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Anglija susitaikė
su Airija

Airija gauną laisvę

Italija nesusitaikė su Rusija

Anglija netikėtai susi 
taikė su Airija

Sutartis jau pasirašyta. Airija 
gauna plačių savyvaldų. teste

ris galės pats spręsti.

LONDONAS, gruodžio 6. — 
Po vakar pasklidusių žinių, 
kad Airijos ir Anglijos taikos

nusimi-

be vir- 
sąiygy,

ktos, šiandie Londonas užgirdo 
džiaugsmingų žinių, kad perei
tų naktį Anglija ir Airija susi
taikė ir kad ta susitaikymo su
tartis jau tapo pasirašyta abie
jų pusių. Abiejų šalių delegatų 
posėdis, kuriame sutartis tapo

pereitos nakties.
Šiandie Anglijos kabinetas 

laikė savo susirinkimų ir vien
balsiai priėmė padarytųjų su
tartį. Po

Lloyd George’u.
Kaip Londone, taip ir Dub

line viešpatauja didelis džiau
gsmas, nors visgi jaučiama dar 
tūlo nepasitikėjimo ir atgalei- 
vių laikraščiai liepia palaukti 
dar rytojaus. Bet Ulsterio sosti
nėje Belfaste jaučiama 
nimas.
Vėliausiomis žiniomis, 

šalinėtų susitaikymo
esančios dar ir sekamos:

Anglija apsiima apsaugoti 
katalikus Ulsteryje, jei Ulste- 
ris neprisidės prie Airijos.

Airija pripažins Anglijos ka
ro skolas ir atmokės jų dalį.

Airija uždraus varžymų švie
timo ir religinės laisvės šiauri- 
je ir pietuose.

Ji leis vartoti uostus Anglijos 
karo laivams, turės savo armi
jų ir pati budavosis karo lai
vus, apsaugojimui savo muitų 
ir žvejų. Muitus galės uždėti ir

to jis pasveikino anį p^hių į$ Anglijos ir Ulste- 
premierų Lloyd George ir kitus rį0
delegacijos narius už privedi
mą tarybų prie sėkmingos už
baigos, kas tikrai turėjo būti 
labai sunkiu darbu. Lloyd Ge- 
orgeų pasveikino ir karalius.

Nors dar nežinoma oficiali
niai susitaikimo sąlygų, tečiaus 
sprendžiama, kad tapo susitai
kyta sekamomis sąlygomis:

Airija pataps laisva valstija 
Anglijos imperijoje ir sudės 
priimtinų prisaiką karaliui.

Anglijos kariuomene bus iš
traukta iš Airijos, internuotieji 
gi airiai bus paliuosuoti.

Pati Airija kontroliuos mui
tus; patenkinantis susitarimas 
apie kontrolę Airijos uostų ir

Ulsteris įeis į naujųjų Airijos 
valstijų, bet galės už mėnesio 
pasitraukti, pasilikdamas da
bartiniame stovyje. T okiame 
atsitikime rubežius nustatys 
rubežių komisija.

Po sutartim iš Anglijos pusės 
pasirašė Lloyd George, A. 
Cbamberlain, lordas Birkcn
head ir Churchill; iš sinn fei- 
nerių pusės — Arthur Grif- 
fith, Michael Collins ir Robert 
C. Barton.

Tų sutartį turės ratifikuoti 
Airijos seimas, po ko ji bus į- 
rašyta į bilių ir perduota pat
virtinti Anglijos parlamentui.

Su Ulsteriu dar nėra susitai
kinta, nors pasirašytoji sutartis 
jau tapo perduota Ulsterio pre
mjerui Craig. Tečiaus manoma, 
kad jei Ulsteris ir priešinsis, į 
jo priešinimąsi nebus atkreipta 
didelės domės ir sutartis bus 
vykinama ir be jo sutikimo.

Du sinn feinerių delegatai 
jau išvažiavo į Dubliną, per
duoti sutartį de Valerai ir Ai
rijos seimui. Kiti delegatai 
dar pasiliko Londone, galbūt 
kad apsvarsčius nieku rias 
smulkmenas. Jie šiandie turė
jo dar vienų pasitarimų su

no.
Turės pilnų savyvaldą.

BIRMINGHAM, gruodžio 6. 
— Lordas Birkcnhead, narys 
Anglijos taikos delegacijos, kai 
bedamas .čia šiandie, pasakė, 
kad Anglijos imperijoje, pasi
raškytąja sutartimi gimė nauja 
valstija, kuri oficialiniai bus 
žinoma kaipo “Airijos laisva 
valstija.“ Ji turės tų pačią sa
vyvaldą, kokių turi Kanada, 
Australija, Pietine Afrika, 
Naujoji Zelandija, su vienu tik 
išėmimu.

“Finansiniuose dalykuose,“ 
sakė lordas, “Airija yra pilnu 
valdonu savo pačios namuose, 
bet ji sutinka užmokėti pripuo- 
lančių jai dalį kaip skolų“. Tų 
“pripuolančių dalį“ jai nusta
tys arbitracija.

Kaip matyt iš jo kalbos, Ai
rija nėra sutikusi įstoti į Angli
jos imperija, bet tik rekomen
duoti seimui tai padaryti. Lor
das apie tai sake:

“Sinn fein atstovai yra prisi
rengę rekomenduoti Dail Eire- 
ann, kad naujai sudarytoji Ai
rijos laisva valstija netik pada
rytų sutartį sąjungos su Angli
jos imperija, bet ir įeitų į An
glijos imperijų visiems tiks
lams”. Žinoma, jei Airija ne
sutiktų įeiti į Anglijos imperi
jų, ji nustotų naujųjų militari
nių ir finansinių teisių.

Italija atsisakė taikintis 
su Rusija

Atsisakė priimti politinius 
lytfus, įrašytus į prekybinę 

tartį.

du
su-

*

“Socialdemokratas”
Musą draugą savaitinis laikraštis 

ii Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose

Kaina 5c

True tranaiation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 7, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

RYMAS, gruodžio 6. — Už
sienio reikalų ministeris marki
zas Della Torretta vakar pas
kelbė atstovų bute, kad Italija 
atsisakė pasirašyti prekybinę 
sutartį su sovietų Rusija delei 
pastarosios atstovų reikalavimo 
įrašyti į sutartį ir politinius

klausimus.
Išdėstydamas tarybų beg 

nuo pat jų prasidėjimo, minis- 
Iteris sakė, kad Leonidas Krasi- 
nas atsisakė pasirašyti Londo
ne sutartį su Italija, panašių į 
tų sutartį, kokių Rusija padare 

.su Anglija. Tarybos todėl pra
sidėjo Ryme, Rusiją atstovau
jant Vorovskiui, kuris pirmiau 
šia pasiūlė greičiau politinę, o 
ne prekybinę sutartį. Tame do
kumente taipjau nebuvo skirs
nių apie susilaikymų nuo pro
pagandos ir apie priėmimų 
kreditų.

Kada Italijos atstovas parei
kalavo, kad butų įdėti tokie 
skirsniai, kokie yra Anglijos su 
tartyje, Vorovskis pareikalavo, 
kad Italija gvarantuotų nepri
pažinimų buvusias Rusijos val
džios ambasados ir konsulatų. 
I tų Italija atsakė sutikimu pa
sirašyti tik prekybinę, bet ne 
politinę sutartį.

Francija sutinka priimti 
Vokietijos moratoriumą?

Sutinkanti atidėti kontribuci
jos mokėjimų trims metams, 

bet stato tūlas sąlygas.

PARYŽIUS, gruodžio 6. — 
Iš ištikimiausių šaltinių patirta, 
Vokietijai galbūt bus leista ati
dėti mokėjimų kontribucijos 
pinigais trims metams. Angli
jos ir Francijos kontribucijos 
viršininkai veda apie tai tary
bas ir abiejų šalių augšti valdi
ninkai sutinka, kad turi būti 
leista Vokietijai atsikvėpti.

Visas klausimas bus. forma
tai perduotas kontribucijos ko
misijai, kada bus gautas Vokie
tijos atsakymas į paskiausių 
notų apie kontribucijas, galbūt 
pabaigoj, šios savaitės. Bend
ras veikimo pienas, kuris ran
da didelę Francijos paramų, a- 
pima rašytas Vokietijos gva- 
rantijas, kad:

1. Biudžetas bus balansuoja
mas.

2. Jokis kapitalas nebus eks
portuojamas kitoms šalims.

3. Nebus vedama politikos

4. Bus sukelta paskola, ku
rios dalis eis kontribucijos

5. Bus tęsiamas ir net galbūt 
padidintas mokejiihas prekė
mis laike tos pertraukos 'mokė
jimo pinigais.

Tokis pienas reikalautų pas
kirti talkininkų kontrolės ko
misijų Berline, kuri prižiūrėtų 
biudžeto reformas ir turėtų 
plačias galės pravesti kitokias 
finansines permainas.

Rusų industrija kjla
LONDONAS, gruodžio 6. — 

Rusijos prekybos delegacija 
Londone gavo plačių oficialinių 
žinių apie spartų kįlimų Rusi
jos industrijos, pravedus nau
jųjų politikų išnuomojimo ir 
grąžinimo industrijos į privati
nes rankas ir a įsteigus laisvų 
prekybų. Ypač pakilo maisto ir 
odmenų industrija. Gruodžio 
1 dienų veikė apie 200 dirbtu
vių, daugiausia išnuomotų ko
operacijoms. Jau pirmų die
nų atidarius Maskvoje reikme
nų biržą tapo sutraukta daug 
pirklių ir daug parduota, taip
jau padaryta svarbių kontrak
tų.

(LONDONAS, gruodžio 6. — 
Sakoma, kad premieras Lloyd 
George nutaręs nebevažiuoti į 
Washingtono nusiginklavimo 
konferencijų, kadangi prisiarti
na parlamento susirinkimas, 
kuris turės svarstyti apie Airi
jos taikų.

