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Vokietija nebegali už=
mokieti kontribucijos
Sutarė mažinti laivynus
■■■

1 ■■■«

Lenkija gavo Rusijos aukso
Vokietija negali toliau mo
kėti kontribucijos.
Prašo talkinipkų paskelbti
moratoriumą.

BERLINAS, gruodžio 15. —
šiandie paskelbta, kad Vokieti
jos valdžia pranešė gvarantijų
komitetui, kad Vokietija nega
lės užmokėti pripuolančios jai
sausios 15 d. mokėti kontribu
cijos dalies. Vokietijos vald
žia todėl prašo i>askelbti mora
toriumą
(sustabdymą skolų
mokėjimo.)
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1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Entered as second Clasa Matter March 7, 1914, at the Poat Office of Chicago, iii., under the Act of March 8, 1879.
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Llthcanian Dali p i n America

Firmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

■ .........

| greit bus laikomas.
Kada tapo išrištas klausimas
mažinimo laivyno didžiųjų tri
jų šalių, dabar, manoma, bus
pradėta svarstyti apie
dydį
Francijos ir Italijos laivynų.
Chinija reikalauja panaikinti
sutartis.

VŲhicago, III.,

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje
h..
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Pėtnyčia, Gruodžio-December 16 d., 1921

Trockis vėl šaukia Rusiją
prie ginklo.

Dalinis angliakasių
laimėjimas

Sako, kad Japonija puola Či Apeliacijų teismas sustabdė
tos respubliką, tikėdamosi tuo naikinimą “check off” sistemos
sustiprinti savo poziciją SibeCHICAGO. —•
Federalinis
rijoje.
apeliacijų teismas vakar nu
MASKVA, gruodžio 14. — sprendė, kad teisėjo Anderson
Rusijos karo ministeris Leonas išduotąsis injuctionas prieš an
Trockis išleido karingus atsi gliakasių uniją, kuris uždraud
šaukimus į armiją ir laivyną. žia organizuoti West Virginijos
ir panaikina
Tuose atsišaukimuose reikalau angliakasius
jama didinti prisirengimą prie “check off“ sistemą, yra pilnas
karinio veikimo, kadangi Japo klaidų ir tą injunetioną sugrą
nija “tikėdamosi sustiprinti sa žino atgal teisėjui Anderson,
vo Siberijos poziciją Washing- kad jis jį dar kartą peržiūrėtų
tono konferencijoje“ pradėjo ir permainytų.
puolimą ant Tolimųjų Rytų res
Mat teisėjas Anderson taip
publikos.
uoliai norėjo pasitarnauti ka
Trockis nurodo, kad “bandy syklų savininkams, kad išdavė
mai įgyti pasaulio pasitikėjimą injunetioną prieš tokius daly
prižadais pripažinti caro skolas kus, kurių visai nebuvo reika
yra bergždi, o suteikimas pre laujama ir išdavė varde visų
kybos koncesijų yra bevertis kompanijų ir visoms kompani
dalykas, jeigu atakos ant Rusi joms verstiną, kuomet injuncjos tęsis
ir toliau pagelba tiono reikalavo tik viena kom
Francijos ir Japonijos ginklų ir panija.
aukso.”
Apeliacijų teismas
nurodo

Milicija jau atvyko
Bet nežino kaip kovoti su
moterimis.

PITTSBURG, Kas., gruod. 15
— Dalis Kansas milicijos jau
atvyko j čia ir tuojaus tapo iš
siuntinėta po apielinkės mies
telius. Bet milicija nežino ką
daryti, kadangi jai šį sykį pri
sieina kovoti su moterimis. Ofi
cieriai svarstė tą klausimą, bet
ir jie jo neišrišė. Kad butų vy
rai, milicija gerai žinotų ką da
ryti, bet dabar čia veikia moterįs. Buvo patarta jas areš
tuoti. Bet kaip areštuosi 3,(XX)
karingų moterų?
«
Uždarinėjančių kasyklas mo
terų būriai skirstosi. Skirsto
si todėl, kad jų darbas jau at
liktas ir visos kasyklos dviejuo
se pavietuose
yra uždarytos.
Tečiaus jos paskelbė, kad jei
uždarytosios kasyklos bandys
vėl atsidaryti, moterįs vėl stos
kovon ir tas kasyklas vėl už
darys.
į

Iš Skerdyklų Streiko
Skerdyklų savninkai atme
ta arbitraciją
'
CHICAGO.- Skerdyklų dar
bininkų unija buvo atsikreipu
si prie darbo sekretoriaus Davis, kad valdžia pasirūpintų
sutaikinti dabar besitęsiantį
skerdyklose streiką.
Ji buvo
pridavusi ir darbininkų reikala
vimus. Tuos reikalavimus Davis dabar svarsto ir dar nepra
nešė, ką jis veiks šiame dalyke.
Skerdyklų savininkai betgi
vakar paskelbė, kad jie arbitracijos nepriimsią, nes valdžios
arbitracija yra jau užsibaigusi.
Annouro kompanijos viršinin
kai skelbia, kad jie gali tartis
tik su “savais darbininkais“ per
jų “komitetus,“ kuriuos skiria
bosai ir kurių tikroji atstovybė
susiveda prie to, kad jie turi
pasirašyti, neskaitę ir nesvars
tę, po visais kompanijų įsaky
mais darbininkams.

puolė streikierius. Policija bu
vo apsiginklavusi šautuvais su
durtuvais. Durtuvų pagelba
policijai tikrai pasisekė tą kar
tą išskirstyti streikierius.
Pradžioj streiko policijos
buo mažai. Bet nuo gruodžio
9 d. prie skerdyklų visą laiką
stovi apie 100 policistų. Bet ka
da paleidžiama
streiklaužius,
tada dar daugiau policijos pas
tatoma. Nakties laiku kartais
girdisi ir šaudant.
Policija dabar varinėja strei
kierius ir neleidžia būriais sto
vėti. Streikieriai, varinėjami
policijos, vaigštinėja aplinkui,
bet nuo skerdyklų neina. Kar
tais pasitaiko ir gerų policistų,
bet jie yra aštriai dabojami jų
viršininkų.
Skerdyklos
turi ir tokių
streiklaužių, kurie skerdyklose
guli ir valgo. Dar daugiau to
kių streiklaužių norima atsiga
benti iš kitų miestų. Bet eina
gandų,
kad tarp pasamdytų
streiklaužių yra sergančių rau
pais. Policijos viršininkas yra
susirūpinęs tokia padėtimi ir
nežino ką daryti.
Nakties laiku vienur-kitur
streiklaužiams išdaužoma lan
gai. Kelių lietuvių langai irgi
nukentėjo. Pasitaiko, kad ir ne
kalti nukenčia.
Nuo pradžios streiko areš
tuota 23 streikieriai.
Miesto
gyventojai, ypač biznieriai yra
susirūpinę delei streiko.
— A. Žalpys.

Tolimųjų rytų komiteto susi
rinkimo šiandie nebuvo. Susi
rinkimas tapo pertrauktas va
kar, kada Chinija pareikalavo,
kad visos sutartįs, kurios paei
na iš pagarsėjusių 21 reikalavi
mų, butų panaikintos. Japonija
tokiam Chinijos reikalavimui
grieštai pasipriešino.
Betgi
Jis toliau sako, kad pakarto jam, kad kada injunetiono rei
Bet toks savininkų pareiški
Jeigu moratoriumas nebus konferencija vistiek turės svars tinos ir viliugingos atakos yra kalauja viena kompanija ir ne
mas neturi didelės svarbos, ka
lyti
tą
Chinijos
reikalavimą
ir
galima
uždrausti
organizuoti
suteiktas, Vokietijos valdžia
daromos palei (Lenkijos ir Ru
dangi tai nėra oficialinis atsa
turės jieškotis paskolos ir ope išnešti savo nusprendį.
munijos rubežių, “kuomet tuo angliakasius kitų kompanijų ir
kymas. Ką jie pasakys Davivisoje
valstijoje.
Jis
taipjau
ruoti kreditais, kad surinkus
WASHINGTON, gruod. 13. sui bus daug svarbiau, o jų at
Tolimųjų rytų klausimas da )ačiu laiku kapitalistiniai dipprimena, kad “check off“ siste (Liet. Inf. Biuras). — Mestoji sakymas jam gali būti visai kl
reikalingą sumą pinigų.
rosi vis painesnis. Chinija sta omatai Washingtone sako vei
(Sausio 15 dieną
Vokietija to vis naujus reikalavimus, o dmainingas prakalbas apie nu ma yra pilnai legaliu dalyku ir į Lietuvos delegato prie Tautų iokis.
prieš ją injunetiono išdavinėti Sąjungos Ministerio Galvanau
turi užmokėti $119,000,000 kon dabar prisidėjo ir Rusija, kuri siginklavimą.“
tribucijos. Tiek pat ji turi už pareikalavo, kad konferencija
“Bolševikų armija“, pareiš negalima.
sko miegamąjį kambarį bom
mokėti ir vasario 15 d.).
ba prigulėjo prie didesnes rųneliestų Rytų Chinijos geležin kia Trockis, “turi padvigubinti
savo pastangas, taip kad ji bu
įšies granatų. Jos sprogimas bu-Į SO. OMAHA, Neb., (Naujie
kelio klausimo.
tų prisirengusi apginti Rusijos
vo tiek stiprus, kad aplinkiniuo nų koresp.). — Skerdyklų dar
nepriklausomybę. Visos šalies
se namuose išbirėjo 76 langai. bininkų streikui prasidėjus išWASHINGTON, gruod. 13.
pradžių čia buvo ramu. Te
industrija turi ne mažinti, bet
Indai ims įkaitus.
— Generalinis
prokuroras
čiaus paskui pastebėta, kad at
Susitarimas tarp Anglijos,
ateiti pagdbon armfjai.“
gruod. 13.
šiandie pradėjo
siranda ir streiklaužių. Tada —WASHLNGTON,
Amerikos ir Japonijos jau
Jis primena, kad Čitos žinia į Daugherty
Taraknah Das, sekretorius
svarstyti
apie
rekomendacijas
streikieriai
apie
visas
skerdyk

pasiektas.
sako,
jog
Japonijai
nepasise

VARŠAVA, gruodžio 15. —
Indijos Laisvės Draugų, pas
prezidentui
Hardingui
reikale
las
pastatė
pikietuotojus,
o
ir
kus
Dairen
konferencijai
pri-į
WASHINGTON,
gruod.
13.
1
Į čia atvyko specialiais trauki
kelbė, kad Indijos nacionalis
WASHINGTON. gruod. 15. nis, kuriuo tapo atgabenta iš versti Tolimųjų Rytų respubli suteikimo pardono 197 politi — Senatorius France šiandie patįs darbininkai ėmė skerdyk tai ims įkaitus už kiekvieną an
Daugherty įnešė bendrą rezoliuciją, kuri las labiau daboti.
— Anglijos, Juugt. Valstijų ir Rusijos aukso ir brangmenų už ką priimti jos reikalavimus, ji niams kaliniams.
glų areštuotą nacionalistų va
Japonijos delegacijų galvom 50,000,(XX),(XX) Lenkijos mar eido Vladivostoko atgaleiviš- sakė, kad jis peržiūrėsiąs by autorizuotų prezidentą HardinGruodžio 8 dieną, apie 4:30 dovą. Das sako, kad už arešta
šiandie laikė savo susirinkimą kių. Tai yra pirma dalis Rusi kos valdžios galvai gen. Mer- las kaip galima greičiausia ir gą padaryti žinksnių tuojauti- vai. vak., prie skerdyklų susi vimą visos Indijos kongreso
pasitarimui apie projektą su jos aukso, kurį Lenkija
turi kulovui organizuoti naujas gin pasiusiąs savas išvadas, taip niam Jungt. Valstijų pripažini rinko visi streikieriai, taip kad prezidento bus paimta įkaitais
mažinti tų trijų šalių laivy gauti sulig Rygos taikos sutar kluotas spėkas puolimui ant kad kuodaugiausia butų gali mui Rusijos sovietų valdžios ir nesimatė jų nė galo, nė krašto. 1(X) Anglijos valdininkų.
ma paliuosuoti prieš Kalėdas. pilnam atsteigimui “draugiškų
nus. Jie daugiau tuo reikalu tim. Visas siuntinis svėrė 1,280 Čitos respublikos.
Jie buvo susirinkę pažiūrėti
nebelaikys susirinkimų. Iš to svarų ir duoda Lenkijai pirmą
Trockis tvirtina, kad Japo Jis sake, kad bus duodama internacionalinių ir prekybinių grįšiančių iš darbo streiklau
sprendžiama, kad
klausimas didelį aukso rezervą.
nija keldama suįrutę Siberijo- skirtingų rekomendacijų skir ryšių” tarp tų dviejų šalių.
žių. Ir tikrai, baigus darbą pa-Į
NAUJIENŲ
laivynų mažinimo jau yra ga
je ir darydama
ten puolimus tingose bylose. Vieniems bus
sirodė ir streiklaužiai, lydimi
Ekspertai apskaito, kad pri “nori parodyti reikalą tęsimo rekomenduojama suteikti parlutinai išrištas.
Pinigų Siuntimo Sky
policijos. Bet vos jiems susė
dėjus
dar
mokestis
Lenkija
ga

Esamomis žiniomis, sutarta
ginkluotos intervencijos Pacifi- doną, kitiems parolių, dar ki
rius atdaras kasdien nuo
dus gatvekarin, streikieriai api
lės
dabar
pasiliuosuoti
nuo
vi

tiems sutrumpinimą ar panai
mažinti laivyną Hughes pasiuko pakraščiuose Siberijoje.“
puolė juos ir pradėjo daužyti
8 v. ryto iki 8 v. vakare.
lytoj propozicijoj, bet įtalpos durinių skolų. Mokesčiais tiToliau Trockis praneša, kad kinimą bausmės. Ar bus pa
gatvekario langus. Tada bema
Nedėldieniais nuo 10 v.
kiekvienos tų šalių laivynų bus kimąsi surinkti 80,000,000,000 sovietų kareivių komanduoto- duotas rekomendavimas apie
tant atlėkė automobiliais, dar
ryto iki 2 vai. po piet
didesnė, negu nustatė pirmes markių. Finansistai apskaito, jas Amūro apygardoje pasiun paliuosavimą Dėbso, Daugher
BERLINAS, gruodžio 15. — daugiau policijos iš miesto ir, L——.................
nis projektas. Taip Amerikos kad Lenkijoje cirkuliuoja 200,- te ultimatumą Japonijos štabui ty sakė dar negalįs dabar tai Pasak Bėrimo laikraščių, talki
laivynas turėjo turėti 500,650 000,(XX) popierinių markių.
Vladivostoke, .persergėdamas, pasakyti.
ninkų kontribucijos komisija
(Aną
dieną
buvo
pranešta,
tonų įtalpos. Dabar jis galės
Lenkijos valdžios gautosios kad jei Japonijos kareiviai ne
prisiuntė Vokietijos valdžiai no
kad
Daugherty
jau
įteikė
prezi

būti 525,000 tonų įtalpos. Ant žinios sako, kad Lenkijos trem pasitrauks iš Tolimųjų
Rytų
tą, kuri yra lygi įsakymui, pil
tiek pat, proporcionaliai, galės tiniai Rusijoje miršta desėtkais respublikos teritorijos, sovie dentui rekomendacijas apie vi nai uždraudžiančiam Vokieti
būti padidintas Anglijos ir Ja nuo šalčio. Į Baranavičius kas- tų kareiviai pasilaikys sau tei sus tuos 197 kalinius. O reko jai eksportuoti anglis į neutra
senai liuos šalis.
ponijos laivynas.
die atvyksta apie 6,000 tremti sę “laisvės veikimo.“ Jis tvirti mendacija apie Debsą
Viešas susirinkimas, paskel nių. Nuo pereitos nedėlios, kad na, kad nežiūrint susitarimo esanti įteikta. Dabar pasirodo,
bimui to susitarimo, dar
ne- prasidėjo šalčiai, apie M žmo tarp Japonijos ir respublikos, kad visa tai yra netiesa ir kad
kontr-revoliucionierių
karei Daugherty dar nieko nėra nu
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kuių jau
.....
a nių kasdie miršta vien Baranaviams leidžiama yra įeiti į nc- veikęs Šiame dalyke, o vien tik
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų
vičiuose, arba traukimuose.
“Socialdemokratas”
melagystėmis
bando
viską
denu tralinį zoną rytinėj Siberijoj.
auksinų, visą laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
NEW YORK, gruodžio 15.—
Lenkai
kaltina
sovietų
vald

