jankauskaitė
Poekcvičius
Survilienė 1

9773— O. Bitautaitė
9775*—O. Malakauskienė
9776- O.
9785— M. Mockienė
9786— J. Kraičmonas
9789— A. Sadauskiene
9790— K. Grimailiutė
9798 tP. Žiūkus
9801 K. Vaitkienė
9802— M.. Judeikaitė
9803— p. Tamkevičienė
9806—0. Gilu vieno
9808—M., Povilaičiui
9809— M., Medžauskis
9811—K. Danilicnč
9813- O. Sruogiene
9819—M. Balsienė
9821—1. Poškienė
9824—1''. Druktenis
9828—K. Bračus
Bakutis
9832—A Vembutis
9831—I) Norgilaitė
9835—T. Burneikienė
Jakubauskaite
98 10—J. Balčiūnas
9811— 0 Šeštokienė
9812—A Jurkštas
Gedrimas
9819—J.
9851—M Ručinskienė
9854— |B. Stulpinienė
9855— P.
9857—J. Jcscliunas
9860-4. Šiaučiūnas
Klumbaitė
9871
Pelegrimas
Strazdienė
9874—F. Urbanavičienė
9877 -M. Kužinskaitė
9880—T. šulcienė
9882 D. Gembutienė
9888- V. Pocius
9891—M. Stumbrienė
9893—P. Jocis
9895 P. Hadaravičius
9900-M. Simanavičius
9902—0. Kazurlienė
9901 Z. Kalinauskienė
9905—A. Kerszis
9910—P. Gaižauskas
9913—A. Skupaitė
9915—J. Rapelis
9917—J. Rutkauskas
9919—St. Zukienė
9925—V. Pociene
9921—U. Skcrstonienė
9937—A. Kareiva

Rakštis
10028—A Tirkšlis
10031—J. Pieterienė
10075—IS. Staškevičius
10083—B. Vaikšnoras

1458—J. Ponelis
1810—P. Labžintis
2242—L. Jarmalavičius
2254—V. Petravičių i . •
2268—E. Stankienė
2281—K. Valickas
2286—O. Babičienė
2292—A. Jankauskienė
2314—V. Gailius
2117—N. Dziaugienė
2422—Kranas Žukauskas
2460—A. Alčauskienė
2463—P. Šidlauskas
2164—A. Naujokienė
Sudienė
2475—E. Bogušiene ■ ’J.
2476— U. Kijauskienė
2179—K. Jucius
2485—A. Survilas
2491— J. Kairys
2492—J. Vaitkus
2501—F. Mikuckis
2515— A. Jankauskienė
2516—M. Gervilienė
2520—K. Mažeikis
2551—P. Dešrys
2552— P. Dešrys
2553— M. Savickienė
2567— A. I Antanaitis
2568— Kazimierui Kuzmai
2569— V. Sakalauskis
2571—M. Daunoravičius

2581— M. Gulbinas
2582— N. Kasparienė
2600—F. Masalskis
2607—A. Jankauskienė
2614—M. Spurga
• 2626—J. Virketis
2638
Lešinskis
2639—A. Norbutas
2644—O. Stupuraitė
2650—J. Doviat
2710—J. Stepanavičia
2689—A. žebraitė
v
2718— K. Kušlis
2719—P. Stravinskas
2732—A. Kavaliauskis
2736— J. švaba
2737—F. Miškunas
2749—A. Gekajitienė
2757—P. Kazragis
2759—J. Aniulis
2771—J. Mickevičių/
2772— K. Jankauskaite
s
2773— J. Strakšis
2774— M. Adomaitis
2789— M. Rušinskienė
2790—M. Adoma ite
2795— S. Demokratas
2796— N. Porenskiene
2798—A. Balčiūnienė
2803—0. Mi įkaitė
2806— J. Dagys
/
2807— P. Rainis
2813—P. Gailis
2852—K. Grinienė
2859—Sočiai Demokratas

Kvitai su paėmėjų parašais randasi
“Naujienų” ofise.
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riuo teikiama apie du milionai
dolerių valstijų švietimo dar-

M^DR.HERZMAN'^A
U RO8IJO8

Suvedame dratus ir sudedame fixtures į 6
PenlkUI nuo
8412
So. Malsted SI.
kambarių namą už $69.00. \ Persitikrinimui
kreip

kitės pas mus arba telefonuokite,»oo mes
No. suteik
8311  So. Halsted SI.
sime apkainavhną, Darbą\ visuomet gvarantuoHerai lietuviams Mnomas per n
jame.
matu kaipo patyręs gydytoja*, chi

nimo reikaluose. Projekto ke
lionė per kongresų
buvo ne
lengva, jo gyvybei dažnai gręsė pavojus
ir įstatymininkai
savo įpročiu tolydžio suprato
jį kitaip negu reikia; senato
rius Reed pavadino jį “Projek
tu suorganizuoti senmerges mo
tinoms mokinti vaikus augin
ti.” Ik't galų gale pasipriešini
mas ir klaidingas supratimas
buvo atremtas ir projektas ta
po priimtas.

yUžsįsakykit Case & Martino,
Mince ir Pumpkinų Pajų atei
nančioms šventėms”

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
Tiesi kekonė į LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplauką)
Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS
Siuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom Idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI
l PILIAVĄ.
lietuviai važiuodami J Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Koridorą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.
Susinešimas su Piliava tai . yra nauja šaka musų reguliariško
susinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių ta
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .
ESTONIA ....... Vas. 22
L1TUANIA....... Gruodžio 21
LITUANIA ,...... Vasario 1
LATVI A ........... Sausio 4

Didžiausia
Pinigų
Siuntimo
Instaiga
Amerikoje
NAUJIENŲ

kablegramomis.
Iki rugsėjo mėnesio 1921 m.
Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rius yra pasiuntęs Lietuvon
žmonių pinigų apie 30,000,00w

auksinų, ir visi siųstieji pinigai
pasiekė Lietuvą greitai ir buvo
pilnai išmokėti per Lietuvos
Prekybos ir Pramonės Banką.
Siųskite pinigus Lietuvon per
Naujienų Pinigų Siuntime Sky
rių, jeigu norite, kad jie grei
tai, teisingai, be klapato butų
išmokėti Lietuvoje .