Prezidentas reikalauja 
platesnės galės

Smerkia streikus ir pataria 
įvesti arbitracijos teismus; ra

gina šelpti Rusijų.

WASHINGTON, gruodžio 6. 
— Šiandie prezidentas Hardin- 
gas asmeniškai perskaitė bend
rame kongreso posėdyje savo 
raštų ir patarimus kongresui.

Savo rašte jis reikalauja pla
tesnių galių prezidentui. Jis 
sako, kad nenori būti diktato
rių ir maišytis į įstatymdavys- 
tę, bet reikalauja, kad butų lei
sta, kongresui nekliudant, ves
ti visokias derybas ir daryti 
sutartis, kurios paskui butų pa
duodamos kongresui patvirtin
ti. Tarp tų galių turi būti lei
dimas pradėti derybas su kito
mis šalimis reikale karo skolų 
atmokejimo.

Jungt. Valstijos, sakė, jis, 
turi duoti pasauliui visų reikia
mų pagelbų sugrįsti prie nor- 
malumo. Jis taipjau pabrėžė, 
<ad šalis yra pilnoje taikoje su 
visomis kitomis šalimis ir kad 
yra įrodymų, kad taika bus pa
stovi. Dabar Jungt. Valstijos 
turi tik pagelbėti likusiai da
lai pasaulio, kuri vis dar per
gyvena suįrutę, kuogreičiausiai 
atsibudavoti, susitvarkyti. Tų 
turi atlikti administracija, bet 
tame jai turi gelbėti ir kongre
sas.

Jis taipjau ragino kongresų

Užsienio ‘revoliucionieriai’ 
bėga iš Rusijos

Nebėra nemokamų viešbučių, 
o ir rusai įdomauja tik prakti
škais dalykais, o ne teorijomis.

MASKVA, gruodžio 6. — Už
sienio svečiai Rusijoje, kurie 
tik moka išreikšti užuojautų ir 
prižadėti pasaulinę revoliucija 
sovietų valdžiai, nebetenka vi
so savo svarbumo, alsteigus 
laisvų prekybų ir pradėjus Ru
sijai grįsti prie kapitalizmo.

Gadynė nemokamų viešbu
čių ir dykai teikiamų operų, 
pasivažinėjimų automobiliais 
ir traukiniais jau praėjo. Vald
žios viešbučiai patapo boteliais, 
kur svetimšaliai turi mokėti 
savo šalies pinigais beveik to
kias pat kainas, kokios yra 
tikrai geruose koteliuose New- 
Yorke ar Paryžiuje.

Todėl tie užsienio “revoliuci
onieriai“ ir visokie “filosofai“, 
kurie buvo atvykę į Rusijų 
“'mokinti” liaudį ir skelbti vi
sokias savo teorijas, dabar 
kraustosi į biednuomenės kvar 
tahis, arba buirais bėga iš Ru
sijos.

Jų svajonėms ir teorijoms 
atėjo galas, nes Rusijos gyven
tojai dabar nebenori jų klausy
ti ir reikalauja praktiškų daly
kų.

Dabar j Rusijų atvyksta dau
giau fabrikantų, 
maisto pardavėjų.
daugiau rupinamųsi maitinimu 
ir apredimu žmonių, negu lik
vidavimu bemokslių. Paskai
tos apie agrikultūrų ir planavi
mas kaip gauti iš Amerikos 
prekių ir mašinų dabar užima' 

dvasios i

inžinierių,
Ir dabar

Chhiijos delegacijos sek
retorius rezignavo

.................... ... ....... 11 ■ I......

Numato, kad Chinija, būdama 
silpna, negali laimėti VVashin- 
gtono konferencijoje. Tik spė

ka gali ją išgelbėti.

WASHIN(rT()N, gruodžio 6. 
— Ar Japonija išsikraustys iš 
Šantungo ne jokių sąlygų, ar 
ji bandys nustatyti “Hinden- 
burgo linijų“ ir pasilaikyti sa
vo kontrolėj pusę tos provinci
jos, palikta išspręsti pačiai To
kio valdžiai. Delei to papra
šyta kelių dienų pertrauka to 
klausimo svarstyme.

Japonijos delegatai tarybose 
su Cbiniečiais apie šantungą, 
sutiko atsižadėti savo pirmeny
bės teisių už kitas šalis ir taip 
jau sutiko panaikinti Tsingtao 
muitų sutartį, išplėštą iš Chini- 
jos 21-me reikalavimuose.

Chinija atsisakė padaryti ja
ponų kalbų oficialine kalba uo
ste, bet sutiko leisti susižinoti 
japonų kalboje su Cbinijos ge
neraliniu inspektorium.

Chinija atsisakė svarstyti ge
ležinkelio klausimų, reikalau
dama pilno sugrąžinimo Šan- 
tungo geležinkelio.

Konferencijos rateliai liko 
sujudinti žinios, kad Cbinijos 
ambasadorius Kuboje ir gene
ralinis Cbinijos delegacijos sek
retorius Dr. Philip K. C. Tyau, 
pasiuntė savo rezignacijų.

“Vienatinis dalykas liko 
mums padaryti“, pasakė jis, 
“tai pasakyti musų žmonėms, 
kad nėra vilties gauti teisingu
mų kol mes esame silpni, kad 
mes turime reorganizuoti mu
sų armijų, pakelti jų iki vakarų 
armijų stovio ir prisirengti į- 
gyti savo teises spėkos pagel- 
ba.

Vokietijai trūksta anglių
BERLINAS, gruodžio 6. — 

Rerlinas, Hamburgas, M u ni
ekas ir kiti didesnieji Vokieti
jos miestai labai kenčia nuo di
delio trukumo anglių. Hambur
ge ir Muniche didžiuma dirb
tuvių dirba tik pusę laiko, o 
ir tik pusė gatvekarių vaigščio- 
ja delei stokos anglių. Valdžia 
rūpinasi išvengti katastrofos.

Valdžia turi didelio keblu
mo ir su duonos brangumu. 
Nors Perline duona kainuoja 
7 markes ir 95 pfeningų, arba 
20 kartų daugiau, negu kad 
prieš karų, duonkepyklos reika
lauja, kad duonos kaina butų 
pakelta, nes jos nebegalinčios 
išsilaikyti prie dabartinio pel
no.

Socialistų partijos priešinasi 
pakėlimui duonos kainos ir 
grūmoja užgriebti visas duon- 
kepyklas, jei valdžia išpildys 
duonkepyklų reikalavimus. Su
sikirtimas priėmė rustų pobū
dį ir valdžia prisibijo, kad gali 
iškilti tokios riaušės, kokios 
keletu dienų atgal buvo Vien- 
noje.

,—_____>................

12 žmonių užmušta.
PHILADELPHIA, Pa., gruo

džio 5. — 12 žmonių liko už
mušta ir daugiau 20 sunkiai 
sužeista, Pcnnsylvania and Rea- 
ding geležinkelio traukiniams 
ties Piaper Mills stotimi, unt 
užsisukimo, susidūrus visu 
smarkumu. Abu traukiniai 

buvo pavėlavę ir ėjo dideliu 
greitumu. Po susidurimui

WASHINGTON, gr. 5. — 
Šiandie atsidarė reeruliariniai po
sėdžiai 67-to kongreso. Pirmiaus 
laikyti kongreso posėdžiai buvo

komų ir 1,000,000 bušelių sėk
lų grudų badaujantiems Rusi
jos gyventojams.

Kalbėdamas apie vidurinius 
šalies reikalus, jis pasmer
kė streikus, lokautus ir
boikotų, kaipo formų karo ir vietų svarstymų apie 
ragino įkurti pusiau legalinius kultūrą. Dunkanienes estetinių 
teisinus, kurie nustatinėtų al
gas, darbo valandas ir kitas 
sąlygas, kada tik iškįla nesusi
pratimai tarp samdytojų ir dar 
bininkų.

Ragino taipjau nustatyti pa
stovius muilus, pravesti priedą 
prie konstitucijos, kuris panai
kintų leidimų laisvų nuo taksų 
akcijų, rūpintis parupinimu 
daugiau žemes ukiui ir kurti 
kooperatyvinius manketus dėl 
ūkininkų ir rūpintis geresniu 
paskaidymu ūkio produktų. 
Be to ragino pravesti niekurius 
liečiančiu# transportacijų, in
dustrijų, kelius ir prekybos lai
vyną įstatymus. Prezidentas 
kalbėjo arti valandų laiko.

Kongreso posedin, išklausyti 
prezidento kalbos, buvo pa
kviesti netik visi diplomatiniai 
atstovai, bet ir nusiginklavimo 
konferencijos delegatai ir jų 
šeimynos. Prezidento kalba 
buvo tankiai pertraukiama ap
lodismentų, ypač kada jis pri
siminė apie taikų, žadėjo pagel
bų pasaulio atbudavojime ir 
ragino duoti pagelbų Rusijos 
badaujantiems.

Kunigas nuteistas kalėjimam
GREEN BAY, Wis., gruodžio 

6. — Kun. Howard C. McClure 
tapo nuteistas vieniems 
tams Waupun kalėjiman 
pabėgimų nuo pačios.

me-

riNĮGU KURSAS,
Vakar, gruod. 6 d., užsienio pini

gą kaina, perkant jų ne mažiau kflir 
už 25.000 dolerių, bankų buvo akai 
tomą Amerikos pinigais 8i0>:

Anglijos, 1 svaras sterlingų $4.07 
Austrijos 100 kronų ................... 4c
Belgijos 100 kronų ............... $7.40
Danijos 100 kronų ............... $18.80
Finų 100 markių ................... $1.85
Francijos 100 frankų ........... $7.54
Italijos 100 lirų ................... $4.3^
Lietuvos 100 auksinų ............... 55c
Jjenkų 100 markią .......... „.......’ 3c
Norvegų 100 guldenų...........$14.55
Olandų 100 guldenų ........... $35.8?
Švedų 100 kronų ............... $24.00
Šveicarų 100* kronų ........... $19.35
Vokietijos 100 markių ........... L__

šokių mokykla Maskvoje daug 
mažesnę domę atkreipia, negu 
kuro stoka. Nesenai buvęs An
glijos parlamento narys pulk. 
Lynch laikė paskaitų apie nau
jų filozofijų. Bet žmonėms yra 
tiek nusibodusi filozofija, kad 
jie į jo paskaitų visai ne
atkreipė domės.