Musų draugų savaitinis laikraštis
gt>)vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
Tapo paskelbta, kad iŠ prie
iš Kauno. Skaitykit visi.
žią, kad ji nieko nepaisanti ir
siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame
žasties geležinkelių darbo tary
Gaunamas Naujienose
siunčianti tremtinius neapšildybos nuosprendžio, panaikinan
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS
Kaina 5c
tuose vagonuose.
čio 8 vai. darbo dieną, 30,(XX)
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ
geležinkelių darbiijinkų NewGREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER
J
..
... —
.... Ą,
PARYŽIUS, gruodžio 15. — Yorko dist rikte pareikalavo iš
SAVO DU CHICAGOS OFISU.
Atstovų
butas
po
20
vai.
posė

LONDONAS, gruodžio
15.
unijos valdybos, kad vėl butų
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandien
— Pasak užsienio reikalų mi džio 521 balsų prieš 75 priėmė paleistas nu'balsavimui klausi
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga
biudžeto
sąmatą,
sulig
kurio
nisterijoje gautų žinių, bolše
mas paskelbimo streiko prieš
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
Francijos
išlaidos
sekamais
me
vikiškos tendencijos įsigali vi
tokį tarybos nuosprendį.
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus
tais
sieks
25,140,000,000
fran

soje Portugalijoje.
Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvaranŠalis neturi valdžios, kadan kų, o įplaukos tik 24,827,000,Patįs nariai nubalsuos.
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir
000
frankų.
gi kabinetas buvo priverstas
duoda paprastas gvarantijas už savo če
rezignuoti seredoje. Dabartinę
SPRINGFIELD, III., gruod.
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu
ministeriją nuvertė tas pats
PINIGU • KURSAS. 15. — Apie Illinois angliakasių
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
Portugalijos revoliucinis ko
mokėjimą asesmentu parėmi
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
gruod. 15 d., užsienio pini
mitetas, kuris ją pasodino po gu Vakar,
kaina, perkant jų ne mažiau kaip mui Kansas angliakasių bus
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
už
25.000 dolerių, bankų buvo skai nuspręsta
nesenai įvykusio Lisbonoje su
visuotinu Illinotuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
toma Amerikos pinigais šiaip:
kilimo.
jaus
valst.
angliakasių
balsavi

Anglijos, 1 svaras sterlingų .... $4.20
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
mišiniai. Susirėmimai
tarp
Austrijos 100 kronų ................. 4c mu. Balotai bus
išsiuntinėti
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
Belgijos 100 frankų....... ...... $7.80 už savaitės laiko. Tuos asesVisoje šalyje viešpatauja suDanijos 10'0 kronų .............. $19.35
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
VALANDOS
frakei jų įvyksta nuolatos.
Finų 100 markių ................. $1.88 menlus uždėjo konvencija, bet
Skyrių.
Francijos 100 frankų .......... $8.11 paskui niekurie lokalai tam
Galbūt kad Londonas, Pa
Bridgeporto Skyrius yra atdaras ir priima pini
Italijos 100 lirų ........
$4.63
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
ryžius, Madridas ir Rymas rim
gus siuntimui. Lietuvon kasdien nuo 9 vai. ryto
Lietuvos 100 auksinų
... 55>c užprotestavo, nes šelpimas pa
Vyriausias ofisas
..... 8c šalintųjų iš unijos Kansas an
Lenkų 100 markių......
tai apsvarstys padarymą Por
iki 9 vai. vakare ;nedeliomis nuo 10 vai. ryto iki
Norvegų 100 kronų ...
$15.60
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.
tugalijoje internacionalinės in
2 vai. po piet.
$36.40 gliakasių esą butų lygus Illi
Olandų 100 guldenų ...
BRIDGEPORTO SKYRIUS
$24.68 nois angliakasių
švendų 100 kronų ....
tervencijos, jei padėtis žymiai
atsiskirimui
šveicarų 100 frankų ..
$19.35 I
4
....
. ..
3210 So. Halsted St.,
Chicago, 111.
pablogės.
... 55c nuo uniJ0S*
Vokietijos 100 markių

Dar apie pasikėsinimą ant
Galvanausko

Policijos puolimai Omahoj

Sutarė mažinti laivynus

Tebemaitina prižadais

Lenkija gavo Rusijos aukso

Siūlo pripažinti Rusiją

Uždraudė Vokietijai eks
portuoti anglis

Reikalauja skelbti streiką

Geriau ir Pigiau
Negu Visur Kitur

Portugalijos ministerija Didelis Francijos biudžetas
vėl rezignavo

NAUJIENŲ

Bridgeporto Skyrius
yra pašaukiamas telefonu

Boulevard 9663

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

■

..........

--

-

............... v

PetnyČia, Gruodžio 16, 1921

NAUJIENOS. Chicago, UI.

Soc. Partijos sprendimas Kas Dedasi
Lietuvoj
dėl kivirčų L. S. Sąjungoj
Socialistų Partijos Skundų
Komisija Gruodžio
11 dienų
įteikė Soc. Partijos Cook Kali
ntas delegatų susirinkimui ši
tokį pranešimų dėl įvykių Lie
tuvių Socialistų Sąjungos kuo
pose:
Raportas.

Draugai: — Ta kova, kuri
beveik per ištisus metus verda
Lietuvių Socialistų Sąjungoj,
pasirodo yra iškilus visų pir
ma klausimu . dėl finansinio
kontroliavimo lietuvių dienraš
čio Naujienų ir jo valdininkų.

Du klausimu buvo platokai
diskutuojami, bntent, klausi
mas dėl dalininkų
šėrininkų
kvalifikacijos balsuoti dalinin
kų susirinkime. Ginčo klausi
mas ėjo apie teisę
balsuoti
nuo kapitalo, tai yra, kad kiek
vienas dalininkas turi tureli
tik vienų
balsų, neatsižvel
giant į tai, kiek jis turi dalių
(Šerų), ar turi tiek balsų, kiek
dalininkas turi dalių.
Antrasai klausimas buvo dėl
to, ur tiesotai padidinta

(Nau

jienų Bendrovės) kapitalas nuo
$15,(XX) ant $50,000 ir ar lega
liai buvo laikomas susirinki
mas, kuriame balsuota akcijų
kapitalo pakėlimas, ar nelega
liai.
Kadangi tuodu klausimu ati
duota teismui išspręsti ir pri
klauso nuo Čarterio dėsnių ir
nuo Bendrovės Įstatymų,
o
taipjau ar jie sutinka su Illinois
valstijos įstatymais, komisija
nutarė, kad tais dalykais ji
nieko negali spręsti.
Del pašalinimo
draugų A.
Žymonto ir A. Kemėžos iš
22-os kuopos, iš patiektų mums
liudijimų mes randame, kad
tuodu draugu buvo prašalintu
be jokių prieš juodu kaltinimų,
o taipgi nei nepranešus jiem
dviem apie tų susirinkimų, ku
riame juodu buvo prašalinti.
Šie faktai nebuvo užginčyti, o
t<xleį mes pareiškiame, kad juo
du buvo prašalinti nelegaliai,
todėl turi būt atgal
priimti;
tuo nelegaliu aktu jų narybė
Partijoj nebuvo nėkiek sutruk
dyta.
1X4 streikų, kurie buvo iš
šaukti prieš “Naujienas”, pasi
rodo, kad pradžių
pradžioj
Naujienos buvo ne unijinė įs
taiga — dėl savo neturto jos
negalėjo mokėti unijos rei
kalaujamo mokesnio; bet kai
tik jos finansai leido, jos sam
dė tik unijos darbininkus. Vė
liau administratorius, dėl su
mažėjimo darbų, buvo privers
tas dėl ekonomijos sumažinti
darbininkų skaičių, ir kai-kurie mechaninio darbo darbinin
kai paskelbė streikų. Pasiliko
viena iš dviejų — samdyti ne
unijinius darbininkus, arba pa
liauti dienraščio leidinių. Del
atleidimo Tipografinės Unijos
No. 16 nario, tos organizacijos
prezidentas Cann pareiškė, kad
tai buvo padaryta kaip pridera
ir kad dėl to streikas nebuvo
autorizuotas. Kiek vėliau biznio
dalykai pagerėjo ir tasai darbi
ninkas buvo atgal priimtas dir
bti. Tie, kur iššaukė streikų,
kaltino ofiso darbininkus strei
klaužiais dėl to, kad tie nėjo
streikuoti su mechaniniais dar
bininkais.
Mes esame tos nuomonės,
kad streikas buvo iššauktas ištikryjų ue dėl išlaikymo uniji-

Kalėdos

Visi musų “Kalėdinio Taupymo
Kliubo” nariai turės
“Labai linksmas Kalėdas’*

Taip pat galit ir jus.
Ateikite ir prisirašykite musų
Kliuban. Nėra jokių išlaidų.

Iowa State Savings
Bank
Senas pasitikėtinas Bankas.
Piet-rytinis kampas Fourth
& Jackson Sts.,
Sioux City, Iowa.

Javinių., Svarbiausia ncatsiduot
provokatorių
prikalbinėji
mams.
\

' DR. A. MONTVID '
Uet«vU Gydytojas Ir Chirurge*
2* Best Wa«hington 8L
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta
Telephone Central 8862
1824 VVabansla Avė.
Valandos) nuo 6 iki 8 vakar*
Raaldencijos tai. Kedzia 7715

Draugai metalistai, varykite
Darbininku streikai ir lauk Darbo Federacijos apgavi
Suorganizuoki t
savąjį
nių sųlygų ir ne dėl pagerini komunistu proklamaci kus.
darbininkų streiko komitetą,
mo ekonominių sąlygų, bet tai
jos.
apie kurį susispietę visi darbi
buvo tik dalis tos kovos, kuri
ninkai vienos gaminimo srities
ėjo dėl paėmimo kontrolės ant
Kaunas, XI—23. (“Naujienų” —jus laimėsite!
BIEDNO ŽMOGAUS GYDYTOJAS.
laikraščio.
koresp.) — Laike darbininkų
Tūkstančiai pasitaisė — Paprasta na
Ta nuomonė pareina iš to streikų, kurie buvo iškilę Kau “Šalin buožių provokacija ir minė gyduolė, kaipo biednų palaima.
Vienas iš didžiausių aradimų* mo
fakto, kad tie,
kur iššaukė ne 7 ir 8 lapkričio š. m., komu jos agentai Darbo Federacija ir demiškoje
medicinoje yra įžymi Bu
streiką, su savo skundais nuėjo nistai išmėtė savo proklamaci Socialdemokratai! Pilnas pa lgariška Kraujo Arbata. Riebus išs
į skiltis laikraščių spaudinamų jas ragindami darbininkus ne tenkinimas teisingų reikalavi paustas skystymas iš šaknių Moviu,
lapų, žolių, uogų ir kvietkų reikia im
neunijinese spaustuvėse.
Vie-1 nusileisti savo reikalavimuose. mų! šalin karo stovis! Laisvė ti vieną ar du kartu į savaitę, • tai
nas tų laikraščių yra “Vilnis“, Proklamacijos atspausdintos ru darbininkų sąjungų, susirinki yra labai naudinga kiekvienai mote
kuri geidžia švarios išvaizdos.
komunistų leidinys, antras yra sų ir lietuvių kalbomis, data pa- mų, spaudos! šalin spekuliantų rial.
Ji pagelbsti sistemai apsivalysi nuo
‘^Draugas,“ klerikalų laikraš žimėta 12—XI—21 m., Komu valdžia! Tegyvuoja Sovietų Vai nuodų, kurde yra priežasčia vidurių
užkietėjimo uždegimo, jaknų, inkstų,
tis.
nistų Partijos Kauno Komiteto. džia Lietuvoj! begyvuoja Pro pi I* o ir kraujo nesmagumų.
Bulgariška Kraujo Arbata dabar
Tuose dviejuose laikraščiuo čia paduodu žymiausias pro letariato Diktatūra! Tegyvuo yra milionų žmonių vartojama, kurie
ant jos didelės spėkos sulau
se buvo išspausdinta eilė strai klamacijos teksto
ištraukas, ja Lietuvos Komunistų Parti remiasi
žyme didžiausių slogų ir apsisaugo
psnių, biauriai
atakuojančių kurios skamba šiaip: “Per du ja!”
jimui nuo Influcnzos, plaučių uždegi
mo ir kitų sunkių ligų.
Naujienas, oficialinį Lietuvių paskutiniu metu dauguma Kau
Tokiais tai didvyriais ir darbi Bulgariška Kraujo Arbata yra bieSocialistų Sąjungos organų, ir no darbininkų, gaudami 11—40
dno žmogaus gyduolė. Yra ekonomiš
to pasekmė buvo labai žalinga auksinų į dieną, gyveno nežmo ninkų išvaduotojais (nuduoda ka. Kainuoja visai nvažai. Reikalau
save Rusų bolševikų agentai Lie kit savo vaistininko šiandie arba ap
Socialistų Partijos interesams. niškose sąlygose. Net buržua
draustą prisiusime paštu 1 didelį šei
Laikraščiai,
spausdinusieji zijos dešinioji ranka, socialde tuvoje, komunistai. Jie mat dar mynai boksą $1.25, arba 3 už $3.15,
6 už $5.25. Adresas: H. II. Von
tuos straipsnius, buvo pilni vi mokratai, apskaitliavo, kad dar mano, kad Lietuvos darbininkai arba
Schlick.
President, Marvel Products
sokių iškraipymų, pikčiausių bininkui su šeimyna reikalinga nežino, kokių laimių turi darbi Company, 451 Marvel Building, Pittatakų ir koneveikimų Naujie mažiausia 76- auksinai dienai ninkai jų komunistiniam rojuj sburgh, Pa.
nų, su ypatingu pabriežimu to vien maistui. O priskaitant vis Rusijoje. —Kauno Darbininkas.
fakto, kad jos yra oficialinis
ką — pragyevnimas viršija 100 Į
, r.
'U
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Socialistų Partijos
organas.
auksinų. Didelė Kauno darbi
Pasekmė buvo tokia, kad buvo
sutrukdytas tarp lietuvių Soci ninkų dauguma, gaudavo tik
alistų Partijos darbas, nuo ku trečdalį, net penktadalį to mi
nimumo. Nuo brangmečio ir
rio bus sunku atsigriebti.
Visame tame ginče nebuvo bado* darbininkų kantrybė ply
nė jokio įrodymo nė prieš Nau šo. Jie subruzdo ir beveik tų
jienas, nė prieš jų redaktorių, pačia dieną 7—8 lapkričio įvai
nė prieš jų veikimo būdų, — rių įmonių darbininkai įteikė
jokio liudijimo, kurs butų ga darbdaviams reikalavimus pa
lėjęs parodyti, kad jie šiokiu didint algas ant 50—200 nuošim
ar tokiu bildu butų nelojalus čių ir galop sustreikavo”.
Socialistų Partijos principams.
Čia darbininkai ir pamalė val
Akyvaizdoj tų faktų, kurie džios ir jos tarnų — Darbo Fe
šiai komisijai buvo
patiekti, deracijos ir Socialdemokratų ti
mes rekomenduojame, kad de krąjį veidą. Pirmoji pasiūliusi
{F NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
legatų susirinkimas
užgirtų nagaiką ir komendantų kulką.
Lietuvių Socialistų
Sąjungos O Darbo Federacijos vadai iš
tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti
Pildomojo Komiteto akcijų, — sijuosę varę provokacijinį darbą
Lietuvon ir iš Lietuvos.
susjMmdavimų 4-tos ir 22-ros kad tik nedaleist prie streiko. Gi
kuopų, ir kad butų jų čarteriai socialdemokratai įnešė Seiman
(F NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien
atšaukti, o butų išduoti nauji pajuokos įstatymo projektą —
laivakortės pardavimu, bet stengiasi
čarteriai sulig pristatytom ap pakelt geležinkeliečiams algą iki
likacijom.
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir
50 auksinų, tuo laik kaip patys
(Pasirašę:).
esą apskaitę pragyvenimo mini
visu kuo jtios aprūpinti.
R. H. Howe, Pirmininkas. mumą virš 100 auks. Tikslas
Winnie Branstetter, Sekr. jų esąs aiškus atitrauk t darbi
^SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie
I. A. Anderson,
ninkus nuo tiesioginės jų kovos,
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų
Max Silverman.
ir t.t.
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas
Proklamacija užsibaigia šiais
šį Skundų Komisijos raportų
“Geležinkeliečiai
ir rekomendacijas delegatų su šauksmais:
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku
sirinkimas vienbalsiai priėmė. tvirtai turi 'laikytis savo reika-

Lietuvon ir iš Lietuvos

LAIVAKORTES

buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus. ■
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku,
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus j
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.