8101 S. Halsted StM kampas 81 gat

Viename name su Dr. Monkevičium.
Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Peno
■ilvanijoa bos
pitalėsa. Pasėkmingai patarnauja prie
gimdymo. Du©
da rodą viso
kiose ligose ir
kitokiuose rei
kainose
mo
terims ir mer
ginoms.

DR.
A.
R.
BLUMENTH
AL
LSHDSHO Akių Specialistas
AKUSERKA 4649 S. Ashland Avė,
Turiu patyrimą
moterų ligose; nipestingai . prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laiko ligos.
10929 S. State St.
Chicago, III.

Visi laivhi turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviam*
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

Kam*a* 47tb Si.

Dienoma, 0 ryto iki o yak.

Padarysime 500 namy linksmais

Ateikį irus dirbtuves brenčiu

UŽTIKRINA:

Naujienos siunčia pinigus Lie
tuvon perlaidomis, čekiais ir

MRS. A. MICHNIEWICH
AKUŠERKA

T. Pullman 5432

Taipgi tiesi kelionė tarpe Libavos-Danzigo-Halifakso ir Canados

Pinigų Siuntimo
Skyrius
Kad kiekvienų pinigij siun
tinį (perlaidų) Naujienų
Pinigų Siuntinio Skyrius iš
leidžia Lietuvon ne vėliaus
kaip ant rytojaus po pinigui
priėmimo;
kad Naujienų čekiai ir per
laidos apmokama Lietuvo
je iki paskutinio skatiko;
čekiai betgi turi būti mai
nomi tiktai Lietuvos Pre
kybos ir Pramonės Banke
ar jo įkyriuose;
kad Naujienų siunčiamus
pinigus Lietuvoje išmoka
tuojaus, kaip tik pinigų pa
ėmėjas atsiliepia į Lietuvos
Prekybos ir Pramonės Ban
ko pranešimų, kad pinigai
atėjo, arba pats kreipiasi į
bankų, paduodamas Naujie
nų kvito numerį.

rurgas Ir skuteris.
Gydo aitrias ir ehronilkae Ilgas,
▼yrą, motorą ir valką, pagal aaajauslas metodas K-Ray Ir kitokias
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorljat 1125 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS! Nuo 10—11 pietą,
ir nue 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
TelephonaliJ
J Naktimis: Dražė!
L 958 - Drover 4186
GYVENIMAS: 8818 S. Halsted SL

________________ NEW YORK, N Y.

O BUOADWAY

NAUJIENOS

Motinybės projektas

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
9765—A.
9767—A.
9769—P.
9772—V.

NAUJIENOS, Chicago, HL

- ■ I II

■J"*-

$25
Nupirks didelį Phonographą
1922 modelio, kuris grajina
visokio išdirbimo rekordus,
su raštišku GVARANTAVIMU ant 10 metų, šių phono
graphų reguliarė kaina nuo

Tiktai $25
$100 iki $200
I

VU

Ttll

Jied. 10 Iki 12

Pnktiiraoja 15 Mietai
Ofisą*
172t So. Ashland Are., S laba*
(Chicago, Dlinoi*.

TeL Boulevard *487.

Specialistas džiovos
Moterišką. Vyrišką |*
Vaiką Ligą.
OFISO VALANDOSl
Kno 10 iki 12 *aL ryto, nuo 2 1M
5 vai. pe piet ir nuo 7 iki 8:8(1 vai.
vakaro.
Nedėliomis nue 10 raL
valandos ryte iki 1 vah pe pie».
Telefonai Drsxei 2880
--------------------------------------------------

DR. YUSIA
1900 So. Halsted St
Tel. Canal 2118

Ofise valandom nuo 11 ryto Iki
8 vakare.
Rezidencijas 2811 W. 68rd Si.

Tel. Prospect 8466

■

DR. S. BIEŽIS

Tik $42

Tik 50Q phonogrophų su tokia kaina.

DR. CHARLES SEGAL

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd Stw kampas S.
Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 3114 W. 42nd St.
Tel. Lafayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietų.

JUSV pasirinkime ii 24 rekordų, 500 plieno vrr*| TI1I

||||«(tatų, taipgi daimanto adata su kiekvienu VIcILI Hll
■ *-l« ■
phonographų. Ateikite pas mus Ir mes

parodysime gražiausių phonographų. Kiekvienas phonographas yra
peržiūrėtas musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI
KYSIME IR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSIMį
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI UŽ MIESTO, PA
SIŲSIME C. O. D. DALEISDAMI PERžIURfiTI PIRMIAU, NEGU

Ofiso Tel. Blvd. 7820
Pranešimas.^ .

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Perkėlė savo ofisą į

MOKfiSI PINIGUS.

4601 SO. ASHLAND AVĖ.

Main Salesroom Factory Branch

Vai.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 ir
G:30 iki 8:30. Ned.: 10:30 iki
12:00 dieną.
Nam.: 2914 W. 43rd Street.
Tel. Lafayette 263

1020 S. Halsted St., Chicago, III.
Atdara kasdieną nuo 9 iki 9. Ned. iki 4 vai. po pietų,

DR. G. M. GLASER

VANOS

KALĖDŲ

Praktikuoja 30 metai
Ofisas:
3149 S. Morgan St., kertė 32 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7
vakare. Nedėliomis nuo 10 —
2 po piet.
Telephone Yards 687

Nustebink savo motęrį ir draugus su Kalėdų
Dovanoms. Turime skalbiamų mašinų, ant grin
dų ir stalo pastatomų ražiausių ir visokios
rūšies lempų.
Specialiai žemos kainos prieš
Kalėdas. Labai specialės kainos Kalėdų eglaitėms
šviesos.