Pradėjus grįsti prie praktiš
kų dalykų, Maskva pradeda at
gyti. Visur atsidarinėja viso
kiausios sankrovos, kuriose 
prekyba eina visu smarkumu, 
nors kainos pastaruoju laiku 
pakįlo virš 1(M) nuoš. Judėji
mas gatvėse irgi daug didesnis. 
Gatvekariai yra prisikimšę 
žmonių, vežėjai užimti ir visur 
laksto automobiliai. Namai yra 
taisomi, o niekurie ir gražina
mi. Atsirado ir laikraščių kio- 
skos. Laikraščiui irgi persi
mainė. Dabar yra privatiniai 
leidžiami 4 meno ir literatūros 
žurnalai ir vienas prekybos ir 
pramonės laikraštis. Pravda ir
gi skelbia, kad ji priiminės 
prenumeratų, o ir apgarsini
mai jau pasirodo.

Žmonės irgi linksmesni, ge
riau rėdosi, teatrai pilnesnį. 
Naujųjai buržuazijai atidaryta 
puikus Empire restoranas, ly
gus geriausiam Amerikoje, 
taipjau daug kavinių, su muzi
ka, gėlėmis, šviesiomis švieso
mis, patarnautojais livrėjose.

Abelnai Maskva šuoliais žen
gia priekyn — atgal prie tų 
laikų, kokie buvo dar bolševi
kams neatėjus.

“Aš atvykau į čia tikėdama
sis didelių dalykų. Aš maniau, 
kad Chinija pagalios bus išklau 
syta ir tad jjlėšimas ir grobi- 
masis bus sustabdyti. Aš nesiti
kėjau, kad tie dalykai, kurių 
mes buvome priversti atsižadė
ti sutartimi, bus tuojaus sugrą
žinti, bet aš tikėjaus, kad daly-
kuose svetimų šalių kareivių, 
svetimos policijos, svetimų pa
štų, svetimų šalių nuomų, ku
rių mes niekad nepripažinome, 
mes gausime aktyvę kitų šalių 
pagelbų, ypač Amerikos. Ta 
viltis neišsipildė ir aš negaliu 
ilgiau pasilikti.“

6 žmonės prigėrė.
/ •

TOLEDO, O., gruodžio 5. — 
šeši monės prigėrė Miami 
Eri kanale ties Waterville, 
automobiliui, kuriuo jie 
iavo, nušokus nuo kelio 

įvažiavus į 8 pėdų gilumo
S5Č'nalil-

va-
ir

ka-

nepaprasti.
Prezidentas Hardingas savo 

raštą kongresui prisius ryto ar 
seredoj. Laukdamas to rašto 
kongresas jau pradėjo savo dar
buotę. Atstovų butas svarsto 
apie pravedimų naujo vandens

-------- ij------------■_...   —

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedeldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.

Markių kursas 
nepastovus

Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai urnai bu
vo pradėję kilti. Po to vėl nupuolė. Markių liki
mas daug priguli nuo Vokietijos skolų paleng
vinimo. Jeigu skolos bus palengvintos, tai mar
kės gali kilti dar augščiaus. Bet ar tikrai taip 
bus, tai sunku atspėti. Kam reikia pasiųsti pini
gų Lietuvon, tegul geriaus pasiunčia dabar, ne
sileidžiant i spėjimus ir spekuliacijų.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiamd pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas garantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koKS tik 
yra New Yorke ar Chicago je. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir J vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1789 So. Habted St, Chlcage, m



Sereda, Gruodžio 7 d., 1921

Kas Dedasi Lietuvoj

Nepasisekęs mitingas.
Mariampolė. Spalių mčn 23 

d. buvo kviestas mitingas Ma
riampolės Miesto Tarybos inicia
tyvą, kad išsitarus dėl Vilniaus 
incidento. Dar Miesto Tarybos 
posėdy, kuomet buvo 
aptariamas mitingo reikalas, so
cialdemokratų atstovai pasisakė 
už dalyvavimą mitinge, bet pa
žymėjo, kad jie kalbės mitinge 
ne vien dėl Vilniaus incidento, 
bet iš viso Vilnijos klausimu.

Taryba išrinko tam tikrų ko 
misiją, kuri turėjo išdirbti re
zoliuciją, nustatyti mitingo pre
zidiumą, kalbėtojų eilę ir tt. 
Komisija susirinko ir priėmė 
sekančią rezoliuciją:

Mariampolės miesto ir apy
linkės gyventojai susirinkę mi
tinge, sukviestam Mariampolės 
Miesto Tarybos š. m. Spalių m. 
23 d., ir apsvarstę Vilniaus įvy
kius spalių mėnesy 1 d., 
kuomet okupacinės Želigovskio 
valdžios agentai žiauriausiu bu
du išdraskė lietuvių kultūros 
įsteigas, juo ir mušė vaigus, 
areštavo mokytojus ir tt., — 
konstatuoja:

1. Minėtas želigovskininkų ei 
gesys yra provokatorių darbas, 
kuris turi tikslą sukelti nea
pykantą ir padaryti negalimą 
sugyvenimą tarp įvairiai kal
bančių piliečių abejose Lietuvos 
valstybės dalyse. Tiem vanda
lizmo ritieriam mes reiškiame 
pasibjaurėjimo ir paniekos jaus
mą. Mes tikimės, kad šis van
dališkas elgesys iššauks tokį pat 
jausmą visame kultūringame 
pasauly, o pirma eile tarp dores
nių Vilnijos gyventojų, kurie 
parodys šėlstančiai Želigovskio 
valdžiai kelią ten, iš kur ji yra 
atsikrausčiusi.

2. Varšuvos emisaras Želigov
skis panašiais žygiais rodo, kad 
nėra ir.iiegaU«but» jękių tamp
resnių ryšių tarp agresyvios 
Lenkijos ir Lietuvos. Tautų 
Sąjunga mum siūlo kantoninį 
Lietuvos sutvarkymą Šveicari
jos pavyzdžiu ir be to nori mus 
surišti su Lenkija politine,. mi- 
litarine ir ekonomine konvenci
jomis; Šveicarijai yra garan
tuotas amžinas neutralitetas,

Musų Moterims.
Romper” Dresiuke No. 1172

mes gi verčiami prieš savo norą 
tapti Lenkijos imperializmo ir 
avanturizmo auka. šiuomi 
mes pareiškiame, kad nepakęsi- 
nie bet kokio jungo iš Lenkijos 
pusės, vis tiek kaip jis vadin
tųsi, ir kviečiame visus Lietu
vos darbo (pnones budriai sto
vėti savo reikalų sargyboje.

3. Mes reiškiame užuojautos 
nukentėj ilsiems Vilniaus moki
niam ir mokytojam ir podraug 
kviečiame Lietuvos visuomenę 
nepasiduoti želigovskininkų pro
vokacijai ir nevartoti prieš len
kiškai kalbančius Lietuvos pi
liečius tų priemonių, kokias pa
vartojo prieš Vilniaus lietuvius 
Želigovskio agentai. Tuo mes 
parodysim savo kultūrinę virše
nybę ant Želigovskio ponų.

Tegyvuoja tautų solidarumas 
Lietuvoj!

Tegyvuoja Lietuvos sostinė 
Vilnius!
Paskirtą valandą publika pra

dėjo rinktis ir nors pavėlintai, 
bet prisirinko pilnintelė sodno 
salė. Mitingo inciatoriai dar il
gai tarėsi dėl kalbėtojų eilės ir 
vis dėlto neišlaikė tos tvarkos, 
kokia buvo komisijos nustatyta.

Žemdirbių atstovas prov. Ne- 
kvedavičius labai karštoje kal
boje kartojo maž daug tas pa
čias mintis, kurias ne kartą yra 
reiškę A. Smetona ir A. Volde
maras. Ypač peikė valdžią už 
“(Lietuvos Balso” uždarymą.

Socialdemokratų kalbėtojai 
apibudino Vilniaus incidentą 
kaipo vieną epizodų, kurie liudi
ja, kad santykiai tarp Vilnijos 
ir Kauni jos susidėjo nepaken
čiami. Vilniaus srity yra du 
elementu, kurie ypač persiėmę 
šovinizmo dvasios — tai dvari
ninkų bei miesto buržuazijos 
sūneliai ir lenkų klerikalų sufa
natizuota minia. Kalbėdamas 
apie Vilnuiuš svhrbiimą visiii’ 
Lietuvai, pabrėžė ekonominį 
veiksnį ir organizuotų Vilniaus 
darbininkų rolę. Kelias Vil
niaus klausimui išrišti eina ne 
per ginklą, ne per Tautų Sąjun
gą, bet per abipusį susipratimą 
tarp Kaunijos ir Vilnijos darbo 
žmonių. Tikrai demokratinė 
tvarka šiapus demarkacijos lini
jos butų geriausia agitacijos 
priemonė. Valdžios partijos, ku
rios perdaug pasitikėjo Tautų 
Sąjunga, prieina liepto galą, ką 
ir norėjo pažymėti savo inter
peliacijoj socialdemokratai. Pa
galios stebėjosi perdideliu karš- 
čiavimosi pažangininkų ir žem
dirbių, kurie ramia širdžia buvo 
priėmę kaizerio konvencijas, o 
dabar griežtai smerkia tokias 
pat Pilsudskio konvencijas.

Socialdemokratų kalbėtojas 
rado salėj pritarimo.