[MILDA TEATRĄ?
------

3140 South Halsted St.
' = ĮVAIRUMAI:

.......=

PANEDĖLIAIS: — “Dancing Contest”;
SEREDOMS: — “Singing and Hat Contest”;
PĖTNYčIOMS: — “Bazaar”.
Utaminkais ir Ketvergais: 3 aktai Vodevil;
Subatoms ir Nedėlioms: 4 aktai Vodevil.
Puikiausios Fotodramos, Komedijos, etc. naujos kasdieną.

-ĮŽANGA:

------- =

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

PETER A. MILLER
2128 West 22nd Street

Visuotinas

Išpardavimas

Pranešu savo prieteliams ir rėmėjams, kad
išparduodu savo visą biznį didžiai nupigintoms
kainoms — daug pigiau, negu vvholesalio ver
tės. Turi būt išparduota iki Naujų Metų. Už
prašau visus atsilankyti. Nepraleiskit progos,
nes daug daiktų paaukausiu savo draugams
už trečią dalį kainos, kurio su manim turėjo
reikalą buvime tame biznyje per vienuoliką
metų. Taipgi nepamirškite atsivesti savo drau
gus, nes pasirinkimas yra gana didelis, kaip
tai: daimantų, auksų, laikrodėlių ir Edisono
gramafonų. Taipgi įvairus pasirinkimas, kas
* tik gali būt aukso krautuvėj.
P. S. Parduodu visus kartu arba pavie
niai: 5 wall case’ius, 5 shelve-casius, 1 safe’ą,
1 registerį, 2 angliniu pečiu. Taipgi visus įrantaus — varstotą laikrodėlių taisymo.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
SKYRIUS
1739 S. Halsted St.,
Chicago
k

.
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SKAITYKIT IR PLATINKIT
Tėvynės Gynėjų — Šiaulių Laikraštį

“TRIMITĄ“

“Trimitą” leidžia Lietuvos Šiaulių Sąjunga, kuriai rupi ne bet
kurių atskirų partijų ar luomų reikalai, bet Lietuvos Laisvės ir Ne
priklausomybes gynimas ir demokratinio jos surėdymo tobulinimas ir
stiprinimas.
“Trimitas” teikia daug žinių iš Lietuvos pasaulio gyvenimo. Jamę
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 J savaitę 32 puslapių knygelėmis. Jo kaina
Amerikoje: metams 4 doleriai; atskiras numeris 10 centų. Lietuvoje:
metams — 96 auksinai; atskiras numeris 2 auksinai.
BROLIAI AMERIKIEČIAI!
Jums, už jūrių — marių gyvenantiems, Trimitas geriausiai pa
aiškins padėtį mylimos tolimos Tėvynės, dėl kurios gerovės Jūsų
širdys taip jautriai plaka.
Tad išsirašykit Trimitą sau ir išrašykit savo giminėms Lietuvoje.
Tuojau pasiuskit laiškelį Trimitui, pranešdami savo adresą. Vie
ną mėnesi — 4 numerius, — siuntinėsime Trimitą dovanai, kad ga
lėtumėt su juo susipažinti. O turime vilties, kad susipažinę panorėsit, kad Jūsų namą nuolat lankytų Trimitas.
Laiškus ir pinigus reikia siųsti tokiu adresu:
“TRIMITO ADMINISTRACIJAI, LITHUANIA
Kaunas, Laisvės Alėja Nr. 26.
... •. ■ •>ra7aimrenwKfr wwTvaTir..ris..«il'..a;.~l-i
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ĮZUROPEAN AMERICAN RUREAU

Kl. Jurgelonas

FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved.

Geriausia siuntimas pinigų,

laivakortes, pašportai ir t.t.

ADVOKATAS
DUODA

TEISIŲ

PATARIMUS

-■»- - ~r-------------- -----------------------------------------------------

NOTAK1.JLŠAS
Itoal ICnIh)<»„ Paskolos,
liisurinai ir i.t.
809 W. 35th St, arti S Halsted S!.
Tel Baulevard 611
Valandos. 9 iki 6 kasdiena.
Vakarais: Utar , Ket. ir Sub. iki 9 vakare
Ned : iki 3 po pietų.
w
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K. GUGIS

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. v. kiekvie- 1
ną vakari, išskyrus utarr/nta* h
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PI* IGŲ

savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės į J. E. Bruževi-

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. 22 nd SU kerti Leavttt 8L
Telephone Cansl 2552.
Valandos) 4 iki 6 po piet, ir nuo
7 iki 9 vakare.
Veda visokias bylas, visuose
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant pirmo morgnčiaus ant lengvų išlygų,

čiaus aptiekę:

WAUKEGAN
PHARMACY,

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

1005 Marion Street,
Waukegan, III.

H So. La Šalie St. Room |S|
Tel. Central 6390
VakJ 812 W. 83rd 8t., Lkeagt
Tel. Yards 4681.

Pinigai is
Rockfordo
Lietuvon
Pinigus iš Rockford®
Lietuvon galima tiesiai
siųsti per S. J. Petraw
ską, Rockford Real Es
tate & Loan Co.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pint
gų siuntimą pilnai ats&
koma.
Siųskite pinigus Lie
tuvon per

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str.
Rockford, III

S. W. BANES

ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Rector Building
79 Weat Monroe Street, Chicago.
Phone Central 25 60
Rez. 3214 S. Halsted St.
Tardo 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.
.. . ..........

"
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Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAIį
Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg.
Kam p. Mihvaukee ir Ashland Avės
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7
iki 9 vakare.

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI
1305-7 127 N. Dearborn St.
Rundolph 3899
MAURICE J. GOLAN
Bes. 1102 S. Ashland Blvd.
Seeley 3670

ANTANAS A. OLIS
X01szewski, Jr.)

ADVOKATAS
Veda bylas visuose teismuose
Miesto Ofisas:
7 S. Dearborn St., Room 1040
Central 1774
* Telefonas:
_____
Vakarais: 3251 So. Halsted St.
Telefonas: Boulevard 553
.. ..................

110111111011111111111111111111111111111111111^

Pinigai is
Kenoshos
etuvon

I

fp-1-'—-.-—------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
................................

. .........

Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
Generalia

Kas nori siųsti pini
Kontraktorfos Jr
gus iš Kenoshos savo gi
bndavotojas.
Budavojame
ir tabnene.
minėms Lietuvon, money orderiais ar draf- 1401 W. 47th St, Chfcag*.
tais tegul kreipiasi pas
A. Pakšį.
Iš čia pinigai yra pa
Biunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
Vyrams ir vaikinamas siutai ir overkotai $20, $25 ir $30, dabar po $10,
gų siuntimų pilnai atsa $12.50 ir $15.
Kiti siutai ir overkotai iki $45.
koma.
Turime pilniausį pasirinkimą vyriš
Parduodamos laiva kų vaikinams ir vaikams siutų, overMackinaws, rainkotų ir kelinių
kortės Lietuvon ir iš kotų,
už pusę originalės kainos.
Taipgi,
trunku ir siutkeisių.
Lietuvos.
Tamistos pinigų vertė, arba, pinigai
Kreipkitės pas:
grąžinami.
v

PUSE KAINOS
Išpardavimas

A. Pakšys
220 Milwaukee Ave^
Kenosha, Wis.

Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned. iki
6 vak.
Įsteigta 1962
S. GORDON,
1415 So. Halsted St.
r
"
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SKAITYKIT IR PLATINKIT

“NAUJIENAS“

NAUJIENOS, Chicago, UI

Pėtnyčįa, Gruodžio 16, 1921

KORESPONDENCIJOS
SIUOX CITY, IOWA.

Sumanymas
kurti
ProgreAlgų numušinėji'mas ir darbi
ninku spaudimas sukėlė strei syviyjy Sąryšiu Sąjungą
ką skerdyklose; Strei
kas gerai eina.

tik

maisto

produktais,

bet kartais ir iiiiinšainu. Atsi
randa ir streikininkų tokių, kur
myli patraukti, bet munšaino
pristatytojams nevisada sekas
jie pa mylėti, nes kartais palai
ko juos už streiklaužius.
Lietuviai šiame streike pasi
žymės savo atsidavimu darbi
ninkų reikalams. Yra manoma,
kad kompanijos turės pasiduo
ti, kadangi streiklaužių jos tu
ri labai mažai. Skaitant per vi
sas tris — Armouro, Swifto
ir
Cudahy — kompanijas
streiklaužių nesiranda daugiau
kaip 50.
— J. Kupranis.

nigais

— N-nų Skait.

lų.

Tai yra, šitos penkios val
stybes pataisę kaizerį išleidžia
apsiginklavimo tikslams ketu
ris kartus (langiaus negu prieš
pataisymų jo.

Dabar Wasliingtone yra kon
ferencija sudaryta iš margos
gaujos imperialistų, diplomatų

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 nvusų reguliariško
susinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių ta:
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .

LITUANIA....... Gruodžio 21
LATVI A ........... Sausio 4

ESTONIA ....... Vas. 22
LITUANIA ....... Vasario 1

Taipgi tiesi kelionė tarpe Libavos-Danzigo-Halifakso ir Canadoa

Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

Sausio Kainos Gruodyje
c------------Gražiausis

Iškirpkite

papuoši

mui kambarių kalen

apačioj

šio

pagarsinimo

esantį

kuponą

dorius veltui su ku
ku-

ponu, kuris ,, žemiau

ir

gausite Kalendorių.

Pasrinkite iš stebėtinų vyriškų čeverykų, ran
kų darbo visokio stailo ir odos už pažymėtinai
numažintą kainą.
Specialiai už

1,500 porų naujausių žemų čeverykų juodų ir
rudų už visai žemą kainą. Visokios rūšies suo
dės, patentuotos veršio odos ir užiukų. Kaina

I

iki

$7.85

Moterų Com-

padarysit

puikiausią Ka
ną,

dova

visokiose

spalvose.

95c
*1
L

I

P

Pinigus siunčia į Lietuvą
ir visur pigiausiu kursu;
už juos garantuoja, kad —
ypač Lietuvoje — pinigai
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

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

_______

Fibre šilko moterims pančiakos
su Lislie vir šunį.
CĮCIa
Specialiai
www
Stebėtina daugybė visokių spal
vų šilkinių pančiakų. Aukštos i-ųšies išdirbimo. Naudinga dovana.
Spe'ia95(J iki

52.45

Vyrams fibre šilko pančiakos visokiase spalvose
Specialiai
■tvv
Moterims puikios vilnonės pan
čiakos šilto mišraus visokiose spal
vose SpeciaQ n
vUIp

liai

Gražus Mission medinis artistiško
stiklo Kalendorius veltui
ATSINEŠKITE ŠITĄ KUPONĄ.

"VIENYBĖS”

tai šiai

linkei

$9.85

Daugybė moterims ir vyrams
pančiakų už numažintą kainą

padai

$2.75

"VIENYBĖ”

Serai lietuviam* linemaa per t>
meto kaipo patyrus gydytoja*. nhirargu Ir akuieris.
Cyde aitrias ir chreniikaa l’gnn,
vyrą, motorą Ir vaiką, pagal aaajausiaa metodas X-Ray ir Idtokju
elektros prietaisus.
Ofisas Ir Išbara tori jai IMS W.
18 th St., netoli Fisk St.
VALANDOS! Nae 19—18 pietą,
ir nue 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
8110 Arba 857
Tnlephenali
Naktimis) Drevei
»50 - Drover 4186
GYVENIMAS: 8813 S. Bahted St.

T. Pullman 5452

I.SHUSHO
MUSERKA
Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį,‘laike ligos.
10929 S. State St.
Chicago, III.

HdR. CHARLES SEGAL'
Fraktikeoja 15 metai
Ofisas
<721 So. Aahland Avė., 1 laboa
1 Chicago, Illiaoia. -

Specialistas džiovos
Moteriiką, Vyriiką Ir
Vaiką Ligą*
OFISO VALANDOSI
■uo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki
5 vai. pe piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nedėliomis nue 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. pe pie*.
Telefonas Drexel 2880
u--------------------------------------------------- /

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas S.
Leavitt St. Tcl. Canal 6222.
Rezidencija 3114 W. 42nd St.
Tel. Lafayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietą.

/■"
TaL Auatia 787

*

—

DR. MARTA
DOWIATT—SASS.
Kątik augrito 1* Californijea Ir
vii t«a aava praktikavimą pa Ma.
I2D8 W. Harriaoe 8L

▼alandaa: 8—19 kasdieną Ir 9—9
vakare Išskiriant nedlldienlu.
ki
mi '
—/

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4631 So. Ashand Avė.

Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 Bd 8
ir 7 iki 9 ▼. Naktimis ir nedėlioj po
pietų.
Tel.: Oakland 1294

DR. M. STAPULIONIS'
Gydae be gydvolią ir be operaciją
3347 'Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vaJkaro
Tel.: Boulevard 9897
781 W. 18-ta gat.
2 iki 8 rak.
Teki Canal 279

DENTISTAS
1831 fte. Halated St., Chicaąe, IR
kampa* 181h St.
▼alaedest 9—12 ryto ir 1—9 yak.
Phone Canal 2S7

"TARKA”

DR. P. P. ZALLYS

AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ........... 4.50

10SD1 So. Michlą&n Avw BomIbim*.

Vienas Šeras $10.

vyrams. Dabar

Persikui nno 8412 8o. Baisted Rt.
po Na. 8318 So. Hnlsted St.

DR. C. K. KLIAUGA

Flors-

heim čeverykų

dos ar rudos; rankomis siūti

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

apie-

Skirtini agen

it rosijos

Jani

Pirkite „Vienybės” Ben
drovės šorus. Dividendai
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vyrams stuboj šliurės gražiai padarytos, juo

Puiki dovana veltui

M

EINA DU KART
SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš
Lietuvos
ir visur ir turi
juokų skyriij

$4.85 flk

$3.85Iki $6.85

lėdoms

arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini
jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą,
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkūnus ir į patį Kauną,
taip pat ir iš Lietuvos.

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai,
pigiai ir gražiai.

Praktiškos Dovanos Avalinėj už kainas visiems Galimas

fy,

Agentūra
VIENYBE

SPAUSTUVĖ

3445 S. Halsted St

Išpurtę muskulai, perviariantis skaus
mas sąnariuose ir sustingimas sąnarių
yra blogiausi žmogui dalykai, o tan
kiausiai išsivysto į sunkią ligą. Jei
kenčiate tuos blogumus, arba turit
simptomus — ilgai nelaukite, bet
tuojaus prašalinkite.
Musų stebėtinos gyduolės ėmimui į
vidurius ir trynimui
P O L O

SENIAUSIA

Jani

telpa.

REUMATIZMAS

Polo Chemical Co.

G LESSCO

BALTIJOS -AMERIKOS UNIJA

— J. J. Pulokas.

SAPOMENTOL

Rusija su Vokietija yra nu-»rėti didesnį laivynų negu pirslopintos, o joms ant viršaus miau turėtas.
užsirioglinus Franci ja. Taigi
Francija kalba iš širdies, saky turi dirbti gerąjį darbų ir
dama, kad ji nori laikyti ki joms taipgi reikalinga dides
ne kariuomenė ir didesnis lai
tus prispaudus.
Airija, Aigiplas ir Indija yra vynas negu pirmiau* tureli.
Belo jos jaučias tureli rei
parblokštos ir Anglija ant jų
užsiritus. Anglija tatai sako kalo daugiau hunų mušti — gi
tiesa, sakydama, kad ji nori ką gali žinoti.
Tuo tarpu motinos su tė
jas laikyti.
Chinija ir Korėja yra par- vais nesustodami supa lop
blokštos ir Japonija yra jas šius.
Karai turi būti apmokėti
užgulusi, lodei Japonija neme
luoja, sakydama, kad ji nori krauju ir gyvastimis ir jūsų
vaikų kapinės bus tinkamiau
Chinijų ir Japoniją laikyti.
Jungtinės Valstijos yra visai sia vieta Taikos balandžiui nukitokios ir daug geresnės už
Emil Seidel:
kitas. Jos jnenori laikyti pri
New Day.
spaudę kilų,. Bet jos mano,
kad joms reikės kada gerai
kailis išperti, kad tuomi priversti jas savo skolas užsimo HKRUPA
kėti ir demokratijų išgelbėti.
Prašalina į 15 minutų be vėmimo!
Tatai Jungtinės Valstijos taip Glessco
išmeta smaugiančią gličią megi nemeluoja, sakydamos, kad degą iš visos sistemos. Nelauk praei
jos geidžia joms nusiginkluo nant krupo! Jis užpuola vidurnaktyj
be perspėjimo ir be pasigailėjimo. Bu
ti.
kit visuomet prisirengę ir turėkit
Ir taip Francija turi varyti Glessco ant rankų. Vartojamas per 35
milionų motinų. Pardavojamas
toliau savo gerų darbų, kuriam metus
visose vaistinėse už 50c butelis, bet
jai reikalinga didesnė kariuo kaip galit pamieruoti dalyko vertę
kuris gali išgelbėti gyvastį?
menė ir didesnis laivynas.