Naujienų Pinigų Siunt.
Skyrius
1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

■—MM—

Canal 257
Naktinis Tel. Danai 1118

NAUIIENOS

Didžiausias Lietuvių
Dienraštis

DR, P. Z. ZALATORIS

NEW PEOPLES ELECTRIC CO

•YDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
plot 6 iki 9 vakare.
■edlUomia nuo 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted SU
Kampas 18 ir Halsted St.

1711 West 47th St

Tel.: Yards 413

Nei vienas lietuvis
negali būti
be Naujienų

Tarpe Hermitage ir Paulina.
Oma.LILU* I

Kas dar
malones
adresą,
numerių

Specialistas Ligy

nėra Naujienų skaitytoju,
atsiųsti Naujienoms savo
o gaus porų Naujienų
pasižiūrėjimui — dykai.

Venerali&ų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų

8ydyma3 £U

DR. J W. BEAUDETTE
Ofisas

Ofisas
Novako Vaistini

1724 S. Ashland Ava.
Vai.: 2:80—5 ir 8:80—1Ū P. M.
Ned.: 2:80—4-J80 P. M,
Telephone: Carai 464

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.
Chicago, III.
l

5100 S. Ashland Avė.
ant viršaus Banko
Vai.: 1—2:81 Ir 6:80—8:80 P. M.
Nedėliomis iki 2:30 P. M.
Tel ephone; Republic 805

naHMSBBmHHHasmBBaMmMHMMr

STREIKAS UŽBAIGTAS

Valgių Gaminimas

Susivesk elektros dratus į savo narna dabar. Kaina stebėtinai
lema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai
ipkainavimą suteikiamo.

Namų Prižiūrėjimas

[THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. Ine

Sutaisė
Amerikos Lietuvaitė

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

Kiekviena lietuvė šeimininkė,
kuri nori gardžiai pavalgidinti
savo šeimyną, privalo turėti sa
vo namuose valgių gaminimo
knygą.

Dabartinė kaina: apdaryta $1.50
neapdaryta $1.00

Reikalaukite tuojau.

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.

«

Telefonas Pullnuan 856

DR. P. P. ZALLYS

Telephone .Yards 1682

Lietavys Dentistaa
1DSD1 So. Mickigaa Av„ RooolaaA
Valandos: 9 ryto iki 12 (lianą
Haa 1 po pietį M 9 vakaro.

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER

DR. J. KUUS
LIETUVIS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas motorą, vai
ką ir vyrą. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin
gas vyrą ligas.
8259 So. Halsted St., Cklcago.

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.
——I

I

III

■_!

'l.ll.M/

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 ral. vaka
re. Seredom 9 v. ryto Iki 12, Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimo.
0261 So. Halsted St., Chicago, DL
MIMĮ.I

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
Tel. Kedzie 8902

Lietuvis Deatistas

8514*16 Roosevelt R<L
Arti Si. Louis Avė.,

1712 Soath Asklasd Ava*
erti 47-toa gatvls

CHICAGO, JLU

UULHMMB

...... -I 111 i ■ ■ T

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

■

Telephone Van Burtu 294
Itol. 1189 Indeptndence Blvd. Chica<«

Telefonas i Boulevard 7041

DR. C. Z. VEZELIS

12th STREET

Jl l

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moterišką, Vyrišką,
Vaiką ir visą chronišką ligą
Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago.
Ttlephon* Drovtr 9698
Valandos: JA—11 ryto; 2—8 pa piet,
7-S ink.
Mtdiltomis 1A-12 dton*.

.____________ -_____ __ _________

NAUJIENOS, Chicagfr, HL

CHICAGOS
ŽINIOS

das K. Gugis, o turėjo būt K
Rugis.

TAI BENT DRĄSA

Streiko galas matyt

Vakar kada Thomas Kilbride, miesto advokatas, municipaliniame teisme teise prasikaltelius, plėšikas įėjo
ofisą teismo kambariuose ir
pavogė jo ploščių vertės $125.
Tai kokie drąsus tie Chica
gos plėšikai.

Paskutinių dienų streiko įvy
kiai rodo, kad streikas užsi
baigs daug greičiau, kaip kad
daugumas tam tiki. Ypatingai
tas parodo, kad streiko dienos
jau suskaitytos, nes pagalinus
skerdyklų magnatai pamatė ir
persitikrino, kad tolesnis strei
ko tęsimas tiktai jiems pa
tiems daugiau žalos padarys.
Taigi jie gal greičiausiai
ir
skerdyklų darbininkų, streikie panorės darbininkams nusilei CH. L. D. T. KONFERENCI
pilnu
rių masinis susirinkimas Col- sti ir streiką užbaigti
JOS ĮSPŪDŽIAI.
umbijos svetainėje, 48 S. Pau darbininkų laimėjimu. Žinoma,
lina gatvė. Jame dalyvavo su- jie tai darys darbininkams nė
Gruodžio 11 dieną laikyta
dėl
to,
kad
jie
supras
teisingus
virš dvidešimts vienas tūkstan
Chicagos Lietuvių Darbininkų
tis streikierių. Jame kalbėjo darbininkų reikalavimus, bet Tarybos konferencija Meldabeveik nuo visų tautų kalbėto- dėl to, kad jie prie to bus pri žio salėj. Buvo skelbiama, kad
jai. Taipgi kalbėjo ten ir du versti, nes matys, kad jiems konferencija prasidės
10 vai.
lietuvių kalbėtojai, Visi aiški- kitokio išėjimo nebėra, kaip su | ryto, bet delegatai rinkosi pa
no susirinkusiems streikieriam tikti su darbininkų rcikalavi- maži ir posėdis atidaryta apie
dabartinę streiko i padėtį, jo mais.
11 valandą. Išrinkus pirminin
Daugumas arčiau susipažinę ką ir sekretorių, vienas delega
Jie
įvykius, priežastis ir tt.
tvirtina, tų duoda sumanymą
nurodinėjo budus sėkmingam su streiko reikalais
atiduot
streiko vedimui, jo laimėjimui kad streikas už kelių dienų pa- pagerbimą a. a. Žemaitei, Liegs. Taigi
tas ir reiškia, t u vos rašytojai ir visuomenės
su pilnu darbininkų laimėjinm ir ragino darbininkus lai kad jo, streiko, galas nebetoli. darbuotojai, apie kurios mirtį
kytis vienybės iki pat galui, kol
ką-tik buvo gauta žinių. Visi
POLICISTAI SUŽEISTI.
streikas nebus laimėtas taip,
kaip darbininkai nori. Jie sakė,
Toliau konferencija eina pa
Vietos policija vakar anks
kad skerdyklų darbininkų da
nustatyta
bartinis visuotinas streikas ei tybą rytą apturėjo pranešimą, prastu budu sulig
VVisconsine, programa. Prieinama prie re
na labai sėkmingai, ir kad jau kad Hartforde,
O’Connor, feratų ir rezoliucijų. P. Grigai
skerdyklų savininkai pradeda randasi “Tommy”
pažangiosios
permatyti, kad jie, vėliau ar kuris pereitą septintadienį pa tis referuoja
ankščiau, bus priversti darbi bėgo iš pavieto kalėjimo. Taigi Amerikos lietuvių visuomenės
ninkams nusileisti ir išpildyti penki policistai pasileido grei veikimo klausimu. Gyvoj kalteisingus jų reikalavimus. Jie tuoju automobiliu į Hartfordą boj nurodo, kąd klerikalai tai