Čia pat atsiradęs kun. Krupa 
vičius turėjo pagirti sočiaIdemo-

aiškino, kad krikščionys-demo-1 
kratai, girdi, ne kitaip žiuri į i 
Tautų Sąjungą. Iljęoj kalboj 
aiškino Hymanso projektą ir 
kontraprojektą. Pagalios smar
kiai užpuolė ^ęindirbį. šis vėl 
ėmė teisintis ir pripasakojo M. 
Krup. tokių komplimentų? 
kad salėj gavosi įspūdžio “kome
dija be pinigų”. Kitas žemdir
bys ragino, kad krikščionys-de- 
mokratai ir liaudininkai-demor 
kratai, tiek jau susiartinę, pa
galios, “imtų šliubą ir teisėtai 
gyventų moterystės stone”.

Tuo tarpu publika, kuriai nu
sibodo dvikautės tarp žemdirbių 
ir krikščionių-demokratų, ėmė 
skirstytis. Turėjo būti paskelb
ta rezoliucija, bet Miesto Tary
bos pirmininkas, kuris pirmi
ninkavo mitinge, dėl kokių tai 
priežasčių atsisakė perskaityti

rezoluciją ir kadangi skaityti ją 
partiniam kalbėtojui buvo nepa- 
togu, rezoliucija taip ir liko ne
priimta.

Pratuštėjus salėj kun. Krupa
vičius dar mėgino sulipdyti ko
kią tai rezoliuciją, bet, rodosi, iš 
to nieko neišėjo.

O visgi karšti kalbėtojai tie 
žemdirbiai... — M. M.

(Socialdemokratas)

Ki. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

L .....----- -

SKAITYKIT IR PLATINKIT
Tėvynės Gynėjų — Šiaulių Laikrašti 

“TRIMIT A.“
“Trimitą” leidžia Lietuvos Šiaulių Sąjunga, kuriat rupi no bet 

kurių atskirų partijų ar luomų reikalai, bet IJetuvos Laisves ir Ne
priklausomybės gynimas' ir demokratinio jos surėdymo tobulinim-as ir 
stiprinimas.

“Trimitas” teikia daug žinių iš Lietuvos pasaulio gyvenimo. Jame 
aiškiai ir vaizdžiai nušviečiama Lietuvos vidaus ir tarptautine padė
tis.

“Trimitas” deda eilėraščių, apysakėlių, vaizdelių iš Šiaulių kovų 
už nepriklausomybę, politinių ir mokslinių straipsnių ir šiaip daug 
gražių pasiskaitymų.

“Trimitas” eina kartą į savaitę 32 puslapių knygelėmis. Jo kaina 
Amerikoje: metams 4 doleriai; atskiras numeris 10 centų. Lietuvoje: 
metams — 96 auksinai; atskiras numeris 2 auksinai.

BROLIAI AMERIKIEČIAI!
Jums, už jūrių — marių gyvenantiems, Trimitas geriausiai pa

aiškins padėtį mylimos tolimos Tėvynės, dėl kurios geroves Jūsų 
širdys taip jautriai plaka.’

Tad išsirašykit Trimitą sau ir išrašykit savo giminėms Lietuvoje.
Tuojau pasiuskit laiškelį Trimitui, pranešdami savo adresą. Vie

ną mėnesį — 4 numerius, — siuntinėsime Trimitą dovanai, kad ga
lėtumėt su Juo susipažinti. O turime vilties, kad susipažinę panorė- 
sit, kad Jūsų namą nuolat lankytų Trimitas.

Laiškus ir pinigus reikia siųsti tokiu adresu:
“TRIMITO ADMINISTRACIJAI, LITHUANIA 

Kaunas, Laisves Alėja Nr. 26.

MILDA TEATRAS
3140 South Halsted St

-■■■ . = ĮVAIRUMAI: =
PANEDeLIAIS: — “Dancing Contest”;
SEREDOMS: — “Singing and Hat Contest”;
PĖTNYČIOMS: — “Bazaar”. V -----

Utaminkais ir Ketvergais: 3 aktai Vodevil;
Subatoms ir Nedalioms: 4 aktai Vodevil.

Puikiausios Fotodrąmos, Komedijos, etc. naujos kasdieną.
-•■■■■ = ĮŽANGA: ...—
Paprastoms dienoms: Balkonas 17c.; Apačioj 28c.
Subatoms ir Nedclioms: Balkonas 20 centų Apačioj 30 centų

----------------------------------------------------------------------------------------- {.............................................................. .... ... ..................

LIETUVIŠKI KALENDORIAI 1922

oioioio; OIOIO

Kur seniausia,
Ten goriausia..

kratą, kuris kalbėjęs “gana rim
tai ir gana objektingai”, ir pa

bvierios akys linksmas veidas 
nurodo fcvelkato. Movi naudojant 
lengvai veikianti NATVRE'SLAVV 
LAX yra visų gero ryto sakymu 
25c mėlynas baksas gvarantuotas.<

SENIAUSIA

AOBnlUFA
VIENYBE

pUROPEAN AMERICAN RUREAU
FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved. 

f .eria ilsia siuntimas pinigų, 

laivakortes/ pašertai ir t.t.
N O'l’AKMUJSAS 

Cstate,, Paskolos, 
Itisiti'iiiai ir i.l.

809 W. 35th St, arti S. Halsted St.
Tel Boulevard 611

Valandos: 9 iki 6 kasdiena.
Vakarais: Utar.. Ket. ir Sub. iki 9 vakare 

Ned.: iki 3 po pietų.

PEARLQUEEN 
CONCERTINOS

76, 102 ir 102

Parduoda 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 Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

Rekomenduojama geriausių muzikų 
ir concertinų mokintojų. Gvarantuo- 
jam-a vieneriems metams. Reikalau
kit katalogo, kurį suteiksimo veltui.

GEORGI & VITAK
MUSIC GO.

4639 So. Ashland Avė., 
Chicago.

Pinigai iš 
Rockfordo 
Lietuvon

Pinigus iš Rockford* 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau* 
ską, Rockford Real Es 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra p v 
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini 
gų siuntimą pilnai ąts& 
koma.

Siųskite pinigus Lie 
tuvon per

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III

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 
salių pinigų.

„VIENYBES” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

”VIENYBĖ”
EINA DU KART 

SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
"TARKA”

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

Pirkite ”Vionyboa” Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.
vi-

in-
ra-

rei-

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
šykito mum h laiškus, 
kalenkite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisast

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 vakarą, išskyrus utarrjtrfcą far 
ketvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.
h-......... —.... /

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St^ kerti Leavitt St.
Telephone Canal 2552.

Valandos! 4 iki 6 po pint ir nne

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzemiaavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morgo- 
čiaus ant lengvų išlygų.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

n So. La Šalie St. Room 884 
Tol. Central 6891

Valu 812 W. 83rd CKeage
Tel. Yards 4681.

S. W. BANES
ADVOKATAS

1811 Rector Bailding 
79 We»t Monroe Street, CUcago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3214 S. Halsted St. 

Yards 1915. Vai.: 6 iki 9 vak.
” 1Tol. Haymarket 8669

JOSEPH W. GRIGAL 
Lietuvis Advokatas

Kambaris 806, Home Bank Bldg. 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 Ir nuo 7 

iki 9 vakare.

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

1805-7 127 N. Dearborn SU 
Randolph 3899 

MAURICE J. GOLAN 
Res. 1102 S. Ashland Blvd.

Seeley 3670

ši “romper” drešiukė su “kimona” 
rankovėm, yra labai patogi mažiu
kams ir lengva pasiūti.

Tokiai dresiukei pavyzdys No. 1172 
sukirptas mieros 1, 3 ir 5 metų. 3 
metų mieros reikia 2 jardų 86 colių 
materijos ir 2’4 jardo apvedžiojimo.

Norint gauti tokiai dresiukei su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa- 
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus | 
konventą kartu su 15 centų (palto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus) NAUJIENOS, 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St, Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzd) No. 1172.

Mieros ................................ metų.

■ ■■■■■ ■ »t~-r~ ••••••••••••• •«<■** ««■»*»> < • ———
(Vardas ir pavardi)

Pamėginkite naujo.. —’

Bu uiregiatruotn vaisbaienklluSuv. Valst. 
Patentu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybės šiame vaiste įdėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvčpalo.

Ruffles yra laoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
pulkus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau- 
eiai ypatai.

Aptiekoso 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75o., tad 
atsiusimo 
per paštą 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos.

AicoHoi.4or.

SIOPSDANDRUtf 
puoMorrs 

HHAI.THY SCAM‘ 
LUXURfANT flAIRl

(Miestas ir Valst)

CuHriNiS-Miuio oz,s

EAD.RICHTFR&CO 
dus H TERMINAI tu DUS 

DROOKLYN 
NEVV YORK

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite 
kad butų 
INKARO 
vais- 
baženklls.

Į i?:'

šį metų vėl išdirbau 2 nauju sieniniu kalendorių. Paveikslėlį matote — 
yra tai grynai lietuviški spalvuoti kalendoriai (ir mėnesiai lietuviški). Tai 
geriausia Kalėdų dovana saviškiams Lietuvoje.

Jie kainuoja abudu už 50c., 5 už $1. Turiu ir kitokių gražių lietuviškų 
kalendorių k. t. 3 kareiviai kelia vėliavą, Gen. Žukauską ant arklio, A. Sme
tonos paveikslą, Vilniaus reginys su “panie-panie,” Lietuvos ženklas su 
Himnu ir Vytautas sumuša kryžiokus ties Žalgiriu. Turiu ir kitokių daugy
bę ne lietuviškų gražių merginų ir kitokių. 5 kalendoriai už $1.00. Imant 
daug, duodu pigiau. Norintiems pardavinėti arba biznieriams dėl savo kos- 
tumerių daug pigiau. Užmokestį siųskite stampomis, doleriais, money or
deriais, ar čekiais, šiuo adresu: (46)

LITHUANIAN PRESS
199 New York Avė., Newarkį N. J.

SERGANTI VYRAI. Už visai mažas lėšas, suteikiama g 
• eriausis gydymas, kokis tik medici

nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbė- 
jo, todėl, gali būt gera vieta ir tamlstai.