O bet nelaimingas paukštis
neranda sau vietos nutūpti.
1872 m. Jungtinės Valstijos,
AnglijaT^Į'rancija ir Italija ka
riuomenės ir laivyno tikslams
per metus išleisdavo <‘137 milionų dolerių.
Bet 1912 m. tos pačios ke
turios šalys apsiginklavimui
išleido 979 milionus dolerių.
Dviem ir puse kartų daugiau
negu 1872 m.
Žinoma visi šitie prieugiai
buvo reikalingi tam, kad iš
Anglija turi varyti savo ge a Dr. Drake’s
gelbėjus pasaulį nuo kaizerio
rų darbų, kuriam reikia dides
Viliaus ir jo hunų.
nio laivyno negu kitoms.
1912 m. Jungtinės Valsti
Visas būrys turi mintyje
Ir Japonija turi varyti savo For Coughs, Colds and Croup
jos, Anglija, Japonija, Franci
gerų darbų, kuriam ji turi tuja ir Italija drauge apsiginkla tikrąjį dalykų.
vimui išleido 1,07.3 milionus
dolerių, kad tikrai pataisius
Kur seniausia,
tų kaizerį. .
Ten geriausia.
Na, ir mėžiant galo Mį ap
taisėme.
• ,
įl
’B
O UROADW4¥
NEW YORK N.V.
tof - J m
Todėl 1921 m. tos penkios
Tiesi kehonė j LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplauką)
Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS
valstybės drauge išleido tik
Šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
4,269 milionus dolerių apsi
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI
Į PILIAVĄ.
ginklavimui.

palaukti.

STIPRI ALCHOLINfi SMETONA
taip stebėtinai veikia, kad urnai pra
šalina visokį skausmą nuo persidirbiKANSAS CITY, KANS.
mo ir nuovargio muskulų, sustingimą
sąnarių girkštelėjimo skausmą, strė
Kunigų Cišų sužeidė.
nų dieglį ir slogas. Kiekvienas, kuris
Vietos lietuvių šv. Kazimie vartojo jį, — -sako, kad nieko geres
nio nėra. Todėl, vartokit ir jus, o ne
ro parapijos klebonų kun. Cišų reikės ilgiau kęsti. Kaina už puodą
ištiko nelaimė. Praeitos savai 65c. Nueikit šiandien pas savo vais
tininką ir prašykit Polo Sapomental,
tės trečiadienį, vakare, einant neimkit
substitutų. Jei negalėtumėt
jam gatve užšoko ant jo le ten gauti, rašykit mums prisiunčiant
kiųs automobilis, sunkiai ap-lI pinigus iškalno.

lamdė ir sulaužė dešinę kojų
dviejose vietose.
1

Taikos Balandis VVasbingtono konferencijoje jieško vietos
nulupti ir neranda,.
Jam neturėtų būti sunku su
rasti viela, nes “paskutinis” ka
ras laimėtas ir daugiau karų
nebus.
Mums pasakoja, kad pasau
liniame kare Jungtinės Valsti
jos, Anglija ir Francija savo
sielas atrado. Gali būt. Žinai,
karai visuomet buvo tokie sielingi dalykai.

Waterburio
Progresyviųjų
Draugijų Sąryšis laikytame sa
vo mėnesiniame susirinkime š.
m. lapkričio 25 dienų nutarė
atsišaukti į visus Amerikos lie
tuvių progresyviuosius draugi
šitas karas atsiėjo pasauliui
jų sąryšius su šitokia propozi
nemažiau kaip 19 milionų sie
cija:

Pas mus dedasi tas pats,
kaip ir kituose miestuose. Dar
bininkai, dirbantieji sunkiau
sius darbus skerdyklose, ypač
ateiviai pradėjo nerimauti pa
staruoju laiku. Kompanijos ir
jų vedėjai pradėjo visokiais
budais persekioti darbininkus
Ar nebūtų galima sujungti
ir spausti juos darbu, privers visus tokius sąryšius į vienų
dami vieną atlikti darbo už du, bendra sąjungą?
o net ir už tris darbininkus už
Susivienijus visiems progre
tų patį užmokesnj. Darbinin
syviesiems sąryšiams butų ga
kai vis kentė, manydami, kad
lima daug gera atsiekti. Butų
toliaus pagerės dalykai. Bet
galima duoti stiprios moralinės
kas tau.
ir medžiaginės paramos Lietu
Vos tik spėjo praslinkti ke
vos
progresyviosioms
jieli mėnesiai, kaip kompanijos
goms jų kovoje su atžagareiir vėl paskelbė numušimą dar
viškuoju elementu ir reakcijos
bininkams algų. Pamatę šitą
įsigalėjimu Lietuvoj.
Taipgi
žiaurų ir nematytą išnaudoji
čia-pat Amerikoj gal pavyktų
mų
darbininkai
subruzdo.
geriau sušaukti pažangiosios
.Jiems dabar buvo aišku, kad
visuomenės suvažiavimas. Bekapitalistai viena ranka glosto,
to, tokia sąjunga patarnautų
o kita ima už gerklės ir smau
pašalpinėms draugijoms prak
gia. Taigi perskaitę šitų pa
tikos žvilgsniu: jos dažnai turi
skelbimų, apie algų numušimą
narių gyvenančių kitose kolo
rimtai susirūpino ne tik orga
nizuoti. bet ir neorganizuotieji. nijose i)o pasportu. Pasitaiko,
Jie visi pradėjo draugiškai tar kad jie kartais ir nesirgdami
tis ir rūpintis kaip čia kom gauna pašalpos, taigi \ reikale
greičiau
panijoms pasipriešinus ir ne visada butų galima
patirti apie tokius ligonius.
leidus išplėsti paskutinis duo
Tatai
Waterburio Progr.
nos kąsnis. Jiems buvo aišku,
Draugijų Sąryšis šiuomi atsi
kad reikia gintis.
Gruodžio 4 d. buvo sušauk šaukia viešai į visus pažan
sąryšius,
ta susirinkimas Unijos svetai giuosius draugijų
nėj; šitame susirinkime buvo idant jie išdiskusuotų šį musų
savo
kaip vienu balsine nubalsuota sumanymą ir išreikštų
nuomones.
tuojaus .šaukti streikas. Ant
Wat. Progr. Draugijų Sąry
rytojaus 5 valandų ryta orga
nizuotieji darbininkai apstatė šio Komisija:
A. Šeštakauskas,
skerdyklas pikietuotojų eile ir
P. Dapšis,
streikas sėkmingai prasidėjo.
K. Asevičia.
Kompanijoms
yra sunku
streiklaužius gauti, nes orga
nizuoti darbininkai smarkiai
Del aukų Liudvikai
apsieina su skebais; labiausiai
Barkau’skytei.
skebų prižiūri lietuviai.
Gruod. 8 d. vakarą buvo su
Buvo musų laikraščiuose ir
šauktas susirinkimas Lietuvių
pirmiau įvairių vargdienių ir
šv. Kazimiero parapijos svetai
nelaimingų žmonių atsišauki
nėj. Aiškiu dalykus anglas;
mų į plačiąją lietuvių visuo
nutarta atimt iš bosų pasus ir
pikietuot visus, kas tik eis, menę dėl pagalbos, bet su ma
žom pasekmėm, kariais ir be
išskiriant valdžios žmones. Pir
mų ir antrą dieną po apskel jokių pasekmių. Bet Barkaubimui streiko buvo tokių, kur skytės atsišaukimas labai su
bandė dirbti. Streiklaužiaujan- graudino širdį kiekvieno skai
tiems nakties laiku buvo iš tytojo ir davė gerų vaisių.
daužomi langai jų namuose ir Žmonės suaukojo nemažą su
mų pinigų.
nuverčiami porčiai, o ka įku
rtoms ir į kailį kliuvo. Išdau
Kadangi iki šiol jau yra pa
žytus langus kompanijos sudė siųsta Barkauskytei suvirsimi
jo, bet kuriems kailinius ap 35 tūkstančiai markių, o ope
ardė, tie patys turės išsilaižy racijai reikėjo jai tik 5 tūk
ti. \ ienas lietuvys dirbo tris stančių, tai aš pritariu Naujie
dienas ir išėjęs turėjo vargo nų Redakcijai, kad likusios
kol atsiprašė nuo baudimo. Jį aukos butų palaikytos, ir ne
visgi šiek tiek nubaudė. Jis gavus aiškesnių žinių apie Baratsiklaupęs ant kelių prisiekė kauskytę, tas aukas paskirti
daugiau “nebegriešyti” — ne Lietuvos Raudonajam Kryžiui.
skobai! t i.
Niekados nesutikčiau atiduoti
Streiką veda lietuviai ir ru aukas kuriai nors vienai par
seli; streikas vedama gerai ir tijai, nes aukotojai yra įvai
jam atsiranda užuojautos vi rių pažvalgų ir partijų žmo
suomenėj. Streikininkai remia nės. Kol-kas reikia su tais pi
ma ne

Nelaimingas paukštis!

politikų ir didžiausių pasaulio
mejagių.
Joj nėra nei ūkininkų, nei
darbininkų.
šita konferencija susideda
iš dviejų dalių.
Viena dalis, apie kurių mes
skaitomo laikraščiuose, yra
visuomenės naudojimui. Šita
didis parodo negalėjimų suma
žinti apsiginklavimų, padaryti
tų, ko žmonės nori. Toliaus ji
turi parodyti, kad negalima
mažiau kareivių laikyti, o pa
skui pampinti visokius politi
kus, kurie kaltę nuverstų ant
kitų.
Kita konferencijos dalis yra
ta, kurios mes neskaitom. Ji
yra tik privatinei naudonci. Ši
ta dalis turi padaryti tų, ko
žmonės nenori, t. y. planuoti,
galvoti, klastas daryti tam,
kad geriaus karo grobiu pasi
dalinus.
šitoji dalis gimdo priežastis
kitiems karams. Todėl tai mes
nieko negauname skaityti laik
raščiuose apie jų.
Žaiine abejų dalių žaidžia
ma krūvoj vadinama diploma
tija. Ūkininkai ir darbininkai
jai netinka. Jie gali jų tik su
gadinti. Taip pat nėra reika
lo visuomenei žinoti apie jų.

E S

.

Užlaiko didelį knygyną,
kur galima gauti višoklų knygų.

Reikalaukite platesnių
formacijų apie viską, rašykito mums laiškus, reikniaukite musų pinų
kurso ir knygų katalogo.
Su visokiais reikalais
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUflNIAN
VIENYBE PUBL. 60
193 Grand St. B
Brooklun, N. Y.
Kur vienybė,
Ten galybė.

2824 W. Chicago Avė.
Chicago, UI.

Lietevyi Deethtaa
Yalandos: 9 ryt* W H
Mm 1 pe pietą iki 9 vakaro.

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted StM Chicago, III.

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12, Va
karais 6—9. Nedčl. pagal sutarime,
8261 So. Halsted SU Chicago, ŲL

Telefoną* t Boulevard 7041

DR. C. Z. VEZEUS
Llaknvla Dentiatae
IT12 8oeth Aehlaed Ave^

erti 47-toe rairta
lUlOlOIOluTOTulO

..............—
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NAUJIENOS, Chlcago, g.

kovoti už savo reikalus, ne tus, nematau reikalo čia pla
NAUJUKUOS
gu krizio laikais. Kada at čiai kalbėti, pakaks priminti
tai, kad Marksas su savo ša
The LiUmanian Daily New<
eina krizis, kada ima stoti lininkais net Internacionalo
Publlahad Daily tacapt Sunday by darbas fabrikuose, darbinin
įstaigą pelkele į Jungt. Val
thi Lithuanlan įtari Pub. Co., Ine.
kų samdytojams (“darbda stijas, gelbėdamas jį nuo baIditor P. firigaltil.
viams”) yra lengva mušti kunistų. Iš šito mums aišku,
1739 SO. HALSTED ST., darbininkų algas ir ilginti kaip Marksas kovojo su bakunizinu arba musų laikų ko
. CHICAGO, ILLINOIS.
darbo valandas; jie tuomet munizmu. Na, o mes norime
LJ: Taliphone IlooMvalt 8600
nelabai bijosi streikų, nes su komunistais vėl dėtis. Ar
vietoje
sustreikavusiųjų mes marksistai?
— Laisvės Mylėtojas.
darbininkų jie gali gauti
naujų “darbo rankų” iš be
Subscription Rateli
Dabar jau aišku.
18.00 per year in Canada.
darbių
armijos.
17.00 per year outaide of Chicage.
>8.00 per year in Chicago.
Dabartiniu pramonės kri Kada, po trijų ir puses metų
8c. per copy. x
zio laiku Amerikos kapita mėginimo prievarta įvykinti
Entered as 'Second Clasi Matter
Rusijos
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Kapitalistai
naudotasi
pramonės krizių
Niekas taip nuodugniai
negriauja klaidingų teorijų,
kaip gyvenimo praktika.
Viena tokių klaidingų te
orijų sako, kad juo labiaus
vargas spaudžia darbinin
kus, tuo jie smarkiaus ko
voja už savo reikalus.
Vargas, tiesa, verčia dar
bininkus kovoti, bet kartu
jisai ir apsunkina kovą. Tik
pažiūrėkite: kurie darbinin
kai yra geriaus susiorgani
zavę — išsilavinusieji darbi
ninkai, ar neišsilavinusieji?
Aišku, kad išsilavinusieji
darbininkai yra geriaus su
siorganizavę.
Jie gauna didesnį atlygini
mą už darbą; jų darbo va
landos yra trumpesnės, —to
dėl jie turi daugiaus laiko
dalyvauti organizacijos gy
venime ir daugiaus ištek
liaus užlaikyti savo organi
zaciją.
Pramonės bujojimo lai
kas irgi yra patogesnis dar
bininkams organizuotis ir

Ateinantį
sekmadienį,
gruodžio 18 d., rengiama
Hull House svetainėje (Polk
ir Halsted gg.) vakaras pa
minėjimui garsiosios lietu
vių rašytojos, Žemaitės.
Nors tą dieną bus, be abe
jonės, daug visokių lietuvių
vakarų Chicagoje, bet reikia
tikėtis, kad atsiras pakankamajs skaičius žmonių, kad
padarius šitą parengimą
vertu Žemaitės atminties.
Yra kviečiami visi, kurie
pažinojo ją ir gerbė, kaipo
žmogų ir kaipo visuomenės
darbininkę.

Skaitytoju Balsi!
{Ui tiraikitas iiame skyriuj*
įuomontt Redakcija neatnakoĄ

AR MES ESAM MARK
SISTAI?