Skaitlines streikierių
susirinkimas.

Sereda, Gruodžio 14, 1921

Lietuviu Rateliuose

ATLANTIC KOLONIJA.

ASMENŲ JIESKOJIMA1
JIEŠKAU savo dėdės Antano Zalogo, Šiaulių apskr., Žagarės par.,
Stungių kaimo.
Yra svarbi žinia
iš Lietuvos. Malonėkit atsišaukti
arba žinanti teiksis pranešti.
K. ZALOGA,
202 N. Howland Avė., Kenosha, Wis.

Atlantic kolonijoj gyvena nemažas lietuvių būrys. Yra nemaža jų turinčių savus namus nusipirkę, biznius įsigiję, JIEŠKAU savo brolio Vinco Saunoir visi neblogai gyvena.
Visa rio. Paeina Šiaulių apskr., Užvenčio
parapijos, Kuršų kaimo. Pirmiau gy
bėda tik, kad stoka čia pašalpi- veno
Rochester, N. Y. Apie 7—8 me
nių draugijų. Tiesa, yra čia tai buvo atvykęs ir gyveno Chicagoj,
_
Lietuvių Tautos draugija ir ne-| dabar
nežinau "kur gyvena,• Meldžiu
pažįstamų ir jį žinančius, tuojaus man
blogai laikosi, bet vienai drau pranešti. Busiu dėkinga.
M1SS ALICE SAUNORAITfi
gijai priklausyti žmogui nepa-|
1841 W. North Avė.,
Chicago, III.
kanka. Nes nelaimei atsitikus,
susirgus, gauti pašalpos savai JIEŠKAU sesers Marcelės Laurinaičiukės po vyru Zubrickienės. Gytėj tik penkis dolerius —
veno Cleveland ir Chicago. Meldžiu
vietos draugija kad imoka — atsišaukti. Jeigu mirus, prašome jos
imiili pažįstamų pranešti.
yra permaža.
Norint gaU
!1 JOHN LAURINAITIS,
daugiau pašalnos, reikia pri4458 S. Ashland Avė.
klausyti kitom draugijom, esan Blvd.: 8990
čiom kitose lietuvių kolonijų- “
se, o tai didelis neparankumas.
Del to butų labai reikalinga i
įkurti čia dar pašalpinę draugiJIEŠKAU apsivedimui mergiją ar kliubą ar SLA. kuopą, nos arba našles, nuo 25 m. iki
kur galėtume priklausyti visi, 35 m., gali būt ir gyvanašlė, bikuriem vienos draugijos nepa- hc dora ir bevaikų, nepaisant
pakanka. SLA. kuopa ypač bu- ant turto, nes aš irgi mažai tur
tų naudinga čia turėti, nes tos įingas. Esu 30 metų vaikinas,
organizacijos kuopų
randas Meldžiu atsišaukti tik Chicagos
kiekvienoj beveik lietuvių ko- apielinkej gyvenančias.
Jonijoj po visą Ameriką, taip
p g# g,
kad atsitikus reikalui keltis 13238 g. Halsted St., Chicago.
kur kitur gyventi, lengva visa
dos nariui persikelt į artimiau JIEŠKAU apsivedimui merginos ar
ba našles, kad ir su vienu vaiku nuo
sią kitą kuopą.
25 iki 35 metų. Sutinkančios imti
Tuo reikalu sumanyta pada- | civilį šliubą lai atsišaukia,. Taipgi,

APSIVEDIMAI.

REIKIA DARBININK

NAMAI-2EMĖ.

VYRŲ
REIKIA VYRŲ ATLIEK Amu laiku ar visą laiką. Kiek
vienas vyras turys abelną sugabumą gali lengvai uždirbti
nuo $100 iki $500 į menesį pardavojant Pirmo Mortgečio 8
nuošimčio Auksinius Bondsus.
Patyrimas nereikalingas. Gausi
te čia patyrimą, kuriuonvi už
dirbsite daugiau pinigų nei už
dirbate ir busite neprigulmingi.
Kreipkitės ypatiškai biznio va
landomis, sub. iki 8 vai. vak.
1521 Haddon Avė.
PALATINE
Arti Milwaukee ir Division St.,
Chicago.

GREIČIAUSIAI
NUPERKAME,
mainome, parduodame visose dalyse
Chicagos. Norinti parduoti, pirkti,
mainyti, narna, bučemę, grosemę,
farmą, lotą, mašiną, galiūną. Turime
pirkėjų ir nvainytojų laukiančių.
Kreipkitės ypatiškai ar laišku:
BRIDGEPORT RE AL ĖST ATE CO.
3328 S. Halsted St.
N. W. Cor. 33-rd Place.