Vyrai kenčiantį nerviškumą, vidurių ir jaknų 
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodini- 
mą, inkstų, pūslės, urinariškumą ir privatiš- 
kas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra pa
žinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir fy- 
zišką tvirtumą.

Ar sergi? Nepamiršk, draugiškas pasi
kalbėjimas nieko nekainuos. Pasikalbėjimas 
visiškai užlaikomas slaptybėj. PrivatiŠki gy
dymui kambariai.

DR. B. M. ROSS, SPECIALISTAS’.
Mokslą baigęs gydytojas ir turi tinkantį 

leidimą nuo Illinois Valstijos.
St. kampas Monroe, Crilly Building, Chicago,

“Ačiū gydytojui už 
išgydymą”.

35 South Dearborn
III. Inlkit elevatorį iki penktam florui.
Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 ryto iki 1:00 
Taipgi vakarais: pan. ser. irsub. 5:80 iki 8 v. v.

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS AšTUONl METAI TOJ PAT VIETOJ.

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PDr lGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

PRICENO
1500
Circlct pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mierą, antrašą ir $1,50, o iš- 
siusime Circlet. s,.

Namo Hygicnic-Fanhion Institute 
120 E. 16 St. New York,, Dep’t M.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUflNIflN
VIENYBE PUBL. 60 
193 Grand St. B 

Brooklun, N. y.
Kur vienybė, 
Ten galybė.

OIOIO

H J ANTANAS A. OLIS
h|

*
(Olszewski, Jr.)

ADVOKATAS
1 1
■i

® 1
* (•) 1

Veda bylas visuose teismuose 
Miesto Ofisas:

7 S. Dearborn St., Room 1040
Telefonas: Central 1774

Vakarais: 3251 So. Halsted SL 
Telefonas: Boulevard 653

KLINIKA.
Pažinimui ligos ir gydymui 

visokių ligų:
Vyrų, moterų ir kūdikių 

Vedama štabo
VVEST END HOSPITAL 
2058 W. Monroe St., šiaur
rytinis kampas Hoyne Avė.

Moderniškas būdas 
ligos pažinimui.

Talpinasi gerai įrengta 
Laboratorija ir X—Ray.

Gydoma namie ir ligonbu- 
tyj.

Atdara kasdien nuo 12 iki 
7 vai. vak.

Veltui neturtingiems.
Kalbama lietuviškai.

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.: įlydė Park 3395
- ------------—-----------—4

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

General!* (
Kontraktorkis te , 

budavotojas.
Budavojame ir taisome.

1401W. 47th St, CMcaga.

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 St., Chicago, III.

PASIKALBĖJIMAS 
AMERIKONO IR 

GRINORIAUS.

Sutaisė A. J. Karalius

Kaina tik 10c

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.

PUSE KAINOS 
Išpardavimas

Vyrams ir vaikinams siutai ir over- 
kotai $20, $25 ir $30, dabar po $10, 
$12.50 ir $15.

Kiti siutai ir overkotai iki $45.
Turime pilniausį pasirinkimą vyriš

kų vaikinams ir vaikams siutų, over- 
kotų, Mackinaws, rainkotų ir kelinių 
už pusę originalės kainos. Taipgi, 
trunku ir siutkeisių.

Tamistos pjligų vertė, arba pinigai 
grąžinami.

Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned. ik) 
vak.
įsteigta 1902

S. GKMDON,
1415 So. Bbdsted St.
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100% [procentų 
į trumpą laikų
Išaiškinimas budo, kaip greit 
galima padvigubinti pinigus.

ne sykį rašėme apie tai, 
trumpą laiką paprastoj 
eisenoj padvigubinimas 
yra negalimas ir taipgi

giukai 28 ir 30c., purviniukai 30 
ir 32c., storage 28 ir 40c., eks
triniai 40 ir 42c.

GYVA PAUKŠTIENA —Kur
kus 37c., vištos 23V2C., pavasa
riniai 22c., gaidžiai 15c., antys 
23c., žąsys 24c.

NEGYVA. PAUKŠTIENA —
Kurkęs 47c., vištos 23 ir 25c., 
gaidžiai 15 ir 17c., pavasariniai 
vištukai 20 ir 23c., antys 24 ir 
26c., žąsys 22 ir 24c.

BULVES — Baltos šiaurinės 
maišuose $1.75 ir $1.90 už 100 
svarų; saldžiosios $3.50 ir $3.75 
statinė.

ŽALI FRUKTAI — Obuoliai

$7.00 ir $9.50 statinė; grėpsai 
$4.50 ir $5.00 kreitas; lemonai 
$4.50 ir $5.00 dėžė; orančiai 
$7.00 ir $7.50 dėžė; ananasai 
$5.50 ir $6.00.

ŽALIOS DARŽOVĖS — Bat
viniai $2.00 ir $2.50 už 100 pun
delių; salierai $1.00 ir $1.25 dė
žė; morkos $2.00 ir $2.50 už 100 
pundelių; kopūstai $2.50 ir $3.00 
kreitas; žyduoliai kopūstai $1.75 
ir $2.00 kreitas; agurkai $5.50 
ir $6.00 dėžė; salotos galvose 
$4.50 ir $5.00 kreitas; grybai 65 
ir 75c dėžė; cibuliai $5.00 ir 
$5.50 už 100 svarų maišelį; pi
pirai $7.00 ir $7.50 kreitas; ri
dikai 60 ir 75c tuzinas pundelių; 
tamėtės $6.00 ir $6.50 kreitas.

kės tokias pat taksas, kaip ir 
pereitais metais, bet už 1922 
metus mokės 1214% nuo uždar
bio.

Naujos taksos, nors šiek tiek 
kitokios kaip senosios, betgi yra 
taip jau sunkios. Visa šalis tu-

MUS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 S. Hahted St„ kampa. 81 gat. 
Vienam, name su Dr. Monkevičium. 

Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku- 
ierijoa kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Peno 
■ilvanijoa hoa 
pi t ai ės.. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duc 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kai uos. mo
terims Ir mer
ginoms.

tą viską žinoti, žmogus tam tu
rėtum pašvęsti visą savo laiką 1 rėš sumokėti už 1921 metus ko- 
ir tai dar iš to nieko neišeitų,1 ne tiek pat taksų kiek sumokė- 
jeigu neturėtum reikalingo pri- jo už 1920 metus, būtent su vir- 
rengiamojo mokslo. Bet jeigu šum $3,216,000,000 (tuo tarpu 
turėtum visas tas žinias ir rei- kad už 1920 metus sumokėjo 
kalingą mokslą, tai dar vėl nien apie $3,286,000,000). Imant į do
ko neišeitų, jeigu prie tų žinių mę biznio ir pelnų sumažėjimą 

tuos pačius pradirbę. Visiškai ir to mokslo neturėtum patyri- 
jų pradirbti žinoma nėra reika-'mo “lošime ant biržos”. Ir, at- 
lo, ir mes nepradirbtume jeigu žagriai, jeigu turėtum patyrimo 
turėtume (langiaus prie savęs lošime ant biržos, o neturėtum 
pinigų ir pridėtume ant kožno to mokslo ir tų žinių, tai vėl iš 
šėro dar po keletą dolerių, tiek to visko nieko neišeitų.
kiek reikalaus brokeris. Tada 
mes galėtume laukti dar toliaus 
kol šėrai pradės kilti.

Taip perkant šėrus tiktai už- pasirodytų labai pelningu, žmo 
pirkimais (tokie užpirkimai An-, nėms, kurie neturi daug pini- 
gliškai vadinasi “margins”) ga- gų, mes nepatariame “užpirkti- 
lima ir daugiaus padaryti negu 
100 procentų, tik ta galimybė 
yra retesnė. Pasitaiko, kad Še
rai į trumpą laiką, bent tų pa-

00 į kokį mėnesį laiko mes už
dirbome dauginus kaip antrą 
$700.00.

Bet, jeigu musų spėjimas bu
tų buvęs netikras Ir šėrai vie
toj kilti butų buvę nupuolę po 
$10.00 ant Šero, tai mes vietoj 
uždirbę ekstra $700.00 butume

Šioj valandoj, mes manome, 
kad pirkimas ar “užpirkimas” 

j kai kurių šėrų, į metus laiko

dabartinės taksos ir žmonėms 
ir korporacijoms išrodys dar 
sunkesnės negu buvo. Naujomis 
taksomis niekas nėra užganė
dintas, nei žmonės, nei biznis, 
nei pati valdžia — nors visi dėl 
įvairių priežaščių. Todėl galima 
laukti, kad sekamais metais jos 
dar bus pakeistos.

DR. A. R. BLUMENTHAL
Akių Specialistas

4649 S. Ashland Avė. •
Kampas 47th 81.

Mes 
kad į 
biznio 
pinigų
nurodinėjome, kad padvigubinti 
pinigus ir daugiaus kaip padvi
gubinti galima j kokią dvejetą 
metų, jeigu pinigai tinkamai 
bus indėti. Mes esame nurodę 
įvairių šėrų ir bonų, kuriuos nu
sipirkus šiandien, į kokius me
tus ar dvejus galima bus pel
nyti dvigubus pinigus. Mes esa
me nurodę ir būdą kaip reikia
tuos šėrus pirkti idant neturė- čių metų bėgyje, nupuola ar pa
jus mažiausio pavojaus pražu- lkįla daugiaus negu po $10.00 
dyti pinigus. Daugelis musų nu- ant šėro. Tada su šėrų užpirki- 
rodytų šėrų šiandien parsiduo- mu galima nustoti ar pelnyti 
da nuo $30.00 iki $80.00 už šė- daug daugiaus. Paimsime pavyz- 
rą, o jie gali pakilti iki $100.00 džiui General Electric Company 
ir $200.00 vertėje už poros me-'šėrus. Šiais metais Rugpiučio 
tų, o kaliais ir greičiaus. Musų mėnesyj, mes galėjome juos nu- ti spekuliacijos, 
nurodytas pinigų indėjimo bu- pirkti po $110.00 už šėrą. šian- 
das yra visiškai saugus ir jo pri- dien šitie šėrai yra parduodami 
silaikant niekad negalima pa-' po $140.00, o kiek laiko atgal 
mesti pinigų, o anaiptol visuo-1 buvo parduodami po $130.00. Pa- 
met galima nemažai uždirbti.