Naujienos (gr. 6 d.) savo
redakcininiame straipsny sako,
kad Francijos socialistų parti
jos suvažiavimas nutarė ragin
ti viso pasaulio socialistus at
gaivinti socialistų internacio
nalą, ir prie jo atgaivinimo pa
kviest ir komunistus. Nutari
mas butų genis, bet kuomet
į jį yra maišomi ir komunis
tai, tai man keista. Nenoroms
kįla klausimas: ar mes esam
marksistai?
Kas yra komunistai? Tai
yra gyva bakunizmo reproduk
cija. Kaip kovojo Marksas su
savo draugais prieš bakunis-
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savo straipsnyj stengiasi įrody
ti, stengias įtikinti tuos, kurie
tikėjo jų pasakoms, kad Rusi
joj jau įvykęs
komunizmas;
kad Rusijos bolševikai duoda
mi laisvę plėtotis kapitalizmui
visai principines klaidos nepa
darę, — tai lik, girdi, esą zig
zagai, arba pasitraukimas vie
nos grupes iš kelio kitai.
Ką reiškia
pasitraukimas
vienos grupės iš kelio kitai?
Prieš kokią grupę
pasitraukė
iš kelio Rusijos bolševikai? Ogi
prieš buržuazijos, kapitalistų
grupę. Pirma mūsiškiai bolše
vikai skelbė, kad kapitalizmas
Rusijoj jau panaikintas; skel
bė, kad aplamai reikia griauti
kapitalizmas be jokių zigzagų,
o dabar...
Toliau Sabas sako, kad pa
čioj Rusijoj rodės, kad viskas
turėsiąs eiti prie komunizmo
be jokių zigzagų. Kodelgi taip
rodės? Ar todėl, kad Rusija
labiausiai atsilikusi šalis hpšvietimu, pramonės išsivystinui ir kad Rusijoj proletaria
tas nėra ganėtinai skaitlingas,
kad galėtų atsilaikyti
prieš
ūkininkus ir buržuaziją?
“Proletariato diktatūra“ ar
ba mėginimas prievarta vykin
ti komunizmas tokioj šalyj, kur
dar iki šiol gyvavo beveik vi
duramžių feodalizmas ir
tą
patį taip neskaitlingą proleta
riatą dar labiau nusilpnino, o
ūkininkai ir buržuazija pasili
ko savo norų diktuolojais. štai
čia ir teko daryti tuos “zigza
gus“, čia ir prisėjo
nusileisti
kapitalizmui,
čia ir pasirodė,
kad peršokus kapitalizmo išsiplčtojimo periodas komunizmo
įvykinti negalima. Tie, kurie
svajojo, kad Rusijoj viskas eis
prie komunizmo be “zigzagų“,
šiandie jau taip nebemano ir
pridirbę tiek tų zigzagų, dabar
nebežino nei į katrą pusę pul
ti. Jeigu kas kitas butų taip
padaręs, tai jų akyse butų bu
vęs bęisus “oportunizmas”, bu

tų “principų išsižadėjimas”; o
čia dabar, kad ir dideliausių
nesąmonių pridaryta, kad nuo
tų “principų” bėgama ne
žinksniais, bet šuoliais, tai tas
nfat nieko. Dar ir dabar vis
kalbama apie komunizmą ant
rytojaus, ir keikiami kiti už jų
pačių padarytas klaidas.
Tie, kurie sakė, kad Rusi
joj dar negalima įvykinti ko
munizmas, kad Rusijoj reikia
pirma panaikinti viduramžio
feodalizmas; kad reikia ap
šviesti žmones, kad reikia pir
ma išvystyti pramone ir ūkis,
— tie buvo vadinami b tauriais
oportunistais, darbininkų išda
vikais. O dabar, kada tas ko
munizmas neįvyko, ir pasiro
dė neįvykinamas; kada šalis
atsidūrė dideliausiam varge ir
suirime, — dabar jau jie pa
matė, kad reikia eiti atgal.
Toliau Sabas rašo, kad ma
terialistinio istorijos supratimo
principas sakąs, jog žmonių
norai nėra visagalinti, jog jie
nepadaro visko, arba ir nieko
nepadaro, jeigu atsitraukia nuo
tikrenybes, jeigu nesiskaito su
aplinkybėmis.
Ar jau šitaip! O nuo kada
gi tas supratimas pas komu
nistus atsirado, kad norais nie
ko negalima padaryti? Juk jus
visą laiką sakėt, kad komuniz
mas galima įvykinti bet kur
ir bet kada, tik reikia panorė
ti, o kuomet socialistai skel
bė, kad tai negalimas daiktas,
tai jus juos koliojote socialjudošiais, išdavikais ir kitais
šlykščiausiais žodžiais!
Toliau Sabas aiškina, kad
Rusija yra smulkiųjų savinin
kų, ūkininkų šalis, kad jie
myli privatinę nuosavybę, kad
jie yra visos šalies širdis ir
siela, ir todėl tokioj šalyj ne
gali būt įvykintas komunizmas,
—< proletariato valstybei no
toms nenoroms reikią su ka
pitalistiniu pasauliu sugyvent,
idant tenkinus savo širdį ir
kūną.
Bet pirma tie komunizmo
vykintojai mat nežinojo, kad
Rusija yra smulkiųjų savinin
kų, ūkininkų šalys; pirma jie
nežinojo, kad *del to Rusijoj
komunizmo įvykinti negalima.
Pirma jie sakė, kad galį apseiti be kapitalistinio pasaulio.
Toliau Sabas rašo šitaip:
“Valdančiajai klasei, kaip vi
sada ir visur, taip ir dabar So
vietų Rusijoj, priseina skelbti
laika tarpe klasių.”
Taika tarpe klasių? Nejau
gi bolševikai priėjo net prie
to, kad skelbia taiką tarpe kla
sių? Bet juk tai yra buržuaziška idėja. Juk tik buržujai,
kapitalistai skelbia taiką tarpe
klasių, tik buržuazija sako,
kad klasių kova visai nereika
linga, kad turi būt laika tar
pe klasių.
Kiekvienas susipratęs darbi
ninkas žino, kad taikos tarpe
klasių būti negali tol, kol kla
sės egzistuoja, kol yra išnau
dotojai ir išnaudojamieji; o pas
komunistus, matyt, gali būt ir
taika tarpe klasių!

UPTON SINCLAIR’O
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

tokios eilės. Tatai viso jiekštų buvo penkiosdešimt šešios, arba du šimtai ir dvidešimt ketu
rios vaikų angelų galvos. Kiek buvo gausos ra
gų, kiek rožių ir kiek obuolių, negalima buvo su
skaityti. Vaikų angelų galvos buvo visos kaip vie
na, visos to paties didumo, tuo pačiu šypsotės
kieku; ir Petras galvojo — kiek dienų vaizdakaliui ėmė iškalti smulkmenas dviem šimtam dvi
dešimt keturiom? vaikų angelų šypso lems?

Prieš jį kitoj koridoriaus pusėj stovėjo de
šimties pėdų jiekšta, atsiremdama į patį stogą.
Šita jiekšta buvo iš pal$o žaliais šmorais mar
muro; Petras vedė ją akimis iki pat viršaus, kur
ji išsiskleidė į pilną žavėjimo sniego baltumo de
besio pratrukimą. Ties kiekvienu kampu buvo
keturi gausos ragai ir iš kiekvieno rago driekės
susipynusios rožių virvės, o iš tų rožių driekės
kitos virvės kaip ir su obuoliais ir lapais, išsiplėsdamos tinklu po visas lubas. Vienur kitur
tarp viso šito grožesio buvo diijelis, ramiai be
sišypsąs angelo vaiko veidas; keturi šitie ramiai
besišypsą vaikai angelai žiurėjo iš keturių snie
go baltumo debesio pratrukime) pusių ir Petro
akys klaidžiojo nuo vieno ant kito, užžavėtos ši
to statybos matematikos stebuklo. Eilėje buvo
keturiolika jiekštų, o koridoriuj buvo keturios

Visam Hotel de Soto viešbuty buvo šitas
pats neapsakomas grožio didumas; ir Petras pa
juto jo veikmę į savo protą — savotišką apsvaįgio ir baimės jausmą, nujautimą, kad tie, kurie
tarp šito grožio gyvena, yra tai žmones, kuriems
pinigai yra nieku, kurie gali leisti pinigus nepa
siliaujamu tvanu. Ir visa kas kita ten turėjo tą
patį charakterį, nustatytą tai pačiai veikmei —
net dievai ir dievės! šilai viena eina su deiman
tų vainiku plaukuose; taip pat galėtum stebėtis
beskaitydamas deimantus, kaip ir beskaitydamas
vaikų angelų gaivus. Arba pasižiūrėk į jos juo
do nėrinio apsiaustą, išadytą šilkiniais drugiais,
kiekvienas su atsidėjimu padarytas rankomis;
gali sau pąsifckaityti — tiek mąslų materijos,
tiek auksinių drugelių į mąstą! Gali paskaityti
spindinčius punktus ant jos žibančiai juodų šliu
raičių, arba įsižiūrėk į painiuosius raštus ant
jos kuone permatomų kojinių — tik colis ar du
coliai kojinio, kurio negali matyti.

Šimto Nuošimčių
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Sabas pasakoja, kad paskel
bus taiką tarpe klasių ir su
grąžinus laisvę kapitalizmui,
pavojus jau dabar išnykęs, nes
bolševikai, būdami geri mark
sistai, mainą savo taktiką kas
dvidešimts keturios valandos,
taikosi prie ekonominių reika
lų, ir davę laisvę plėtotis ka
pitalizmui vistiek nenudardčsią nuo savo komunižmo.
Na, tai reiškia, kad kartu
plėtosis ir kapitalizmas ir ko
munizmas? Tai tikrai stebuk
linga! Dabar jau bolševikai su
prato, kad ekonominiai fakto
riai yra tvirtesni už politiką,
kad politikos pamatas yra eko
nomija, ir dėlto bolševikai jau
taikosi prie ekonominių sąly
gų. Visai negudriai, p. Sabai.
Juk bolševikai iki šiol skelbė,
kad taikintis prie ekonominių
sąlygų tai oportunizmas! Juk
jeigu bolševikai mėgino įsteig
ti komunizmą Rusijoj, tai gal
būt ten buvo ir tani tikros
ekonominės sąlygos? O jeigu
jie manė, kad komunizmas ga
lima įkurti ir be tinkamų eko
nominių sąlygų, tai kam gi da
bar vėl reikia išnaujo plėtoti
kapitalizmas? O jeigu nebuvo
ekonominių sąlygų įsteigimui
komunizmo, tai kam reikėjo
naikinti tas pats menkai Rusi
joj išsivystęs kapitalizmas, ku
ris dabar vėl išnaujo reikia at
statyti? Niekas juk negriaus
seno namo, kol neturi tam tik
ros medžiagos naujam pasi
statyti.
Toliau Sabas kalba apie pa
vojų sovietų valdžiai iš kapi
talistų pusės. Nežinau, kaip tą
viską suprasti. Pirma jis pa
šokėjo, kad dabar, kada pa
skelbta taika tarpe klasių ir
duota laisvė kapitalizmui, pa
vojus Sovietų valdžiai jau pra
nykęs, bet toliau rašydamas,
matyt, pats išsigando, pama
tęs vėl pavojų. Bet, tik lokį
nedidelį, tik taip sau. Girdi,
kapitalistams nebusią progos
pakilti į stambius kapitalistus,
kadangi politinė galia yra pro
letariato rankose, o ta prole
tariato valdžia elektrifikuos vi
są šalį, na, ir tokiu budu vėl
bus komunizmas. Koncesijos
irgi nebaisios: viena, jos bu
sią duodamos tik svetimiems
kapitalistams, o antra, jos bu
sią kur ten toli, Sibere, ir ka
pitalistai
jokios maištingos
įtekmės pro lėta rialo valdžiai
nepadarysią.
Tai tikrai “filosofiškai”. Kad
tai butų savas kapitalizmas,
tai butų jo baisu, o kad sve
timas, tai nieko nekenks... O
antras dalykas, tai su tais ka
pitalistais busią pasielgta taip,
kaip seniau caras darydavo su
visokiais maištininkais — bus
išgrųsti į Sibirą! Išvarys juos
į Sibirą, ir po viskam. Jie ta
da jokios maištingos įtekmės į
proletariato valdžią neturės.
Ištikrųjų stebėtina. A įsteig
ta privatine nuosavybė, plėto
sis kapitalizmas, mainysis eko
nominės sąlygos, o į politinę
galią jokios įtekmės neturės.
Čia p. Sabas sukasi, kąip ta

Petras žiurėjo, kaip šitos puikios dievybės
išeina iš keltuvo ir eina į valgomąjį kambarį ki
ton pusėn. Kaikurie žmonės galėtų pasipiktinti
jų aprėdalu; bet Petrui, kuris turėjo minty Olim
po kalno vaizdą* jis atrodė labai naturalum. tas
priklauso nuo to žvilgsnio, kokiu kas žiuri.

Petras du kartu buvo klausti ar p. -Lakma
nas dar neparėjo, bet vis dar jo nebuvo; ant ga
lo Petras, — įsidrąsinęs, kaip toji lapė, ką su
liutu kalbėjo — ėmė vaikščioti po koridorių berupestiilgai pasižiurędamas į dievų grupes. Jis
pamate didelį balkoną einantį visais keturiais ši
tos koridoriaus pasieniais, “mezanininę aslą ,
kaip ji buvo vadinama; jis įsigeidė pažiūrėti, kas
yra ten ir užsilipo baltais marmuriniais laiptais;
ten jis pamate eiles kėdžių ir solų aptaisytų tam
siai pilku aksomu. Čia, matomai, dievės ateida
vo pasėdėti; Petras kuo ramiausiai atsisėdo ii
dairės.
Tiesiai prieš jį sėdėjo dievybe ant aksomi
nės sofos, vieną pliką baltą ranką ant jos pa
dėjus. Ranka buvo didele driita ir jos savininkė
taipgi buvo didelė ir drūta, palšais auksiniais
plaukais ir daugybe spindinčių deimantų. Ji tin
giai vedė akimis nuo vieno daikto ant kito. Va
landėlę sustojo ant Petro ir ėjo toliau; Petras
suprato, koks jis nežymus yra tose akyse.
Vienok jis nepaliovė iš padilbų dirsčioti į
ją ir bedirščiodamas įdomų vaizdą pamate. Šita

voveris ant rato: vis ant vie
los ir ant vietos. Ką tik pir
miau sakė, kad ekonominiai
faktoriai tvirtesni už politiką,
kad ekonominiai faktoriai ją
pergali, o paskui vėl kitaip:
besiplėtojantis kapitalizmas jo
kios, girdi, įtakos nepadarys ir
jokio pavojaus nebus, — ko
munizmas vistiek platinsią!
Bet pažiūrėkim, ką pats Le
ninas sako apie tą proletaria
to politinę galią ir apie pavo
jų nuo besiplėtojančio kapita
lizmo prie proletariato dikta
tūros. Kalbėdamas “poltprosvietams” š. m. spalio 17 die
ną, štai ką Leninas pasakė, ko
kią ateitį jis matąs iš to ka
pitalizmo augimo: “Jeigu lai
mės kapitalizmas, tada taipgi
augs pramoninė produkcija, o
kartu augs ir proletariatas. Ka
pitalistai laimės ant labo mu
sų politikos ir tvers pramoninį
proletariatą, kuris pas mus, dė
lei karo ir desperatiško chao
so ir suirimo, tapo deklesuotas, tai reiškia, išmestas iš sa
vo klesinės vagos ir nustojo
egzistuoti, kaipo proletariatas.
Ant kiek kapitalistinė pramonė
tapo sunaikinta, ant kiek fa
brikai ir dirbtuvės sustojo —
proletariatas išnyko.” Ir todėl
Leninas nusprendė pradėti iš
naujo. Ūkininkai ves laisvą
pirklybą ir turtės, kapitaliz
mas augs ir plėtosis, ir ant ga
lo pradės augti proletariato
spėka. Apie pavojų, kurį Le
ninas mato nuo besiplėtojan
čio kapitalizmo, jis sako, kad,
pavojus esąs didelis ir kova,
jeigu bolševikai norėsią pasi
laikyti, busianti baisi. Nes:
“Tikras dalykų padėjimas yra
toks, jog kova yra ir bus dar
atkaklesnė, dar žiauresnė negu
kova su Kolčaku ir Denikinu.
Visas klausimas tame, kas ką
pralenks? Jeigu kapitalistai su
spės susiorganizuoti pirmiau,
tada jie nuvers bolševikus ir
apie tai negali būti jokios kal
bos. Reikia į dalykus žiūrėti
blaivai: kas ką įveiks?”
Per ketverius melus dirbta
su didžiausiu atkaklumu ant
sunaikinimo šalies produktivinių jiegų, ir kada privedė ša
lį prie tokio krizio, iš kurio
jau nėra išėjimo, kada ta ša
lis tapo atmesta šimtmetis ar
daugiau atgal; kada pasitvir
tino, kad “proletariato dikta
tūra” privedė prie, sunaikini
mo to paties proletariato, ta
da jau pradedama išnaujo, —
daromi “zigzagai” ir skelbia
ma... taika tarpe klasių! Bol
ševikai stveriasi gaivinti kapi
talizmą — tą patį, kurį per
ketverius metus naikino. Jie
kviečia pas save net kitų ša
lių kapitalistus, kad jie teik
tųsi užsisėsti Rusijos darbinin
kams ant sprando ir pakeltų
sutriuškintą produkcijos apa
ratą, sunkdami už tai pervir
šį iš Rusijos darbininkų į užrubežinius rezervuarus.
“Proletariato diktatūra” pa
sibaigė diktatūra savų ir sve
timų kapatalistų ant darbinin
kų.