PARDAVIMUI
Bargenas 2
aukštų muro namas, prie String
Street, arti 18-os. Rendos $52.00;
kaina $4,500.00.
RAZDIK & CO.,
darbininko ūkio
1826 So. Halsted St.

REIKALAUJU
darbui Chicagoje. Gali būti apie 40
metų senas. Atsišaukite šiuo adresu:
3344 Emerald Avė.

REIKIA VYRŲ; patyrimas nerei
kalingas katrie esate apsipažinę su
žmonėmis ir norite pagerinti savo da
bartini būvį; alga gera, darbas bus
užtikrinta, metai aplinkui išaiškins
dalykus jums lietuviškai. Atsikreip
kite Room 1010 10 vai. ryto, 5 val.
vakare.
20 E. Jackson Boulevard.
FRANCIS C. McCARTY
LAN!) COMPANY.

PARDAVIMUI arba išmainymui
ant didesnio namo 4 pragyvenimų mū
rinis namas, 6, 5 ir 4 kambarių. Ren
dos neša $70.00 į mėnesį. Kaina $7,500.00. Perkant reikia įmokėti tik
$500.00, o likusius kaip rendą kas mė
nesį. Namas randasi labai puikioj vie
toj, lietuviškoj kolonijoj netoli baž
nyčios.
Del platesniu žinių kreipkitės prie
C. P. SUROMSKI CO.,
334G So. Halsted St.

PARDAVIMUI

MOKYKLOS

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR
grosernė; visokių tautų koloni-.
joj. Randasi gražioj vietoj,
Brighton Parke.
3965 Archer Avė.

1į

i I
1

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

geistina, kad mokėtų nors biskį raš
ryti vietos lietuvių pasitarimą. Į-to. Esu 33 metų, 5 pd. ir 7 colių
Tatai tie, kurie
sumanymui Į aukščio,, 174 svarų sunkumo. Nege
PARDAVIMUI
GROSERNC ir
riu, nei ne rukau; šviesių plaukų. marketas. Daro gerą biznį, sena in>ritaria, kviečiami
ateinantį
S'i
staiga. Parduosime
labai pigiai,
vienų sekmadienį, gruodžio 18 dieną, Užsiėmimas šiaučiaus.
sakė, kad kaip nelaimingasis ir pakelyj susižeidi; du jų yra so savo tvirtoves, kaip
FRANK J. MADISON,
$800.00
cash.
Kreipkitės
tuojaus
pirm
pozicijas ir kaip 1 vai. po pietų atvykti
608 W. Federal St.,
6 vai. vak.
skęsdamas griebiasi
šiaudo, labai pavojingai sužeisti. Gi ka po kitos užima
į
Y0UNGST0WN,
OHIO.
5030 S. State St.,
į savo Miko Karčauskio barzdaskuDesirning, kirpimo, litavimo, ir
taip ir skerdyklų
savininkai, da nuvažiavo į Hartfordą pasi stengiasi pasiglemžti
Arba
telefonuokite
Kenwood
1317.
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.
nors ir matydami,
kad jie rodė, kad ne O’Connor ten bu- rankas visą lietuvių gyvenimą tyklą. 238 W. 51-ma gatvė.
Musų sistema yra geriausia.
politinėj, ekonominėj ir kultū Bendrai pasitarsime apie tą
PARDAVIMUI grosernė ir mokiname atskiruose departamentuo
streiką pralaimės, bet dar vis vo.
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai
0‘Connor buvo nuteistas ant rinėj srityse. Po to pasiūlo re reikalą ir gal ką nutarsime pa
savo laikosi ir deda visas desJIEŠKAU partnerį į bučernės Dry Goods krautuvė. Parduosiu aktualijai kerpa, mieruoja ir siuva
greit ir pigiai, nes važiuoju Lie drapanas, prie geriausiai įrengtų są
peratiškiausias pastangas pa- pakorimo, bet tik už kelių die- zoliuciją, kurioj be kita ko pa daryti. — M .Karčauskis
biznį
su
$600.00,
kuris
yra
paty

lygų. Išmokinam j trumpą laiką ir
krykdymui sėkmingo darbinin nų prieš pat pakorimą kokiu brėžiama reikalas progresyvia
tuvon.
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
ręs
tame
darbe
ir
gali
kalbėti
kų streiko. Bet jie taip elgtis tai stebėtinu budu jis su dar jai lietuvių visuomenei mobi VĖL TOS “DVI SESERYS“.
amato, be darbo nebusi.
4525
S.
Fairfield
Avė.
vokiškai.
Ateikite pasiteirauti, tas nieko nolizuoti visas savo jiegas bendilgai negalės; jie, vėliau ar an
Brighton
Parke
446
W.
28-th
PI.
prekiuoja.
Pirmyn Mišrąus Choro rūpe
ksčiau, turės su darbininkais policija deda visas savo pas
Atdara dienom ir vakarais.
sčiu
praeitą
sekmadienį
buvo
MASTE
R SYSTEM DESIGNING
Įėjimą,
grynai
partinius
reika
tangas
sugauti,
bet,
matyt,
susitaikyti; ir jeigu darbininSCHOOL,
antru
kartu
suvaidinta
tragedi

PARDAVIMUI BIZNIS NAUJAS,
kad kol kas tas darbas jai ne lūs ir klausinius paliekant pa
kai ir toliau tokios
190
N.
STATE
STREET, CHICAGO
tik-ką užbaigtas: krautuvė 70 pd. il
ja
“
Dvi
Seserys
“
toj
pačioj
siseka.
Ir
kartais
labai
juokin

Kampas
Lake
Str^ ant 4 lubų.
laikėsi
laikysis, kaip kad jie
gio, kambariai viršuj. Atsišaukite:
IŠSIRENDAVOJA
KAMBARYS
Meldažio
salėj.
Kadangi
po
pir

3118 W. 43rd St.,
magnatų gų šposų jai iškrečiama. Vakar Uncija aiškiai pabriežia, reika
su valgiu ar be valgio dviems vaiki
Kampas
Archer ir 43-os gatvs.
mojo
vaidinimo
tas
naujas
p.
vienas šposų darytojas
jai lą šaukti progresyviųjų organi
P-lžs E. KAZLAUSKAITĖS
nams ar merginoms.
niekas neišgelbės nuo
3428
S.
Halsted
St.
M.
Dundulienės,
veikalas
buvo
LIETUVIŠKA
pranešė, kad žmogžudys ran zacijų ir veikėjų suvažiavimą,
ino darbininkų
rei
PARDAVIMUI saliunas. Biz

JIESKO PARTNERIŲ.