Yra, tačiaus, būdų kuriais ga- syj pirkome 30 tos kompanijos 
Įima dvigubus pinigus uždirbti šėrų įmokėdami po $15.00 už 

šėrą. Musų indėjimas todėl bu
vo $450.00. Mes už šituos pini
gus užpirkome šėrų vertės $3,- 
300.00. Mums 'lieka damokėt 
$2,850.00. Mes nutarėme par
duoti užpirktus Šerus tada, ka
da jų kaina buvo $130.00. Par
duodami juos mes l 
900.00, o mums lieka damokėt 
$2,850.00. Tokiu budu musų 
rankose liekasi pinigų $1,150.- 
00. Brokeriui commission mes 
čia užmokame tiktai $45.00, nuo- 

|šimčiu nemokame, nes užpirk- 
i tieji šėrai patys mokėjo divi- 
' dendus, iš kurių net mums ga
lėjo likti kas nors. Tokiu budu 

„ . 1 liekasi musų rankose pinigųsmulkiaus __ T.\ . r?
į $1,005.00. Kadangi mes pradė
jome su $450.00, tas reiškia, 
i kad mes pelnėme grynai $555.- 
.00.

vyzdžiui, mes Rugpjūčio mėne-

Plienas. — Plieno ir geležies 
kainos neturėtų kilti, bet turė
tų pulti. Nors dabar darbai plie
no fabrikuose kiek pagerėjo, 
bet apskritai išdirbystė yra la
bai nupuolus. Dideliais Ameri- 
A P Twelve

nėti” šėrų, nes užpirkinėdami 
jie gali ir tuos pačius pinigus 
prarasti. Kas turi daugiaus pi
nigų gali pagalios išgelbėti sa
vo pinigus pridėdamas dar ki
tą tiek ir laukdamas toliaus kol.
užpirktieji šėrai pakils. Mes esą-’kos konkurentais plieno išdir- 
mc nurodę tiesiog pirktinių še- bystėje stoja Anglija ir Vokie- 
rų, bet mes čia nenorime ir ne- j tija. Anglija šiais metais išdir- 
galime nurodyti šėrų užpirki- ba geležies ir plieno daug dau- 
mui, kadangi nenorime paakstin- f*"”’

Kl. Jurgelionis.

Pastabos Apie Biznio 
Dalykus

į daug greitesnį laiką: tiktai 
tie budai yra labai pavojingi. 
Juos vartodamas nepatyręs žmo
gus gali visiškai atsisveikinti su 
savo pinigais, o uždirbti pinigus 
gali tiktai išnetyčių.

Plačiausia žinomas būdas, ku
riuo greit galima uždirbti daugi 
pinigų, yra “lošimas ant bir
žos”. Tas lošimas yra niekas ki
tas kaip užpirkimas su mažai 
pinigų didelio skaičiaus šėrų, 
laukiant, kad tie šėrai pakilsi 
savo kainoje. Jeigu Šerai greit! 
pakįla, tai greit uždirbami ir pi- Į 
nigai. Jeigu šėrai nupuola, tai 
pinigai greit pradirbami.

čia parodysime 
kaip tas pasidaro.

Sakysime (tai tik sakome dėl 
pavyzdžio) , kad mes manome,l 
jog dėl įvairių priežaščių, plieno 
kompanijų šėrų kainos turėtų 
eit augštyn ir tikėdami, kad m u- kius metus laiko daugelis šėrų tikrai panašus sutikimas bus 
sų manymas yra teisingas no- pakils savo kainoje kone dvi g u-' duotas iš Francijos pusės, tai 
rime iš to padaryti pinigų. Del bai. Tiesiog tuos šėrus nupirkus markės pašoks kainoje gal iki 
savo spekuliacijos parenkam pa-Į (ne ant užpirkimo) jau galima $1.00 už šimtą ar ir augščiaus. 
vyzdžiui Bethlehem Steel Cor- butų padvigubinti pinigus. Bet 
poration. Tos korporacijos šėrai užpirkus “margins”, pinigai bu- 
šiandien parsiduoda po $57.00. tų daugiaus negu padvigubinti. 
Vietoj to, kad pirkti šėrus pil- Pavyzdžiui, jeigu mes užpirktu- 
nai ir užmokėti už juos pilną me American Sugar Company 
kainą, mes einame pas brokerį šėrus pagal dabartinės jų kai- 
ir įmokame po $7.00 ant šėro. j nos, apie $55.00 už šėrą, už 100 
Mes taip užperkam 100 šėrų, j šėrų mes mokėtume $700.00 ir 
įmokėdami už juos $700.00. Jei- j turėtume šėrų vertės $5,500.00. 
gu norėtume paimti tą 100 šė- Į kokius metus laiko tie šėrai 
rų tuojaus, tai mes dar turėtu-■ dabar imtų ir pakiltų iki jų 
me primokėti $5,000.00. Bet prieškarinės vertes, t. y. $110.- 
mes $5,000.00 neturime, todėl 00. Pagal šitos kainos už 100 
nemokame ir laukiame kol šėrai šėrų mes gautume $11,000.00. 
pakils. Jeigu musų spėjimas bu-i Mums už užpirktus šėrus liktų 
vo teisingas ir dėl tam tikrų 
priežaščių plieno kainos ir plie
no Šerai pakįla, tai mes esame 
išlošę. Pavyzdžiui, atsitinka, kad 
už mėnesio laiko Bethlehem 
Steel Corp. Šerai pakįla iki $67.-.Taigi pradėję su $700.00 į me- 
00, kas reiškia, kad ant vieno šė>- tus laiko mes pelnytume ekstra 
ro pakilo po $10.00. Tada mes $5,000.00. Tai yra pasakiškas 
pasakome, kad jau mums gana pelnas, bet jį mes tikrai turė- 
bus to pelno ir parduodame Beth- tume, jeigu taip išsipildytų kaip 
lehem Steel Corp. Šerus po $67.- mes spėjome. Taigi, visas daly- 
00. Mes turėjome užpirkę 100 kas tikrame ’atspėjime. Bet tik-

yra

Ar kils markės? — Pašokus 
markių kainai pereitą savaitę, 
daugelis klausia ar dar atpigs 

I markės ar kils ir toliaus. Į tą 
galima atsakyti, kad tolesnis 

' markių likimas šioj valandoj 
Vxmv.w. * tiesioginiai priklauso nuo Fran- 
gauname $3,-1 .. . . ... .....cijos ir Anglijos politikos, ka

dangi politikos permainų laikas 
baisiai sunku nurokuoti, o dar 
sunkiau pasakyti, kada Franci- 

'-jos politikieriai įsigys daugiaus 
bizniško permatymo, tai ir mar
kių artimiausias likimas nega
lima atspėti. Tuo tarpu matyti 
tik tiek, kad kiekviena žinelė 
prielanki vokiečiams prisideda 
prie markių kainos pakėlimo, 
nors dar nieko tikro nežinia, ar 
Francija panorės atidėti Vokie
tijai kontribucijos mokėjimą 
kadir ant dviejų metų. Iš to 

Mes neabejojame, kad į ko?- galima numanyti, kad jeigu jau

Jeigu prie to dar Anglija ar 
Amerika suteiks Vokietijai už
tenkamo kredito, tai Vokietijos 
markės kils dar augščiau, ypač 
kad Vokietijai tada gal nebe

reiks daugiau bespauzdinti po
pierinių markių.

Bet tas viskas dar toli-gražu 
neįvyko. O kol tas viskas neįvy
ko, tai dabartinis markių kįli- 
mas yra paremtas tik spėji
mais, ir markės gali nupulti, 

[jeigu spėjimai greit neišsipildy
tų. Spekuliacija markėmis yra 

_ tf.OAAAA XT X- X- ;labai netikras, aklas, ir labai 
amo c $ , • • u.^slinc!^ pavojingas dalykas, žmonės

Ok6tl(bent Amerikoje) iki šiol dau- 
$336.00, brokeriu, commission [ g.au prarad() ant markių negu 
$l.>0.00, viso $0,286.00 pas mus.To(]eI) nežiurint j tai> 
rankose hktų pirujrų $5,714.00. kas ga]. atsįtikti su markgmis> 

neverta jomis spekuliuoti. Jei
gu jau kas nori spekuliuoti, tai 

i yra kitokių daug tikresnių spe
kuliacijos būdų.

/X X X
Taksų pakeitimas. — Nuo se-

šėrų po $57.00, ir už juos turė>- rai apspėti kas bus su viena karnų metų įeina į galę naujas 
jome išmokėti iš viso $5,700.00. kompanija yra labai sunkus ir(federalis taksų įstatymas. Pa- 
Dabar tuos pačius šėrus galime beveik negalimas dalykas, jeigu vieniems žmonėms naujas taksų 
parduoti už $6,700.00, ir parduo- nežinai tos kompanijos istori- įstatymas apima ir šiuos 1921 
dame. Gauname $6,700.00, turi- jos, jeigu nežinai tos kompani- metus. Taksų nuošimtis nuo už- 
me gi užmokėt $5,000.00, nes ' ' ” ' ’ ’ • * ,-’--
$700.00 jau išmokėjome pir
miau. Taigi pas mus ant rankų 
palieka $1,700.00. IŠ šitos sumos 
reikia dar atimti dviejų mėne
sių procentus ant $5,000.00 ar- _ f
ba $58.32, ir commission broke- rios išsirinkai kompaniją, jeigu. taip-gi bus paliuosuota nuo tak- 
riui $150.00, ką atėmus iš $1/nežinai apskrito pramonės ir sų uždarbis po $400 ant vaiko 
700.00 pasiliks grynų pinigų $1,-1 prekybos krypsnio, kaip Amen-, (o ne $200 kaip buvo iki šiol), 
491.68. Tas reiškia, kad su $700.- koj taip ir visame sviete. Idant Korporacijos už, 1921 metus mo-

darbio pavieniems žmonėms liksjos dabartinio padėjimo, jeigu
nežinai jos vedėjų, jeigu neži- toks pat kaip ir buvo, t. y., 4 
nai padėjimo tos šakos pramo- ir 8r bet vedusieji žmonės ne- 
nės, kurioj veikia ta kompani-1 turės mokėti taksų nuo pirmą
ja, jeigu nežinai kitų pramonių jų $2500 metinio uždarbio (vie- 
sąryšio su ta pramone, iš kuktoj $2000 kaip buvo iki šiol), o

Dienoms, 9 ryto iki 9 rak.
Ne<L 10 iki 12 plot*

Tel. Boulevard 9497
--- - - ~i

Skersai Atlantiko
giau negu prieš karę ir iš išdir
bamo plieno gali išvežti užrube- 
žin 9,000,000 tonų. Vokietija 
irgi išdirba dabar pusantro sy
kio daugiau negu prieš karę ir 
gali daug išvežti užrubežin. Pi
gus Vokietijos plienas greit at
siras Amerikoje, ir tada Ame
rikos plieno kainos turės urnai 
pulti.