Junona savo sterblėj turėjo auksu adytą krepšį;
ji atidarė jį ir jis pamatė slėpiningų aparatų rin
kinį, kuriuos ji pradėjo vartoti: pirmiausia ma
žylis rankinis veidrodėlis, kuriame ji prisižiūrė
jo savo žavėčioms; paskui baltas pudrinis barstukas, kuriuo ji mitriai .pukšėjo sau apie nosį
ir skruostus; paskui kažkoks raudonas pieštu
kas, kuriuo ji tryne sau lupas; paskui auksinis
pieštukas kuriuo ji leifgvai palietė savo anta
kius. Toliaus ji, matomai, pamatė plaukučių iš
augusių po jos išėjimui iš apsitaisomojo kam
bario. Petras nežinojo tikrai, bet ji turėjo mažas
žnyplaites ir jomis kažką traukė sau iš smakro.
Ji dirbo sau su visokiais painiais tualeto daly
kais nieko nepaisydama praeinančiais žmonėmis.
Petras žiurėjo toliau ir matė, kad kaip vie
nam nusičiaudėjus, ar sužiovavus kambary, vi
si kili kambary neniisilaikomai ima čiaudėti, ar
žiovauti, taip visos šitos Dianos, Junonos ir He
bės “mezaniiiiiiėj asloj” staiga atsiminė apie sa
vo auksinius ar sidabrinius veidrodėlius, pudri
nius barslukus ir raudonus, auksinius, ar juo
dus paišelius. Vienas po kito grožės krepšeliai
atsidarinėja ir jis apsižvelgęs su nusistebėjimu
manė, kad Olimpo kalpas pavirto į grožio salioną.
[(Bus daugiau)^
................... ■iii"1 Ji.1
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O kiek nesąmonių pridirbta
čia, šioj šalyj, pamėgdžiojant
Rusijos bolševikus! Žmones,
kur pirma nebuvo nė socialis
tai, pasidarė didžiausi “revoliucijonieriai”, patapo “vado
vais” ir “vykino” tą savo “re
voliuciją” rašydami rezoliuci
jas, kad visi partijos nariai tu
rį eiti laukan iš visų dagi paj
šelpimų draugijų ir kliubų,
kaipo “buržuaziškų” įstaigų,
pasakodami, kati ryt poryt
įvyks Amerikoj revoliucija ir
bus įsteigtas komunizmas. Jie
mokė neturėt nieko bendra su
“palšomis miniomis”, ignoruo
ti arba ardyti darbininkiškas
unijas, — keikdami ir pravar
džiuodami visus ir viską; o
ant galo, įdėję į savo naujos
“komunistų” partijos progra
mą visai nesąmoniškų reikala
vimų, sugrudo tą visą partiją
į požemius... Tuo išsipildė tų
“vadovų” troškimai: partija
tapo “atskirta” nuo “palšųjų
minių”.
Šiandie tie “vadovai” pama
tė, kokių nesąmonių jie pri
dirbo, kokių biaurių kivirčių
jie sukėlė tarpe darbininkų.
Tatai, bijodami prisipažinti
prie tų nesąmonių, kurias jie
skelbė darbininkams, jie da
bar vėl keikia kitus už tas ne
sąmones, ką patys pridirbo.
Tie visi “vadovai”, kurie pa
sakojo darbininkams apie re
voliucijas ir komunizmą ant
rytojaus, buvo arba sužinųs
melagiai, arba dideliausi igno rantai.
I— Sparva.

Iš Socialisty darbuotėsSocialistų partijos nucionalo
raštinė skelbia, kad ji atspau
sdinusi ir žada platinti E. V.
Dėbso kalbą, pasakytą Ganlone, O. lųiro melu, dėl kurios
jis tapo nubaustas 10 metų ka
lėjime.
jį
Renkant narius valstybės
įslatybon Badene, Vokietijoje,
didžiumiečiai socialistai buvo
vienintele partija, kuri dau
giau savo narių išrinko, visos
kitos partijos išrinko mažiau,
{statybos sudėtis yra tokia:
Klerikalai 34, Didžiumiečiai
socialistai 20, Liaudies partija
7, Žemės Lyga 7, Komunistai
3, Nepriklausomieji socialistai
2, Vidurinieji socialistai 1.
Yra pranešama, kad Frdncijos socialistai pradeda atsi
griebti nuo suirimo dėl karo
ir savutarpio kliūčių. Jie turi
55 narius parlamente, 120 pro
vincijų ir apygardos tarybose,
79 miestų majorus ir 1300 na
rius miestų tarybose. Narinių
mokesčių mokėjimas organiza
cijose didėja, nors darbini likus
spaudžia nedarbas, pragyveni
mo brangis, dideli mokesčiai
ir kitos kapitalizmo dovanos.
Anatole France, žymus franeuzų rašytojas gavo Nobelio
dovaną už savo literalinius
darbus. France yra senas so
cialistas.
“ČEKOS” APSILEIDIMAS.
Prieš kiek laiko brooklyniškč Laisvė įsteigė savąją črezvičaiką, trumpai sakant “če
ką”, specialiniu tikslu sekioti
socialistą K. Liutkų ir rapor
tuoti jai, Laisvei, kur ir kaip
jis gyvena, ką veikia, etc. “če
ką” stropiai savo uždavinį pil
dė, bet kažkaip užsižiopsojo
ir pėdas jĮiametė. Nepasitenki
nus sav^r “čekos” žioplumu
Laisvė dabar sako:
...“K. Liutkus ramiu laiku
gyvas dingo.”
Dingti jis nedingo, bet jau
tokią žioplą savo “čeką” Lais
vė turėtų pasiųsti šunims še-*
ko pinuti.
— Laisvės Mylėtojas.
DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ SANDELIS

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

I
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Anglija, Vokietija
ir Rusija

E9BE?9B

biznis, kaip sakysim, atsteigi- ti nepaprastai svarbia medžia
mas gelžkelių ir susisiekimo gų versme. Anglijai medžiagos
reikalingos. Anglija reikalauja
rinkos savo didžiulei prekių įropoj.
Ar čia mes turim reikalo su vairybei. Rusija reikalauja pre
žiniomis, neturinčiomis svar kių. Vokietija turi sugebumo
bos tikrenybei? Gal. Bet pri-, suvesti Angliju ir Rusiją j krū
sižiurėkim padėties ekonomių vų ir podraug pati apsirūpinti
nei logikai. Kiekvienas pripa reikalinga sau medžiaga ir paga
žins, kad Anglija, Vokietija ir minti daugybę prekių reikalau-

Musų Moterims
'Two l‘k|ce” Sėjomis—No 1190.

Neseniai Londone apsilankė
Hugo Stinnes. Stinnes yra la
bai turtingas žmogus, turtin
giausias visoj Vokietijoj, o tas
daug reiškia. Nors didele vo
kiečių dalis dėl karo ir taikos
suvargo; bet keletas vokiečių, nonrinin grandiniu, jei ne po na pigiai pagaminti Anglija.
Bet jei dabar galima įsteig
tokie kaip Stinnes, be galo pra litinio stovio priepuoliai. Joms
lobo. Jie įiasigriebč į savo kon- visoms butų neapsakomai pa ti tokie vaisingi santykiai, tai
togiau einant visoms trims iš kodėl to negalima buvo pada
mones ir tapo galingi. Todėl vieno. O jokios dvi iš jų ne ryti prieš karą? Tai buvo dėl
net Amerikoj pradedama įdo gali veikti išvieno be trečios. to, kad Vokietija jautės pati
mautis, kada Stinnes apsilan
Bet, gal mums pasakys, kad gana galinga atmetus Angliją
ko Londone; tuomi labinus, ka iš Rusijos negalima nieko lauk visai. Bet dabar, karas pavedė
Anglijos rankas,
da Maximilian Harden sako, ti, kol sovietinė valdžia ten yra. Vokietiją
.1190
užsieninė
prekyba
O apie sovietinės valdžios puo Vokietijos
nes svarbos negu VVushingto- limą pranašauja tik apgailėti- didžiumoje priklauso nuo An
no nusiginklavimo konferencl- nhuisieji jos išeiviai. Bet ne glijos gero noro. Vienok gero
ja Tiesa, daugumui atrodo, vokiečiai sako, kad iš Rusijos noro mainymas pareina ne Sejono priekis lygus ir apvedžiotas
juostele ir guzikais; užpakalis trukai!
negalima nieko laukti. Jie ti nuo sentimento, o nuo pato- I pūtį parauktas. Siųkite sejoną iš viiRet jei Harden pridurtų, kad ki, kad žmogus žinąs kaip, ga gilino. Anglija turės patogu- nonės’“mater7jos.
Stinnes neseniai padare sutar li nukakti į Rusijos kaimus, mų iš vokiečių prekybos išplė- Tokiam sejonui pavyzdys No. 1190
tį atidaryti plačios bankinės aprūpinti kaimiečius sėklomis
sistemos šakas Sovietinėj Ru ir ūkio padargais už užaugsijoj, tai juokai butų dar aiš siamus javus ir paskui gau
kesni,’ vienok jie butų
Norint gauti tokiam sejonui su
tuosius javus apmainyti ant j u pamatu.
kirpti
pasiūti pavyzdį, prašom
ni.
Francija spaudžia Vokietiją iškirpti iržemiau
kitų daiktų, arba išvežti užsie
paduotą blankutę, pa
užmokėti. Vokietija neturi tarp žymėti mierą, parašyti savo vardą,
nin,
su
sovietinės
valdžios
su

Kiek laiko atgal, laikraštautinių kreditų. Vienok jos pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus |
Čiuoso buvo paduota niažai tikimu. To negali padaryti nei
konvertą kartu su 15 centų (pašto
pramoninkai
gali
gauti
tarp

francuzai,
nei
anglai,
visų
la

ženkleliais
ar pinigais) atsiųsti mums,
patemijama žinia, kad pramošiaip
užadresavusj
NAUJIENOS,
nės draugija, kurioj Stinnes biausiai amerikiečiai. Vokieti tautinių kreditų, užsistatydami PATTERN DEPT., 1789 S. Halsted
joj gi yra daugybės žmonių, savo turtų šaltinius, arba, kaip St., Chicago, III.
yra svarbus asmuo,
valdžiai sukelti du bilionus vedusių reikalus Rusijoj prieš Sir Peter Rylands siūlo, išduo
privilegijuotas
dalis.
NAUJIENOS Pattem Dep.
aukso markių sekamam atly karą ir norinčių vėl juos ves dami
1789
S. Halsted St., Chicago, III.
Abiejuose
atsitikimuose ne
ginimo atmokejinnii. Jos bu ti.
čia įdedu 15 centų, Ir prašau atvo reikalaujama, kad valdžia ' Vokiečiai mano, kad jie ga francuzai, bet anglai paims da sių stiman pavyzdį No. 1190.
atlyginiman už tai pavestų jai li įjudinti gamybą Rusijoje net lis. Ne franeuzų pramone su Mieros ........... colių per juosmenį
valstybės gelžkelius, kurie da sovietinėj Rusijoj pusiau miru sidės su vokiečių pramone, o
bar neduoda pelnų pramonin sioj iš bado. Jie mano, kad per
(Vardas ir pavardi)
. . pasitcnkams, ir pasižadėtų nedaryti du ar tris metus jie gali at
Francija yra tsavimi
daugiau bandymų su jų^visuo- siekti to, kad Rusija užaugins kinusi. Ji neturi vietos ekono(Adresas)
menijimu. Bet tas valdžiai ne kviečių ir rugių išvežimui — minia mc susijungime su’ Vopaliko ir antra, tas galėjo su kviečių Anglijai; rugių, Vokie kietij a ir Rusija. Rusijos mekelti darbininkus prieš ją. To tijai. Jie mano galėsią greitai džiaga jai nereikalinga ir ji ne(Miestas ir Valst.)
dėl tas buvo užmesta. Bet pra išplėsti medvilnės auginimą turi pigių gaminių tinkamų rumoninkai neatsisako valdžiai pietinėse provincijose, kad pa sų reikalams. Ji neturi prity
kredituoti.
dėjus kontroliuoti Amerikos rimo su indėliais užsienio pra
LAIKRODININKAS
Galinus galima pastebėti pla medvilnės kainas. Dar greičiau monėse ir jų ji nemėgsta. Jo
Užlaiko laikrodžių ir kitokių auk
nas atlyginimo klausiniu, kurį jie gali pradėti naudoti miš sios vaidmuo mechaninis, ku sinių
daiktų krautuvę. Pirmos klesėmyklas, ris atlyginimo mokėjimų rei sos laikrodžių
įteikė Britijos pramonių fede kus, Baku žibalo
taisytojas.
kalavimu
verčia
susijungimą
1827
So.
Halsted St.,
platinos
kasyklas
ir
neišpasaracijai jos buvusis prezidentas,
Chicago,
III.
Sir Pcter Rylands. Einant ši komą daugybę kilų gamtos gimti. Kada ji savo pinigus at
tuo planu pirmiausia turi bū turtų. O sykį darbui prasidė gaus, tai ji turės viską, kas
ti padaryta atitaisymai “išlei jus jie gali matyli Rusijoje jai priklauso. Ir ateis laikas,
kada ji keiks anglus, kurie mo
džiant didžiųjų vokiečių pra
Pragarai
monių ir prekybos firmų, ban- laivų statymo medžiagai ir kėjo laimėti ir didesnius per Namai
Dievas žino kam. Galima sa galės pelnus ir tvirtą didesnės
Komedija
bos linijų niorgičius, arba pa kyti, kad biznio žmonės nesi žemyno dalies draugingumą. Ir
Parašė
Harry Newton
lakius nešančias dalis, šitie ims tų dalykų negavę didesnio gal ji klaus kada savęs, kodėl
Vertė Jonas Ilgaudas.
morgičiai ar dalys butų už užtikrinimo negu tas, kurį ga ji leido vokiečių demokratijai
Puslapių 28.
pakliūti
į
tarptautinio
kapita

li
pasiūlyti
sovietinė
valdžia.
Kaina
tik 10c.
statoma pas santarvininkus, ar
Gera statymui scenoje,
ba pardavinėjama privatiniams Bet reikia atsiminti, kad vo lizmo pančius, kur Francija
Tik dvi ypatos reikalaujažmonėms.“ Vokiečių apmokė kiečiai labai atprato nuo pilnų gali vaidinti lik mažesnį vaid
mos lošimui.
Pinigus galima siųsti kramenį,
vieloj
.ją
auklėti
ir
su
užtikrinimų.
Jie
neturi
užtik

jimai jų butų daroma prekė
gos ženkleliais.
mis, ar patarnavimu be lenk rinimų namie. Nei vienas ne ja išvieno tverti Europoje tik
Naujienų Knygynas
tyniavimo su britiškuoju patar žino, ką jis pjaus pasėjęs. Bet rąją demokratinių žmonių tarp
1739 So. Haltsed St.
navimu; vokiečių konstrukty vokiečiai dirba, daro planus ir iau tybę, kur Francija lengvai
butų galėjusi užimti vadovau
Chicago, III.
via darbas butų toks, kad jis vykina juos.
Rusija galima butų padary- jančią vietą (New Republic).
neapsimokėtų kaipo paprastas

Frank Waitekaitis

Geriausia Vieta

Pirkti
Auksiniai laikrodėliai,
daimantai, žiedai, re
težiai, perlai. Viskas
vėliausios mados. Par
siduoda už numažintą

kainą.
Gramafonai

sių išdirbysčių parsi
duoda ant lengvij iš

mokėjimų. Didelis pa

sirinkimas lietuviškų
ir angliškų rekordų ir

rolių dėl Player Piano.
Juozas F. Budrik

3343 So. Halsted St

Padarysime 500 namu linksmais

Ateik į mys dirbtuvės brenčii!

$25
Tiktai $25

$100 iki $200

pardavėjas No. 4

Nepamirškite papra

| |ir*| TlirduHų pasirinkime iš 24 rekordų, 500 plieno wrr;| *r|||
i Vrl lĮlIladatų, taipgi daimanto adata su kiekvienu Wr|

Padarytas minkšto
Visas iškimštas matrasas

vėlimo; pil

nos mieros, apvalainais kraštais;
tvirtais A. Q. A. susiuvimais. Spe

cialiai apkainuotas šiamo išpardavime uz

$6.75

Nei telefonu nei laišku užsakymų

ant jo nepriimam.

Queen ftnne Supamoji kėdė
ir taip kėdė; rėmai, rusvai
Mahogany palituruoti; gra
žaus dezaininimo; platus ir
aukštas užpaaklis ir smagi
sėdynė; rankoms pinta ien-

drėmis
Specialiai
Galo stalas
Queen Anne stailo,
didelis viršus, gražios
franeuziškos kojos; ru
do mahogany baigimo.

. $8.50

specialiai

u.

Ateikite pas mus ir mes

phonographų.