SIŪLYMAI KAMBARIU

taip, kaip darbininkai
nori.
Jiems negelbės nei tūkstančiai
apginkluotų policistų, arba ge
riau pasakius,
mušeikų, nei
samdymas darbininkų reikalų
parsidavėlių streiklaužių, nei
tam panašiai. Visos jų pastan
gos prieš darbininkų teisingus
reikalavimus ir prieš jų vieny
bę nueis dykai. Taigi tik dar
bininkams reikia laikyties vie
nybės; nes kur vienybė, ten ga
lybė.

dasi tokiuose Ir tokiuose na
muose. Žinoma, policijai to ir
tereikėjo; ji t nejaus ten nupiškėjo, apstojo tą namą ir tik
protestoną “archibišapą“ ten
rado. Ir panašių šposų jai la
bai daug iškrečiama.
Gi tuo tarpu eina tardymai,
būtent kokiu budu 0‘Connor
galėjo iš kalėjimo pabėgti,
ko, tame dalyke yra įtarta kaĮėjimo viršininkai.

kaip kad waterburiečiai proponavo.
Perskaičius rezoliuciją, kai
riasparniai kelia lermą. Užsis
pyrė, kad pirma partijos tur
nuspręsti ir tartis susivažiuot
ar nesusivažiuot.
Nieko nepešė.
Kimba su pataisymais prie
Nori
pridėti tą, kas jau rezoliucijoj
pasakyta. Pasistato save ant
juoko ir — pralaimi. Rczo-

sukėlęs spaudoj daug triukšmo Į 3”™ lubos, priekis; kreipkitės 7 vai.
nis gerai eina. 4 kambariai pra
Siuvimo ir Kirpimo
— iš vienos
pusės
griežtų
■>w
gyvenimui, pigi renda, tik $15.
MOKYKLA
smerkimų, kaipo pornografinio
Lystas iki Liepos mėn. 1922 m.
dalyko, iš antros gi pusės gyri- Į
Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti ir
Parduosiu pigiai už tiek, kiek aš
desinuoti drabužius moterims ir
mų — tai šį kartą publikos
BIZNIERIAMS auksinė progai^ mok5jęs. 5363 Shields Avė.
vaikams.
taipjau kimštinai prisikimšo —ant rendos naujam name du _____________________ ——
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialus instrukcijos pagal
salė- Mat ji pąfi norėjo pama Storai su'beismantu, stymo šilu- PARDAVIMUI saliunas ir restausutarimą.
n n -K/t- rantas su visais sahuno ir restaurantyti, dėl kokių “komedijų“ čia ma, ant1 1kampo -TMCTMr10705——7——J Mlfixtures. Parduosiu už prieinamą
EVELYN ACADEMY OF
taip žmonės ginčijosi.
Reikia chigan Avė., Tel.: Pullman 2494. kainą. Pardavimo priežastis, per daug
G0WN DESIGNING
__ turiu biznių, arba jieškau teisingo
pasakyt, kad šį kartą vaidinant
Room
402, 59 E. Adams SL,
bartenderio. Atsišaukite greitu laiku
Tel:.
Harrison
1421.
Chicago.
kai kas veikale buvo jau užglo
pirkėjas arba barkyperis.
GEO. M. CHERNAUSKAS,
styta, patys riebumai nugrai
1464 Indiana Avė.
byti ir išmesti, nors, aplamai
MOTERŲ
Mokinkis dressmaking.
tokiais spektakliais gėrėtis ne
PARDAVIMUI SALIU- Braižymo, siuvimo — Dienomis ar
tenka tiems, kurie į teatrą žiuri REIKALINGA ŠEIMYNINKE_mer-|nas (]ar0 gerą biznį, visą
vakarais.
kitai™
nenu
veikalo
autorė
ir
I
^
ina
ar
našlė
prie
namų
darbo.
LengKiiaip, negu veiKaio auiort n | vas_ ir
Specialia vakarinės klesos blzir pastovus
pastovus darbas,
darbas, gera
gera mokestis,
mokestis, metą,
KclPtU ŠIŲ dieDŲ
niavoms
merginoms, paaisiuvimui
nedaug reikalaujančioji publi Atsišaukite
fixture9. PrieinaVna kaina.
sau
dresės.
OREMUS
CHEMICAL
n
tt
i
i.
i
cu
ka.
S. R-nis.
labaratory
6758 So. Halsted St.

ISRENDAVOJIMUI

REIKIfl DARBININKŲ

Pranešimai

REIKIA DARBININKŲ

RAKANDAI

kad jo kaimyno gaidžiai

jiems jam rytmety neduoda “ramu
daug drąsos ir energijos savo mo“. Policijos viršininkas pa
reikalus sėkmingai ginti.
lakė, kad jis pasirūpinsiąs šį
nemalonumą prašalinti, paliep
jo kaimynui Kalėdų
SKAITYKIT IR PLATINKIT damas
šventėms gaidžius pasipiauti.

Taigi tas ir priduoda

KLAIDOS PATAISYMAS.