— Kl. Jurgelionis.

Maitoto Kainos.
Ant tūlų dalykų vakar Chi- 

cagos marketo kainos buvo se
kamos :

SVIESTAS — Creamery eks
tra 43c., centralizuotas 41c., 
ladles.. 30c., pakeliuose 22 
ir 25c., kaina retaileriams stati- 
nukčse 36c., spaustas 48c.

KIAUŠINIAI — švieži pir
mieji 54 ir 56c., paprasti pirmu
tiniai 45 ir 50c., maišyti lotuose 
52 ir 54c., ekstra sudėti balto 
medžio dėžėsna 61 ir 62c., mar-
r------- ■ .......... —- ------- -—

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ SANDfiLIS

J. B. AGLINSKAS 
3238 So. Hahted St, 

CHICAGO, ILL,

Kojų šutimas 
yra liga

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai iigydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kuri kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų iutimas 
ir smarvė pranyksta nuo Kojolo 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojolą reikia vartoti taip; 
į kvortą Hito vandens reikia 
pripilti 4 pilnus žaukštus Kojolo, 
ir tam vandenyj su kojolu mir
kyti koja* kokią 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Kojol
ilgydo kojas 
nno lutimo

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

Jeigu aptieka neturėtų, o norė
site greit gauti tai rašykite iš
dirbs jams adresu:

Bingo! Chemical Co^
2816 So. Michigan Avė. 

Chicago, III.

Lietuvoje gimines galit palinksminti. 
Pasiuskit jiems pinigų ant šių Kalėdų per 
šį banką. Greičiausia pinigų pristatymas už 
žemiausią kainą. Užtikriname saugų per
siuntimą.

Musų Kalėdinis Taupymo Kliubas da
bar formuojasi. Kiekvienas Jūsų šeimynos 
narys, gali jin įstoti. Sutaupymui nuo 2c iki 
$5.00 į savaitę, dabar pradžia. Įstokit šiądien

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

1112 West 35-th Street 
CHICAGO

Valstijinis Bankas...................Clearing House Bank
Turtas virš šešių milionų dolerių

Ilgu Metu 
Patarnavimas

Per dvidešimts metų, The Stock Yards Savings ^ank saugiai tau
pė savo depozitorių pinigus.

Metais po metui vis daugiau depozitorių prisidėjo, kadangi persi
tikrino musų tvirtumu ir saugumu.

šis yra valstijinis bankas po nuolatine valstijos bankų autoritetų 
priežiūra.

Musų direktoriai yra žinomi šalyj, kaipo turtingi ir atsakanti.
Musų viršininkai per ilgų metų patyrimą, išmoko, kaip geriau

siai patarnauti savo kostumeriams.
Jūsų padėti čia pinigai, visiškai saugus ir patarnavimas, kokį 

aplaikysit pas mus, bus tokis, koki šis bankas gali suteikti.

The Stock Yards Savings
4162 So. Halsted Street, 

Chicago, Illinois.
YRA NARIU CHICAGO CLEARING HOUSE ASSOCIACIJOS

BALTIJOS -AMERIKOS LINIJA
Nt w vnuh N Y

Tiesi kekonč i LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplauką) 
Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKtJNUS

Šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom Idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galčtų keliauti STAČIAI 
I PILIAVĄ.

Lietuviai važiuodami f Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Korido- 
rą) ir privalo turčti tiktai lietu vilką pasporta; jokių vizų n* reikia.

Susinėsimas su Piliava tai yra nauja saka musų reguliariiko 
susineiimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių ta: 
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .

LITUANIA....... Gruodžio 21 ESTONIA....... Sausio 18
LATVIA .......... Sausio 4 LITUANIA.......Vasario 1

Taipgi tiesi kelioni tarpe Libavos-Danzigo-Halifakso ir Canadoa
Visi Iširai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviam* 

Kreipkite prie musų agentų jūsų mieste.

or. rusu
1900 So. Halsted St

Tel. Cinai 2118
Ofhe valandos; nu. II ryt. Dd 

8 vakare.
Realdescija; 2811 W. 63rd 81.

Tel. Prospect 8466

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
Chicago, III. 

▼AtAHDOSi Nue 8 IM 11 ryta 
ir au. 5 iki 8 rakam

DR. M. T, STRIKOL’IS'
Liet avy* Gydytoja* ir CkirvrgM

Paople Teatro Name,
1118 W. 47th SU Tel. BoaL 181 

VALANDOS i
I iki 8 rak. NediL 10 iki 1S ryte 

Re*. 2914 W. 43rd Street 
Telephone McKinley 268 

k________________________

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas •
3149 S. Morgan St., kertė 82 St. 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS!

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomds nuo 10 —

2 po piet.
Telephone Yards 687

■■■■■■■■■■■■■■F

Cinai 257
Naktini* Tel Cana] 8118
DR R Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Talandeet 18 iki 12 ryto; 1 Iki 4 po

1821 8. Hahted St, 
Kampa* 18 ir Hahted 8t

Tel Boulevard 2160
Dr.AJ.KARALIUS

Gydytoju Ii CMrarfan
VALANDOS: 9—12 ryto 

I—9 vakaro.
I8pl So. Morgą* Street,

Chicago. IR

Telopb.no Vaa Buren 294 
Bm. 1189 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RH8A8 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Taika ir vh* chroaUką ligą 
Ofisu: 8354 So. Hahted St. CMeage.

Telephone Drova? 9898

Telopb.no
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The Lithuanian Daily Newi
Published Daily ezcept Sunday by

Idltor P. Grigaitis

1739 SO. HAI^TED ST 
CHICAG0, ILLINOIS.

L. Telephone Rooscvalt 85Qfl

437

Subscription Rates;
$8.00 per year in Canada.
<7.00 per year outaide of Chicago.
>8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered aa Second Class Matter 

March 17th, 1914, et the Post Office 
of Chicago, I11-, under the act pf 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sėdė! dieniu s. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III, — Telefonas i Roosevelt 8510.

derybų, kurios užsimezgė 
penki mėnesiai atgal.

Padarydama taiką su Ai
rija, Anglijos valdžia labai 
sustiprins savo padėtį kaip 
namie, taip ir užsieniuose. 
Pasaulis užmirs visus tuos 
žiaurumus, kuriuos Angli
jos kareiviai atliko Airijoje, 
ir girs Anglijos valdžią už 
jos liberališkumą.

Bet Anglija nebūtų davu
si Airiams plačios autonomi
jos, jeigu jie nebūtų su pa
sišventimu kovoję už savo 
pasiliuosavimų. Nors ir bū
dama neskaitlinga tauta, Ai
rija privertė nusilenkti ga
lingiausią pasaulyje imperi
ją

ir kankinami negirdėtu 
budu Oriolo, Jaroslavo, 
Vladimiro, Riazanės ir ki
tuose katorgos kalėjimuo
se, griežčiausiai atsisako 
pasirašyt po tokiu paže
minančiu prižadu.”

idant jiems patiktų šito
kie pasiūlymai. Jie per 
dešimtis metus kovojo, ne
nusilenkdami caro gau
joms, ir jie dabar su šalta 
panieka atmeta tuos bol
ševikų valdžios pasiūly
mus. Kaip seni proletarai, 
taip ir jaunikaičiai, pri
klausantys musų jaunuo
menės organizacijai, norsIbolševikų elgimąsi?)

Kažin, ar mūsiškiai komu
nistai drįs teisinti ir šitą

Žemės Kurmis

Laiškai iš Lietuvos

Užsimokėjimo Kalnai 
Chicago je — paštui 

Metams _ , -
Pusei metų __  , ,
Trims mšnesiams , 
Dviem mtneįisnu „ „ , „ 
Vienam minėsiu! , . , ,

Chicagoje — per nešiotojus] 
Viena kopija 
Savaitei ____________
Minėsiu! , - -

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, 
paštu:

Metams , ■ - - - - r i 17.00 
Pusei metų............... ,.. ........ 4.00
Trims mšnesiams -T , -n 2.00 
Dviem mėnesiams - , 1.50
Vienam mėnesiui , r..... , - .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose] 
(Atpiginta).

Metams__  r T - , $8.®0
Pusei metų -------- ----- 4.50
Trims mėnesiams  2.25 

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

„ 4.50
_ 2.25

1.75
-3 1.00

Socialistai Rusijos 
kalėjimuose.

Airių ir Anglų 
taika.

Telegramos praneša, kad 
Britanijos valdžia paskelbė 
oficialiai, jogei jos ir Airi
jos atstovai padarę taikos 
sutartį. Sutarties sąlygos 
dar nėra žinomos, ir galuti
nas taikos įvykinimas pri
klausys nuo protestoniškos 
Airių provincijos, Ulsterio, 
kurios pritarimo tai sutar
čiai dar nėra gauta. Bet de
rybos tur-but jau davė pa
kankamai gerų rezultatų, 
jeigu Britanijos valdžia to
kiu pasitikėjimu kalba apie 
susitaikymą.