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

$13.85

VIGTROLAS

šinos; gražaus dezaininimo; tvir
to subudavojimo ir gražaus tono.
Specialia prirengimas.
No. 80 modelis parodo visokiuose baiginiuo
se; 3 sprendzinų motoras; apnikeliuotas; 10
pasirinkime Vi(Ctoro šmotukų. (£ "j fj/į
Specialiai
“ U"tafc«v
$6 į mėnesj
MUSŲ REKORDŲ
SKYRIUS.
Pilniausis pasirinki
mas; visokiausių ir
vėliausių operos, šo
kių ir dainų gar
siausių artistų.

COLUMBIA GRAFONOLAS
Rūkoriams
Ankšta, pelenams nu
sikrėsti, mahogany bai
gimo, plati apačia ir
viršus, su stikliniu induku. Spe*7C) P
cialiai
I

siūlome šį parinktą instrumentą uz prieš
karinę kainą; parinktos patrinos; visokio
baigimo. Specialia prirengimas.
No. E2 modelio, aržuolo, vvalnuto ir
mahogany; automatiškai sustoja; puikaus
tono; 10 pasirinkime Columbia rekordų. Specialiai
ąlOvitv
$5 į menesį
L. Klein, trečios lubos.

OflM valandos i nua II ryte Iki
8 vakare.
Re^deectjai 2811 W. B3r< 81.
Tel. Prospect 8466

Ofiso Tel. Blvd. 7820
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Perkėlė savo ofisą į
4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 ir
6:30 iki 8:30. Ned.: 10:30 iki
12:00 dieną.
Nam.: 2914 W. 43rd Street.
Tel. Lafayctte 263

DR. G. M. GLASER

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

KALĖDŲ DOVANOS

Praktikuoja 30 metai
Ofisas •
3149 S. Morgan St., kertė 32 SU
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

Suvedame dratus ir sudedame fixtures J 6
kambarių namą už $69.00. Persitikrinimui kreip
kitės pas mus arba telefonuokite, o mes suteik
sime apkainavimą, Darbą visuomet gvarantuojame.
Taipgi laikome elektros įrankių krautuvę ir tai
some viską namieje. Musų kainos prieinamos.

NEW PEOPLES ELECTRIC C0
1711 West 47th St
Telephone Yards 1582

Tel.: Yards 413

DUODAME ANT LENGVŲ ISMOKEIIMŲ
Nepalyginamos kalbamosios ma

TeL Caaal 2118

Main Salcsroom Factory Branch

šyt L. Klein štampų.

Pasilinksminimo Dovanos Visam Metui

1900 So. Halsted St

Tik $42

Tik 500 phonogroDhų su tokia kaina.

1

DR. YUSKA

Nupirks didelį Phonographą
1922 modelio, kuris grajina
visokio išdirbimo rekordus,
su raštišku GVARANTAVIMU ant 10 metų. Šių phonographų reguliarė kaina nuo

J(XE SHIMKUS

StTmP

8101 S. Halsted SU kampas 81 gal

Viename name su Dr. Monkevičium.
Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegt
ją; Ilgai prak
tikavusi Penu
sllvanijos hos
pitalisa.
sėkmingai patarnauja pria
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose ligose Ir
kitokiuose rei
kaluose
mo
terims ir mer
ginoms.

geriau

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

Generalis, Lietuvis

MRS. A. MICHNIEWICH
AKU6ERKA

DR. J. KULIS

Tarpe Hermitage ir Paulina.
Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų
ir pūslės. Elektriškas gydymas su pagel; ba X-Ray spindulių.

r Specialistas Ligų

DR. J W. BEAUDETTE
Ofisas

Novako Vaistini
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned. j 2:80—4130 P. M.
Telephone: Carai 464

LIETUVIS
8YDTTOJAS IR CHIRURGAS
Gydė visokias ligas motorą, vai
ką ir vyrą. Specialiai gydė lim
pančias, senas ir paslaptin
gas vyrą ligas.
8259 So. Halsted St., Chicago.

Ofisas

5100 S. Ashland Ava.
ant viršaus Banko
Vai.: 1—2:81 ir 6:30-8:30 P. M.

Nedėliomis iki 2:30 P. M.
Telephone: Republic 805

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus | savo narna dabar. Kaina stebėtinai
žema, Pagalius išmokesčlo planas suteikiamas, jei norite. Mielai
npkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, BlJ

Telephone Van Buren 294
Ras. 1189 Indepandence Blvd. Chicąfa

DR. A. A. ROTH

GarsinkitesNaujienose
___________________________________

.

■

.......... .

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

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

BOSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moterišką, Vyrišką,
Vaiką ir visą chronišką ligą
Ofisas t 8854 So. Halsted St. Chlcąąa.
Telephone Drovai 9698 '
Valandos: 19—11 ryto; 2—8 toa plot,
7—8 lak. Kadiliomia UF-12 dhaą.

......................................................................
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NAUJIENOS, Chicago, UI,
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CHICAGOS
ŽINIOS::
Jie vis dar savo laikosi
Skerdyklų savininkai vis dar
savo laikosi ir nenori teisingos
darbininkų reikalavimus pride
rančiai išklausyti ir su jais su
sitaikinti. Ir kur-gi jie to no
rės, kada jie vis dar tikisi, kad
jiems gal bent kokiu budu jų
seks streikuojančių darbininkų
vienybę suskaldyti, jų streiką
vo

labui pilnai pavergti ir

iš

šie laiškai yra atėję iš Euro
pos. Kam jie priklauso, tegul
nueina į vyriausįjį paštą, (Clark
ir Adams gt.) atsiimti. Reikia
klaust prie langelio, kur padėta
iškaba “Advertised Window”,
lobėj nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERf, kaip kad
šiame sąraše pažymėta. Laiš
kus paštas laiko tik keturiopą
dienų nuo paskelbimo.

ŽEMAITES
Atminčiai pagerbti taisomas

GEDULIŲ VAKARAS
Ateinantį Sekmadienį, Gruodžio 18,1921 m.
HULL HOUSE TEATRE
Polk ir Halsted gt.
Pradžia lygiai 8 vai. vakaro.

1 Baltūsis Jurgis
2 Balses Ste
18 Dizziskiu Leornadni
24 Eruskis John
26 Fabionavifde V.
33 Geimus Marie
34 Girbiti Mitą
35 Giedrias Jazapas
37 Grigienei Mortai
47 Jaunant Berta

Vakaro Programas: — 1. Referatas apie žemai
tės gyvenimą, darbus ir nuopelnus Lietuvių li
2. Skaitymai iš svarbesniųjų Žeteratūroj.
maitės raštų. — 3. Koncertas, žymiausiems musų
artistams ir artistėms dalyvaujant.

50 Kačinsko Joseph

51 Katella K
56 Kinduris C
r>o Kriscunas Kazimieras

Kadangi vakaras prasidės lygiai 8 vai. vakaro, publika praSoma susirinkti laiku, idant netrukdžius rainiam programo tę
simui.

Savo garbingos rašytojos atminčiai pagerbti kviečiame

65 Knutkauskis Jazapas
naudoti. Bet jeigu streikieriai
visuomenę skaitlingai dalyvauti.
71 U‘(lwas Frank
grieš ta i savo laikysis, tai visos
81 Matas Donnis
Bilietas asmeniui 50c.
Rengėjų Komisija.
88 Mikalauskis Vilem
jų pastangos darbininkus pa
93 Nakutis Sanas
P. S. Bilietai išanksto galima gaut Naujienų ofisuose, Universal
vergti nueis dykai; darbininkai
94 Nemchauskis Stiaponas
State Banke ir pas rengėjus.
streiką, vėliau ar anksčiau, vis
98 Parkauskas Jufen
103 Pryatupas W
vien laimės, jeigu jie vienybės
104 Posskus Petras
laikysis, tiktai savo unijos va
105 Pritekei Ursula
118 Rutkus Jan
dų patarimij klaitsys ir nei ma
119 Rodina Pelevazenia
žiausios atydos jokioms provo bininkams yra patartina kiek TROKAS SU MĖSA SUVAŽL 120 Sawicz Viktor
Antanas
katorių agitacijoms neatkreips. galint daugiau vienybės laiky-'NĖJO VAIKĄ — UŽMUŠTAS 1.21 Statikas
Senauskas
oJzapas
128
ANT VIETOS.
lis ir nesiduoti savęs visoSimasko
Kasimir
132
136 Snauksta Villim
bininkai per savo unijos prezi kiems žemos rųšies pašali137 Sliazas V 2
Vakar vakarą 4:25 valandą 138
dentą Ha ves kreipėsi prie dar nianis provokatoriams suved— Sliazevicius Frar.k
žioti,
ypač
dabar,
kada
sėkmin

Hals'ted gatvėje tarp 35 ir 34 139 Strazdai Antanai
bo sekretoriaus Davis, reika
Stulgene Agneška
laudami, kad valdžia bent ko go streiko pabaiga jau beveik 1 gatvių trekas prikrautas pilnas 143
144 Sudietas Stanislavas
darbininkų mėsos greitai važiavo, mato 159 Wollus John
kiu budu apsiimtų jiems strei nebetoli su pilnu
mai bijodamas, kad žmonės jo 161 Zibart Jan
ko ginče patarpininkauti. Jie laimėjimu.
■ II.............. T. -11-------------neužpultų ir nepadarytų ką blo
jam išdėstė visą dalyką ir pri
ga ir šitaip besiskubindamas
davė savo reikalavimus, būtent,
užvažiavo ant 6 ar 7 metų vai- Draugystės švento Antano iš Padkad pakaimių savininkai atšau
' ko einančio skersai gatvę. Vai vos priešmetinis susirinkimas įvyks
ktų algų nukapojimą, padarytą
sekmadienyje, ghiod. 18, 1 vai. po pie
kas tapo užmuštas ant vietos. tų Dievo Apveizdos parapijos svetai
lapkr. 24, ir kad jie sutiktų al
I Tuojaus subėgo daug žmonių nėj, So. Union Avė. ir 18 gat. Visi
gų sumažinimo klausimą pa
nariai būtinai atsilankykit, nes yra
šeši šimtai aliejaus išvežioto- įr vaikas tapo
nuneštas pas daug
vesti arbitracijai ir sugrąžintų
svarbių reikalų apsvarstymui.
—Valdyba.
senąją algą iki arbitracija neiš jų užvakar nubalsavo streikuo- ‘ graborių po num. 3468 S. Hai
ti. Dar nekuriu aliejaus išvežio sted gat. žmonės įpykę ant va- Meldžiame apielinkės Draugijų ne
neš savo nuosprendžio.
kai- rengti vakarų sausio 14, 1922, nes tą
Kompanijos sužinoję apie tai tojų darbininkų balsavimai, bu žinotojo kaipo “skebo►“ ir kai
rengia didelį vakarą West Pullp() nusikaltėlio išmėtė
išmetė mėsą iš dieną
tuojaus pranešė, kad jos yra tent streikuoti ar ne įvyko va- lio
mano Liet. Pašelpinis Kliubas.
kau vakare. Jų pasekmių dar troko žemėn ir kai kurios sue—Komitetas.
nežinoma,
bet
spėjama,
jusios moterys pradėjo nešio
spręsti tiesioginiu budu su “sa
Lietuvių Motery Pašelpinis Kliubas
tis ją sau namon. Policija vic- aikys savo priešmetinį susirinkimą
vo darbininkais“, o ne su ko taipgi nubalsuos streikuoti.
Svarbiausi aliejaus išvežioto- j nok pamačiusi tai sulaikė jas nedėlioj, gruod. 18 d., 2 vai. po pietų
kiomis ten arbitracijos tarybo
AIhite Mark Sųuape svetainėj ties
mis ir t. p. Gi tie jų
“savieji j jų darbininkų streiko priežas- Į įr liepė padėti į vietą. Netrukus Halsted ir 30 gat. Visos narės kvie
darbininkai“ yra niekas kitas, lis yra sumažinimas algų apie atvažiavo policijos vežimas su čiama būtinai atsilankyti.
Nut. Raštininke.
daugiau policistų ir troką su
kaip tik jų bosų suorganizuoti $25 menesiui.
mėsa nugabeno nuovadom Nuo Brighton Park. — D. L. K. Keistu
taip vadinami dirbtuvių komi
Kliubo priešmetinis susirinkimas
tetai. 'Taigi jos ir nori su jais JIS SURADO DARBĄ, BET... troko su 'mėsa žmonės nuėjo čio
jus laikomas sekrųadienį, gr. 18 d.,
pas graborių ir apstojo duris 1 v. po pietų Liuosybės salėj, 3925
“tiesioginiu“
budu taikintis,
S. Kedzie Avė. Nariai kviečiami su
Ana diena tūlas vyriukas be- dideliu buriu.
kuriems taikos derybose butu
sirinkti laiku, nes yra daug svarbių
leista tiktai vienas dalykas ati jieskodamas darbo užėjo tokią
Kieno yra tas vaikas kurį reikalų, taip jau rinkimai naujos val
tikti, būtent, be jokio pasiprie vietą, kur, kaip jam atrodė, ga t rokas suvažinėjo, nežinia, vie dybos ateinantienjs metams.
—Raštininkas.
šinimo pasirašyti
po visais lima ir nedirbant pinigų kaip nok yra spėjama, kad jis yra
Draugijos Lietuvos Ūkininko prieš
skerdyklų savininkų Įiadiiktuolietuvių tėvų, jis yra balto veimetinis susirinkimas įvyks nedėlioj,
Kadangi jis buvo geros šir do ir geltonų plaukų.
gruodžio 18 d., Meldažio svetainėj, 1
vai. po pietų. Visi narai malonėkit©
atliktas kriukis...
dies vyrukas ir nenorėjo proga
Pas graborių po vieną leid atsilankyti. — Valdyba.
Žinoma, kompanijos pasiro- vienas pasidalinti, tai jis parė žiama pažiūrėti vaiko; gal kas
Lietuviškos
Tautiškos Liuosybės
dydamos esą taip nusistačiu- jęs namon pasisakė apie tai pažins.
Draugystes priešmetinis susirinkimas
sios streiko ginče tikisi,
kad savo draugams, kad girdi, jis
įvyks 18 d. gruodžio, 1 vai. po pietų,
užėjęs
tokią
vietą
kur
galima
A. Valenčiaus svet. 1732 So. Union
gal tuo joms pasiseks streikuo
Av.
Dalyvaukit visi nariai, bus ren
jančius darbininkus nugąsdinti pinigų kaij) šieno užsidirbti.
kama valdyba ateinantiems metams.
Žinoma, kurs apie tokią vie
Taipgi kiekvienas narys privalo šiame,
ir juos priversti darban neužsusirinikm© užsimokėti visas savo už
Jo
Tai jų tą ir budus nežingeidaus.
vilktąsias mokestis. —Valdyba.
_____________
-*i________________
sa votiškos rūšies būdas provo- draugai tuojaus jo apie tai iš
BRIDGEPORT
DRAUGYSTĖS MOTINOS
kacijoms
tarpe
darbininkų klausinėjo, būtent, kur kaip ir
skleisti. Ir darbininkams to- t. p. Gi jis jiems apie viską pla
DIEVO ŠIDLAVOS.
Gruodžio
13
buvo
Universal
kioms provokacijoms nereiktų čiai paaiškino taip, kad tie jam Stale Banko direkcijos susirin- JTurės priešmetinį
susirinkimą
pilnai
patikėjo
ir
laukė
tik

gruod.
18
d.,
1
vai.
po
pietų,
bažny
nei mažiausios atydos kreipti,
I
kinius,
kuriame
nutarta
už
tinė
svetainėj,
35-a
gatvė
ir
Union
nes jos yra nieko
nereiškian tai kad kuogreičiau ateitų se
Avė.
Malonės
draugai
ir
draugės
pri
šiuos melus banko šerininkams
kama
diena.
čios. Streikuojantiems darbinin
būti ši n susirinkimam nes daug svar
išmokėti 8 nuoš. dividentų, ir bių reikalų yra aptarimui. Taipgi,
kams reikyi tiktai savo unijos
(ii sekamą rytą Visi skubiai , 10 nuoš. bonais darbininkams. bus renkama nauja valdyba 1922 me
vadų patarymų klausyti ir jų apsirengė, papusryčiavo ir po
Taipgi, padavusieji vardus, o
Susirinkime dar, paaiškėjo, kad tams,
ne užsimokėję, malonėkite pribūti:
nurodymų prisilaikyti.
tam nuėję į banką atsiėmė po
banko valdyba buvo padavus
Kviečia Valdyba.
Kaip jau daug kartų
buvo $100. Po to visi trys nudume į prašymą, kad ją priimtų į Chi
rašyta, kad streikas eina sek- nurodytą vietą.
cago Clearing House Associamingai, ir kad jo pabaiga jau
Nuvažiavę ten jie tuojaus
riją. Paskutinėmis dienomis
nebetoli, taigi prie progos tas griebėsi prie darbo. Tik nelai
buvo atsiųsta minėtos asocia- JIEŠKAU sesers Marcelės Laurigalima ir vėl pakartoti. Jis vis mėn už valandos, kilos jie pasi arijos
žmonės ištirti banko sto naičiukės po vyru Zubrickienės. Gy
dar tęsiasi sėkmingai ir jo juto, kad vtsi trys šimtai pas
veno Cleveland ir Chicago. Meldžiu
vį ir valdyba tikisi kati
bus
atsišaukti. Jeigu mirus, prašome jos
įvykiai rodo, kad jis gal ilgai juos... sutirpo...
pažįstamų pranešti.
priimta. — A. Am.
nebesitęs, jeigu vienybė streiIr taip vargšai vėl be pinigų
JOHN LAURINAITIS,
4458
S.
Ashland Avė., Chicago, III.
kuojančių darbininkų tarpe ne nuleidę nosis “gumbrino“ na
Blvd.: 8990
suskils.
mon, visus pinigus prakaziraAš, Anelė Pranauskiutė iš Viekšnių
Taigi streikuojantiems dar-

Pranešimai

Gal sustreikuos
aliejaus
■v v» ■ • ■
išvežiotoji

Lietuviu Rateliuose

ASMENŲ JIESKŪJIMAI

S

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■

S

Rusiškos
ir
Turkiškos
Vanos
12th STREET
S514-16 Roosevelt Rd.
CHICAGO, ILL.