Vakar išspausdintame “Nauj ienose“ Chicagos Liet. Darb.
Tarybos konferencijos protokole, 6-tame paragrafe,
išrinktųjų Tarybos pildomojo
komiteto narių pažymėta var-

■

"Žt

$

1
?i
M:

REIKIA DARBININK

SRUTYNIŲ KASĖJAI IŠKASĖ
Susirinkusiųjų
streikierių
BRAVORĄ.
Referuoja K. Gugis dabarti
ūpas buvo kilnus. Kalbėtojams
Vakar pryšaky namo
po nių san tikiu Lietuvoj klausimu.
jie kėlė didžiausias ovacijas.
darbi- Taipjau pasiūlo rezoliuciją, ku
Jų širdyse rodėsi didelis pasi- nu m. 1226 Perry avė
ninkai srutynes (sewer) kas rioj pareiškiama protesto prieš
1718 So. Halsted St
........ —-------------------------------- ——
[Pastaba. — Apie šį vaidini- I----------- _____------------------------- I PARDAVIMUI saliunas arba priimBuvo klerikalų kontroliuojamos val
skerdyklų savininkai pilnai su dami iškasė bravorų.
džios
vykinamas* represijas rną Redakcija gavo vėl apie
'T-vtutcttt moti? siu partnerį, nes vienas negaliu apsitiks visus jų reikalavimus iš spėjama, kad ten kur nors iš
pustuzini
ivairiii
ronortoriu
m
REIKIA
PATYRUSIŲ
MOTESavastis. pianaSi
Lietuvoj
ir
pasižadama
remti
pildyti ir tai taip, kaip darbi eina gazas, bet vietoj to jie ra
*
II
y leportciių la
skudurų sortavimui.
tables, namas 3 aukštų, 4 pragyvommoraliai
ir
materialiai
Lietu

sinių,
tą
pačią
istoriją
pakartoGOLDMAN
mų’ ren(,os $100-0°, rusais upggyvenninkai jjanorės. Ir kur-gi nebus do tuose namuose degtinės
27()7 w< 12 th s[
talg41 g> Morgan st
jų toks nusistatymas streiko bravorą. Vėliau policija su vos socialdemokratiją, kuri ve jančių, kaip ir po pirmo suvaidinimo. Vieni vėl be ribų gi- Į
-------------------------—
reikale, nes argi jiems verta areštavo Joseph Giarrus, kuris da kovą su reakcija Lietuvoj.
Iš kairiasparnių vėl lermas.
PARDAVIMUI (PIRMOS KLESOS
geruoju skerdyklų
magnatų tuose namuose gyveno, už par
griežtai I
IMLI MH U ARDUI III l\U I saliunas, darąs gerą bizni—fixtures
gaminamai vergijai pasiduoti! davinėjimą tiems darbininkams Kodėl remti Lietuvos socialde suvaidinimą, antri
mokratus? Kodėl ne komunis smerkia. Nedėsime jų. Pakaks —ikmotfru"~
Taigi jie ir yra pasirįžę savo degtinės stikleliais po 30 cen
VYRŲ IR MOTERŲ_____ gi cigaretų laisniai. Galima viską
savo reikalus ginti ir lengiu bu tų. Giarrus už tai užsimokėjo tus? Kodėl nešelpti profesinių to, ką augščiau reporteris S. ..... 1
REIKALAUJAME šeimynos, Spa^is-os, 1840 So. Halsted St.
du nepasiduoti skerdyklų savi $50 pabaudos ir teismo lėšas. sąjungų? Jiems paaiškinama, ll-is yra paminėjęs. - Red.]
kodėl,
ir kairiasparniai vėl
■■k merginos ar našlės ant ūkės na- --------- v- A i—* ttt\ a Trr
ninkams vergijos pančius ant
prakrinta.
mų darbui, taipgi keleto neveK ARČIAM A PARpAVIAPIPLĖšfi PAUKŠČIŲ
jų uždėti.
Ne, jie nepasiduoda.
Ve,
|dlisių vyrų. Darbas užtikrin- mui. Priežastį patirsite ant
KRAUTUVŲ.
Ir toks darbininkų nusistaty
Užvakar paukščių vertės $3,- klausimas '-Rusijos badaujančių Prisirengti protestui prieš Lenkų tas ant melų.
,
*
mas ir jų kilnus ūpas nėra tai
žmonių
šelpimo.
Kairiasparniai
žiaurumus
Vilniuj,
Chicagos
CentraA.
GREGAITIS
I
3694
Archer
Avė.
000 išskrido iš Makso Peterso
inių
Organizacijų
susirinkimas
įvyks
kokios svajonės. Streiko įvy
paukščių krautuvės, 5215 Win- bando čia laimėti, būtent, kad Ketvirtadienyj, gruodžio 15, 8 vai. vak.
1758 W. 95 St.
kiai aiškiai tam rodo, kad strei
aukos
badaujantiems
butų
siun
šv. Jurgio parap. svet. antros lubos Beverly 2217
• PARDAVIMUI
galiūnas, visokių
ona avė. Atsitiko taip, Du
No.
5,
32-ra
ir
Auburn
gatv.
Susi|
tautų
apgyventa.
Parduodame
labai
kas tęsiasi labai sėkmingai;
apsiginklavę plėšikai įėjo į krau čiamos per Friends of Soviet rinkiman kviečiami su ingaliojimais
pigiai,
todėl,
kad
greitai
norime
par
streikierių skaičius
kas dien
Russia.
Deja,
visiškas
pralai