TA* Littl* Nttrtf

for LiUU llltf

TAMOŠIUS MATUZEVIČIUS

(Lieuvoj miręs)

TeL Kedzia 8W2

Saule nudegus nosį
Vartok apščiai Saldančio

Uleninoiaium
Lengvai gydo, greitai ir
antiseptiškai.

ISRENDAVOJIMUI

Atsiimkit laiškus iš Pašto

LIETUVIŲ RAŠYTOJOS

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

Pėtnyčla, Gruodžio 16, 1921

Persiskyrė su šiuo pasauliu
Lapkričio 19-tą, 1921, 2 vai. po
pietų. Turėjo 46 m. amžiaus —
gimęs 1875 m. Kauno rėd., Šiau
lių apskr., Klovainių par., Laipuškių kaimo. Liko nuliūdę gi
minės Lietuvoj ir šiandien su
laukėm© giminės liūdną žinią
Amerikoj. Todėl, aš velionio
sesuo, Veronika Matužaitė širdin
gai meldžiu Amerikoj ir gerbia
mų klovainiečių parapijonų ir
pažįstamų ištarti liūdną linkėji
mą. Lai jam būna lengva ilsė
tis šaltoj Lietuvos žemelėj, ant
liūdnų ašarotų kapinių. Lieka
liūdna širdžia sesuo Veronika
Matužaitė ir visi gimines Ame
rikoj.

miesto, jieškau pusbrolio Stanislovo
Pranasuko, Kauno rėd., Šiaulių ap
skr.,, Sunteklių dvaro, Viekšnių valsč.
Apie 8 metai gyveno Cambridge,
Ohio, o dabar nežinau kur jisai ran
dasi. Meldžiu' atsišaukti.
ANDRIUS RAMANAUSKAS,
4217 Princton Avė.,
Chicago, III.

JIEŠKAU brolio Kazimiero Jurgai
čio. Turėjo farmą Irvias Mich —
Lake Co. Girdėjau, kad farmą par
davė 17 metuose, o pirkėjo pavardė
Masiulis. Girdėtis buvo, buk išvažia
vo į Philadelphia, Pa. Meldžiu at
sišaukti, nes turiu žinių nuo tėvo iš
Lietuvos.
JOHN JURGAITIS,
4217 Pincenton Avė.,
Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIU

BIZNIERIAMS auksine proga
—ant rendos naujam name du
štorai su beismantu, stymo šilu
ma, ant kampo 10705—7—9 Michigan Avė., Tol.: Pullman 2494.
RENDAI beismante 4 kambariai,
elektros šviesa, maudynės ir visi pa
rankamai prie gražios gatvės, ncbran
gi renda. Klauskit:
3247 So. Union Avė.,
Pirmos lubos

JIESKŪDARBO
JIEŠKAU

DARBO.

Ka.m reikalingas, meldžiu pri
siųsti laišką.
J.

MARCINKEVIČIUS,

551 W. 18th St.

REIKIA DARBININKįĮ

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

RAKANDŲ BARGENAS

Jauna pora priversta parduoti sa
vo 5 kambarių rakandus ant syk ar
atskirai už gerą pasiūlymą. Vėliau
sios mados seklyčiai setas, valgomo
jo, miegamojo kambarių setai, velve
to kaurai, ant grandų pastatoma lem
pa, davenport, rankomis malevoti pa
veikslai ir tt. Taipgi didelis dubeltava springsa phonographas, su rekor
dais ir daimanto adata ir gražiausia
grojiklis pianas, ukelele pridedama,
modelio 1921 su roliams šėpute ir ant
10 metų gvarantuotas. Nepraleiskit
šio bargeno.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

REIKIA VYRŲ ATLIEKAmu laiku ar visą laiką. Kiek
vienas vyras turys abelną sugabumą gali lengvai uždirbti
nuo $100 iki $500 j mėnesį pardavojant Pirmo Mortgečio 8
nuošimčio Auksinius Bondsus.
Patyrimas nereikalingas. Gausi
te čia patyrimą, kuriuomi 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 Milvvaukee ir Division St.,
PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ RAChicago.
kandai: 3 komodės, 2 kaurai, 2 misin
ginės lovos — viena pilno size, kita
vienam gulėti; kietų anglių pečius šil
domas, kukninis pečius, kuknios stalas
su krėslais, seklyčios setas, vidurinis
setas. Parduosiu už pusę verčios ir
turiu visokių reikalingų krėslų. Ne
praleiskite šios progos, nes niekur
STORAS PARDAVIMUI

PARDAVIMUI

negausite pigiau.

ti bizniui.

Priežastį pardavimo

gina ar našlė prie namų darbo. leng
vas ir pastovus darbas, gera mokestis.
PARDAVIMUI du puikus pečiai:
Atsišaukite
šildomas
ir kukninis; mokėta po
OREMUS CHEMICAL
$175.00,
vartoti
1 mėn. Kukninis ga
LABARATORY
lima
kūrinti
gazu
ir anglimis — par
1718 So. Halsted St.
duosiu pigiai. Atsišaukįte:
ANTANAS VERTELKA
6319 So. Lawrence St.

Moterų ir merginų prie
kelinių
siuvimo.
Reikia
mums tuojaus patyrusių
šiam darbui:

Atsišaukite greitu

Biznis gerai išdirbtas, vieta laiku, nes noriu išvažiuoti į kitą
apgyventa lietuviais, ir tinkan miestą.
A. BALČIUS.

patirsite ant vietos.
Musų biznis — vyrų apredaMOTERŲ
lų ir avalinės vyrų, moterų ir
vaikų. Kreipkitės:
3354 S. Halsted St.
REIKALINGA ŠEIMYNINKĖ mer

tefilkiai --

RAKANDAI

PARDAVIMUI deliktatesen ir ma
žas groseris, daro virš $400.00 į
savaitę biznio; 4 kambariai ir mau
dynė; renda nebrangi.
Atiduosiu
už $2,250 arba išmokėjimais ir gerą
išmėginimą atsišaukiančiam Žmogui.
Turit pribut urnai, kad apkainavus.
Kreipkitės visada 5520 Wentworth
Avė., netoli Garfield bulvaro.

MAZGIOTOJŲ,
SERGERS,
KIŠENINIŲ,
SIULINIŲ,
FLY STICHER’IŲ,
TOP STICHER’IŲ,
KIŠENIŲ KIRPĖJŲ.

'

822 W. 37th

PI.

Antros lubos.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius 7
pasažierų Hudson, 2 ekstra tajerai; mažai važinėtas, taip kaip
naujas. Parduosiu pigiai. At
sišaukite: Boulevard 9265.

NAMAI-ZEME.
GREIČIAUSIAI
NUPERKAME,
mainome, parduodame visose dalyse
Chicagos. Norinti parduoti, pirkti,
mainyti, narna, bučemę, grosernę,
farmą, lotą, mašiną, saliuną. Turime
pirkėjų ir msainytojų laukiančių.
Kreipkitės ypatiškai ar laišku:
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO.
3828 S. Halsted St.
N. W. Cor. 33-rd Place.

PARDAVIMUI Columbia Gramafonas su 3 spring motoru (ir self
stopper); kainavo $120.00, atiduosiu
už $65.00 su 25 rekordais. Savinin
kas apleidžia Chicagą.
2530 So. Emerald Avė.,
PARDAVIMUI naujas mūrinis na
ant pirmų lubų, užpakalyj.
mas 2-jų pagyvenimų 5—6 kamba
riai, fumace heat elektros šviesa,
maudynės ir visi naujos marios įtai
PARSIDUODA Player Pianas (su symai. Garadžius vienai mašinai;
Mandolin atachment) geros išdirbys- rendos neša $90.00 į mėnesį. Namas
Taipgi, galima panaudoti tės, mažai vartotas už $325. Atsi randasi South Side, pusė bloko nuo
Marųuette Road, parduosiu pigiai,
į krautuvę
patyrusias prie mašinos šaukite 3343
arba
mainysiu ant mažesnio namo,
So. Halsted St.
loto, automobiliaus arba kokio biznio.
merginas arba mokintis.
PARDAVIMUI Dry Goods Storas. Atsišaukit tuojaus
Kreipkitės:
SZEMET & LUCAS
Gera vieta, lietuvių apgyventa. Biz
4217 Archer Avė.
HART SCHAFFNER
nis išdirbta per 5 metus. Parsiduo
da greitai ir pigiai.
Nepraleiskit
& MARX,
progos; pirmutinis laimės. Turi būt
1922 S. Halsted St.
parduota į 5 dienas.
PARDAVIMUI nuedinis namas, du
D. KUBILIUS,
lotai po 30 pėdų, keturi kambariai,
3625 S. Halsted St.,
cementuotas skiepas, elektra, mau
dynės; galima įtaisyti kambarius ant
BRIGHTON PARK, pardavi- viršaus. Bamė, vištininkas.
mui bučemė ir grosemė su na Parduosiu labai pigiai, su mažu jVYRŲ IR MOTERŲ
mokėjimu. Atsišaukite:
mu ar be namo.
Duosiu lysą.
1443 N. Paulina St.
Tek: Armitage 1710.
REIKALAUJAME knygvedės ir Turiu du bizniu, i
daug pardavėjų be skirtumo lyties.
2559 W. 39th St.
Taipgi reikalaujame žmonių visokios
rųšies, kurie norėtų prisidėti pinigiškai prie labai pelningo darbo.
PARDAVIMUI pirmos klesos elekMusų gerbiamas lietuvis išrado trikos čeverykų taisymo dirbtuvė.
naują, ir labai naudingą patentą ir Parduosiu pigiai, nes išvažiuoju į se
pavedė mums lietuviams, kad mes jį ną tėvynę. Atsišaukite
išdirbtume ir platintume po visą pa
1709 W. 45tfr St.,
saulį. Taigi, mes visi, kurie tik su Tol.: Yards 5954
prantame kas yra naudinga, stokim© į
eilę ir remkime pinigiukai ir protiš
kai tą naudingą darbą, nes tas dar
EXTRA
bas netik kad atneš mums didelį pel
Mainau saliuną ant bilo kokio biz
ną ant musų įdėtų pinigų, o ir pakels
Labai geroj vietoj, lietuvių ir
musų tautą. Taigi, .kurie tik supranta nio.
te kas yra naudinga, atsilankykit į kitataučių tirštai apgyventa. Atsišau
musų dirbtuvę ir persitkrinkite, kad kite Telefonu, Boulevard 9019.
tikrai laimė beldžiasi į jūsų duris. Bus

REIKIA DARBININKŲ

MOKYKLOS

MOKINKIS

atdara dirbtuve kožną dieną ir ne-

dėlioj po pietų.

VICTORO gramafonas parsiduoda:
kainavo $65 už $30. su rekordais.
1623 Blue Island Avė., Chicago, III. Gramafonas vertės $125. už $85.
3343 So. Halsted St., Chicago, III.
FOUNTAIN AND BRUSH
MFG. CO,.

REIKIA DARBININKĮĮ ~
;___________ VYRŲ______________
VYRŲ REIKIA ŠIOFERIŲ, AMAtninkų ir paprastų darbininkų dirbti
Taxi-Cabs didelėn Taxi Co. Gali pa
daryti $125 iki 150 į savaite. Išmo
kinsime važiuoti ir Taxi biznio. Nuo
latinis darbas. $400 kapitalo reika
linga. Pinigai užtikrinti. 82 W. Washington St. Room 525.

REIKIA VYRŲ NORINčių mokintis geriausiai ap
mokamo biznio. Čia ne yra
mokslainė, todėl jums nieko
nekainuos koliai mokinsitės.
Galit dirbti atliekamu laiku
arba pilną laiką. Kreipkitės
tuojaus.
70 W. Monroe St.
Room 628
REIKIA VYRŲ; patyrimas nerei
kalingas katrie esate apsipažinę su
žmonomis ir norite pagerinti savo da
bartinį būvį; alga gera, darbas bus
užtikrinta, metai aplinkui išaiškins
dalykus jums lietuviškai. Atsikreip
kite Room 1010 10 vai. ryto, 5 vai.
vakare.
20 E. Jackson Boulevard.
FRANCIS C. McCARTY
LAND COMPANY.

.. ............................ ......................................................
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PASISKIRKITE VIENĄ Iš DVIEJŲ
PARDAVIMUI bučemė ir saliunas,
su namu ar be namo. Taipgi priim
siu į mainus viską, ką tik Jus turi
te ant mainymo, pagal vertės. Prie
žastis pardavimo, turiu du bizniu.
Atsišaukite pas
A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St.,
Chicago, III.

PARDAVIMUI saliunas su namu.
Mūrinis namas geroj vietoj, turi bū
ti parduota labai greitai dėl nesvei
katos. Atsišaukite į Naujienų ofisą.
Klauskite No. 508.

PARDAVIMUI saliunas ir restaurantas su visais saliuno ir restauranto fixtures. Parduosiu už prieinamą
kainą. Pardavimo priežastis, per daug
turiu biznių, arba jieškau teisingo
bartenderio. Atsišaukite greitu laiku
pirkėjas arba barkyperis.
GEO. M. CHERNAUSKAS,
1464 Indiana Avė.
PARDAVIMUI saliunas arba priim
siu partnerį, nes vienas negaliu apsi
dirbti Savastis: pianas, baras 5 pooltables, namas 3 aukštų, 4 pragyveni
mų, rendos $100.00, rusais apggyventa.
1341 S. Morgan St.

KARČIAMA PARDAVImui. Priežastį patirsite ant
vietos.
3694 Archer Avė.

REIKTA bučerio, nors kiek
PARDAVIMUI saliunas pi
RENDAI KAMBARYS, DVIEMS apsipažinusio su darbu, kalban giai; lietuvių kolonijoj. Pardar
vaikinams, garu šildomas, elektro tis lietuviškai, lenkiškai ir an vimo priežastį patirsite ant vie
šviesa.
gliškai. Kreipkitės:
tos.
Atsišaukite:
3261 So. Halsted St.,
2105 —137-th St.
153 E. 107-th St.
3-čios lubos.
Indiana Harbor, Ind.
Roseland, fll.
nFTel.r Yards. 3861, .

Design ir pasisiūti sau
drapanas.
Mokiname: patrinų padarymui,
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo;
klesos. dienomis ir vakarais.
Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamą mašiną. Maliną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Principalaa
JOS F. KASNICKA
190 North State St.
Kampas Lake St. 4-fl.
P-lis E. KAZLAUSKAITftS
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo
MOKYKLA
Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti ir
desinuoti drabužius moterims ir
vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialia Instrukcijos pagal
sutarimą.
EVELYN ACADEMY OP
G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams SU
Tel:. Harrison 1421.
Chicago.

Mokinkis dressmaking.

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

Braižymo, siuvimo — Dienomis ar
vakarais.

Specialia vakarinis klesos biz
niavome merginoms, pasisiuvimui
sau dresls.
VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGES
2497 Madison Street,
6205 S. Halsted SL
Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininkė.
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