Susivienijimo
Ex-Kareivių,
A.
U
R.
laikų
išdirbduoti.
Vieta
nuo
senų
išdirb

tuvę, išsirinko
brangiausius
eina vis didyn ir didyn, o strei
C Fed. Chicagos Apskričio, Chicagos
mėjimas
ir
čionai.
Paaiškėjus,
ta.
paukščius ir potam pagrasinę
.dėtuvių Tarybos, Chicagos Lietuvių
1434 S. Solon Avė.
klaužiai mažėja. Taigi toks ap
savininką revolveriais paliepė kad “Friends“ yra pačių komu Darbininkų Tarybos ir L. L. P. Chi
VYRŲ
ir 14-th PI.
sireiškimas ir duoda darbinin
cagos ir apiel. Apskričio atstovai.
nistų
kontroliuojamoji
įstaiga,
jam juos jiems “atiduoti“. Ži
valanda kviečia mus, broVYRŲ REIKIA ŠIOFERIŲ, AMAPARDAVIMUI saliunas su namu,
kams drąsos tikėti, kad strei
konferencija nutarė
Rusijos iai,Istorinė
noma, šis su tuo “sutiko“.
vienybėm Susirinkim ir iškelkim tninkų ir paprastų darbininkų dirbti Mūrinis namas geroj vietoj, turi bukas ilgai nesitęs, ir kad jie jį
baduolių šelpimo darbe veikti sietuvos apsigynimo klausimą aukš Taxi-Cabs didelėn Taxi Co. Gali pa- ti parduota labai greitai dėl nesveisavo įsitikinimų. Laikinoji Val daryti $125 iki 150 į savaite. Išmo- katos. Atsišaukite į Naujienų ofisą,
greitu laiku laimės taip, kaip
bendrai su tom darbininkiš čiams
dyba,
PRAŠO
POLICIJOS
APGINTI
kinsimo važiuoti ir Taxi biznio. Nuo-) Klauskite No. 508.
jie nori. Tatai be abejonės dar
kom
organizacijom,
kurios
yra
J.
A.
Mickeliunas,
Pirmininkas
latinis darbas. $400 kapitalo reika
NUO GAIDŽIO.
linga.
Pinigai užtikrinti. 82 W. WaJ.
K.
Enčeris,
Raštininkas
bininkus drąsina jų žygiuose
Vakar C. W. Johnson, 166 N. artimiausios Lietuvių Darbi
shington St. Room 525.
ir aplamai visoj streiko darbuo
ninkų Tarybai.
Kensington. —- Lietuvių Bendroves,
Lombard
avė.,
atėjo
į
Oak
toj. Nes viena,
darbininkų
EXTRAI
vyks
priešmetinis susirinkimas trečiaTaip tie kairieji elementai
Parko policijos stotį ir prašė,
lienį
14
d.
gruodžio
7:30
vai.
vakare,
Reikalaujam
daug darbininkų bei
RAKANDŲ BARGENAS
streikas yra tikslingas, o antra
pralaimėjo
kiekvieną
savo
paShedvell
svetainėj,
341
Kensington
skirtumo
ljd,ies;
butų
geistina,
kad
tuJauna
pora priversta parduoti Ra
kad ši jį nuo jo kaimyno Fre— jie mato, kad visos jų pas
Avė. Nariai visi atsilankykite, nes vėtų kiek kapitalo, bet ir be kapitalo vo 5 kambarių rakandus ant syk ar
simojimų.
—
?
derick II. Kluck gaidžio apgin
)us rinkimas valdybos ateinantiems bus galima gerą darbą gauti. Nepa- atskirai už gerą pasiūlymą. Vėliautangos pagerinti sau būvį nenumetams.
— Direkcija.
mirškit, kad čia jumis laukia labai sjos mados seklyčiai setas, valgomotu.
Jis nusiskundė policijos
Vadui,

.1

’

pi u

SUSirin-

urnas bus laikomas trečiadienį, gruod.

4, 8 vnl. vak. G. Chemausko svet.,

900 S. Union avė. Bus renkama nau
ja valdyba
ateinantiems
metams.
Taipgi kiekvienas narys privalo už
simokėti savo užvilkintas mokestis,
komisija duos raportą iš įvykusios
Chivagos IJet. Darbininkų Tarybos
konferencijos. —• J. Salakas.

ra

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGES
2407 Madison Street,
6205 S. Halsted SL

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paldausdami.
Sara Patek, pirmininkė.

Leveskio Mokykla
PERSIKELS

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų;
Grammar School, High School ir
Prekybos dalykų.
Prirengiama
prie kvotimų į visas augštesniasias
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30.
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 v. p.
p. mokinama lietuvių gramatika.
3454 So. Halsted gatv.
arti 35tos gat.

AUŠROS MOKYKLOJ
Antradienį, Lapkr. 8, prasidės
pamokos anglų kalbos. Mokin;ojaus Povylas Adomaitis. Visi
tviečiami pradėti tuo laiku dėlei
didesnės naudos mokiniams ir
parankumui mokyklai. Prisirašyt galima visada.
3001 So. Halsted St.,
Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

Mokinama} angliškos ir lietuviškos
gera ateitis, nes mos tik-ką atidarom j0, miegamojo kambarių setai, velve- kalbą, aritmetikos, knygvedysUs, stenaują
ir iX<Hrl>in8aim naujau- to Vaurjii
crinJn nncioinmo lam
sios rūšies maSinas mulevo jinvui, JR<>- pa, davenport,
nourT-a.fijo«. t-yx>®writing, pirlčlybos tei
sių, Suvienytu VaUatijų istorijos. alvelknj dar nebuvo ir nėra visame pa- veikslai ir tt. Taipgi didelis dubelta- nos
istorijos, geografijos, politikinla
saulyj. Taigi, kviečiame atsilankyt va springsa phonographas, su rekor- ekonomijos, pilstysiu, (ūiliaraiyspas mus ir patirt, dalyką! Iš kitų mie- <lais ir daimanto adata ir firražiausis tl« ir tt.
stų kreipkitės laišku platesnių infor- grojiklis pianas, ukelele pridedama,
Mokinime valandos: »ne • ryto iki
macijų. Musų ofisas atdaras subatoj modelio 1921 su roliams lėpute Ir ant 4 valanda! pe pietą. Vakarais nuo 4
ir nedėlioj visą dieną.
10 metų gvarantuotas. Nepraleiskit iki 10 valandai
FOUNTAIN PAINT BRUSH CO., fij0 bargeno.
3106 SO. HALSTED 8TM CHICAGO.
1623 Blue Island Avė., Chicago, III J Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė,
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