Sutartis tarp Airijos sinn 
feinerių (tautininkų) ir An
glijos valdžios reiškia, kad 
airiai išsižadėjo pilnos ne
priklausomybės ir priėmė 
Lloyd George’o plačios auto
nomijos pasiūlymą. Anglijos 
valdžia kitaip nebūtų su jais 
taiklusis. Tai buvo galima 
numatyt pačioje pradžioje

Europos socialistų spaudo
je kilo plati polemika su ko
munistais delei amnestijos, 
kurią paskelbė Rusijos so
vietų valdžia, apvaikščioda
ma savo ketvirtas metines 
sukaktuves. Komunistai ėmė 
girti už tai sovietų valdžią, 
o socialistai nurodė, kad am
nestija paliečia tiktai kontr
revoliucinius oficierius ir 
kareivius, bet ne socialistus, 
kurių tūkstančiai sėdi bolše
vikų kalėjimuose vien už tai, 
kad jie priklauso tai arba ki
tai, nepritariančiai komuni
stams, partijai.

Iš šitos polemikos paaiškė
jo vienas labai įdomus daly
kas, būtent, tas, kad sovietų 
valdžia siūlė suimtiemsiems 
socialdemokratams ir social- 
revoliucionieriams paliuosa- 
vimą i)uo “bausmės” tąja są
lyga, kad jie raštu pasižadė
tų pasitraukti iš savo parti
jų ir nebedalyvauti politiko
je. Rusijos socialdemokratų 
delegatas užsieniuose, L. 
Martov, rašydamas apie tai 
Berlino “Freiheit’e”, tarp 
kitko sako:

i

“Kiekvienam suareštuo
tam socialistui bolševikų 
vyriausybė prižadėjo pa- 
liuosavimą, jeigu jisai pa
sirašys, kad pasitraukia iš 
savo partijos ir atsisako 
nuo visokio veikimo poli
tikoje.... Bet Rusijos so
cialistai, kurie sėdi Rusi
jos kalėjimuose, yra per
daug 'oportunistiški’,

Lietuvos ekonominė padėtis
i

Kalbant apie Lietuvos ekono
minę padėtį reikia nepamiršti, 
kad ji apie ketverius metus bu
vo karo ugny. Yra vietų, ku
rios mažai per karą nukentė
ję, bet labai daug yra tokių, 
kurios tiek nukentėjo, kad jas 
pažinti sunku. Prie daugiau 
nuo karo nukentėjusių sričių 
reikia priskaityti Kauno tvirto
vės rajoną, kur rusai atsitrauk
dami išdegino viską, kas buvo 
(apie 15—20 verstų nuo mies
to į visas puses); Ežerėlių sri
tį, kur ilgą laiką buvo vokiečių

ir 1.1. 1917—18 m. išdegintose 
vietose paklysdavo žmonės, 
kurie ten gimę, augę ir gyvenę 
kelias dešimtis metų, nes vieto
mis ten neliko nei vienos tro
bos, nei vieno medžio, nei vie
nos tvoros.

Laukti, kad per tokį trumpą 
laiką vėl viskas atsitaisytų, ne
tenka. / Kraštui juo sunkiau at
sitiesti dėl to, kad ne vienas iš 
nukentėjusių negavo nė ma
žiausio atlyginimo už sunaikin
tą turtą. Maža to. 1919 m. 
valdžia pasiūlė žmonėms sura
šyti visus savo nuostolius. Ati
duodant nuostolių lapą, reikė
jo tuojaus sumokėti valdžiai 
V/>% nurodytos lape sumos, 
t. y tas, kas mažai nukentėjo,

nukentėjo, mokėjo daugiau, 
kai kas gavo visai gražią sumą 
užmokėti. Tuomet buvo ža
dama nuostolius grąžinti, to
dėl žmoneliai krapštė paskuti
nius pinigėlius ir rašė savo 
nuostolius.

Dabar apie tą nuostolių grą
žinimą ne kalbos nėra. Dau
giau nukentėję nuo karo užmo
kėjo valdžiai lyg ir pabaudą, 
kad jie savo turtą prarado, ir 
tuo viskas pasibaigė.

dyti. Duonos Lietuvai niekuo
met netruko. Jos kasmet už
auga daugiau, negu suvartoja 
Lietuva; todėl per visas sienas 
grudai šmugelio keliu eina į 
užsienį. Ypač daug grudų iš
vežama ir išnešama į Lenki
ja*) ir Latviją. Del menko 
Vokiečių markės ir lietuviškų 
“oboslų” kurso viskas Lietu
voje daug brangiau, kaip prieš 
karą, bet vis dėlto maistas 
kiek pigesnis, kaip Vokietijoj, 
Lenkijoj arba Latvijoj.

Darbas ir nedarbas.
Del eiles aplinkybių mėsa 

Lietuvoje tiek pigi, kad tas net 
blogai gali atsiliepti į krašto 
žemės ūkį. Štai Lietuvos mies
teliuose (pav. Suvalkijoje už 
jautienos svarą tereikia mokėti 
2 markes, t. y. amerikietis už 
svarą temokėtų 1 1/3 cento, o 
už 1 dolerį gautų beveik du 
pūdų jautienos!*) Čia pat už 
kelių varstų Vokietijoje ta pati 
mėsa kaštuoja 11—13 markių 
(rusiškas svaras).

Didelio nedarbo Lietuvoje 
nematyt. Mokantieji kurio 
nors amato (dailidės, siuvėjai, 
kurpiai ir kt.) uždirba visai 
pakenčiamai ir gali dažnai 
šiandien geriau gyventi, kaip 
gyvendavo to pat amato žmo
nės prieš karą. Juodo darbo 
darbininkai uždirba labai įvai
riai: vieni pakenčiamai, kiti 
mažai, bet vargu mažiau, kaip 
prieš karą. Rasi, mažiausia už
dirba žemesnieji kontorų tar
nautojai, raštininkai ir kt.

Bet apsiriktų tas, kas many
tų, kad skurdo Lietuvoje nėra. 
Karas ir karą lydėjusios epi
demijos (dėmėtoji šiltinė, is
panų liga’ir kt.) ne vienai šei
mynai atėmė darbininkus, šių 
padėjimas neretai esti labai

blogas, nes valstybė, visuome
nė mažai tesirūpina našlių ir 
našlaičių padėčia.

Atstatymo darbas.
Sudeginto turto atstatymas 

eina gana sparčiai. Sodžiai jau 
baigia statytis, ir neretai labai 
nukentėjusios vietos Šiandien 
išrodo gražiau, kaip prieš karą. 
Pavyzdžiui, Kauno apiclinkėse 
valstiečių Malonios triobos gra- 
žesnės, erdvesnės ir padoriau 
dengiamos, kaip pirmiau būda
vo. Daug dvarų dirvonuoja, o 
sudegusios jų triobos retai kur 
testatomos.

Atstatymo dalbas eina ir 
miestuose. Kaune ir kituose 
miestuose ir miesteliuose pra
dėta statyti daug naujų namų; 
atitaisomi sustoję karo metu 
fabrikai; pastatyta ne vienas 
naujas laidokas, malūnas ar 
kitokia dirbtuvė. Beveik kiek
vienas Lietuvos miestelis (net 
tokie, kur turi vos 2,000 gy
ventojų) šiandien turi savo 
elektros šviesą. Telefonų tink
las nepalyginti tankesnis, kaip 
prieš karą buvo.

Vienu žodžiu, Lietuva dėl jos 
gyventojų darbštumo toli gra
žu neatrodo mirusiu kraštu. Jos 
ekonominio gyvenimo pulsas 
visai gyvai muša.
Valdžios ekonominė politika.

Tenka dar pasakyti keletą 
žodžių dėl valdžios ekonominės 
politikos. Nors Lietuvą apleis
dami vokiečiai paliko suardy
tus plentus ir tiltus, išvežė vi
są riedamąją gelžkelių medžia
gą (vagonus ir garvežius), bet 
šiandien susisiekimas Lietuvoje 
visai pakenčiamas. Tiesa, Lie
tuvoje anglių nėra; garvežiai 
kuriami malkomis, todėl trau
kiniai negali taip greit eiti, 
kaip Amerikos ekspresai, bet 
vis detlo ir jie padaro per va
landą po 30—50 ^kilometrų. 

Traukinio pasivėlinimas atsiti
kimas retas, Traukinių lei
džiama tiek, kad patenkina vi
sus norinčius važiuoti. Kitose 
šalyse šiandien ne visuomet 
tatai esti. Nukentėjusios 
kelių stotys, plentai ir 
remontuojami.

Valdžia per metus turi

tiltai

apie

išlaidų. Iš jų apie 800 milionų, 
arba 2/3 visų išlaidų eina ka
riuomenės reikalams ir lik 400 
milionų markių visiems ki
tiems reikalams. Tokios dide
lės kariuomenės užlaikymui, ko 
kia dabar Lietuvoje sumobili
zuota, eina labai daug krašto 
turto. Jei tokia padėtis ilgiau 
tęsis, gali labai skaudžiai atsi
liepti į viso krašto, o ypač į

leistos dvi vidaus paskolos; 
pasiskolinta ir užsieny. Nema
ža yra valdžiai paskolinę ir 
Amerikos lietuviai.

švietimo reikalai.
Kalbant apie švietimo reika

lus Lietuvoje, reikia skirti pra
džios, vidurinį ir aukštąjį mo
kslą. Visose šiose srityse nuo 
nepriklausomos Lietuvos susi
kūrimo padarytu nemaža pa
žanga. Ypač pašokęs vidurinis 
mokslas. Gimnazijų ir progim
nazijų skaičius kelis 'kart di
desnis kaip prieš karą; nepaly
ginti daugiau taip pat yra 
šiandien lankančiųjų gimnazi
jas.

Pagal surinktą švietimo Mi
nisterijos statistiką 1920—21 
mokslo metų pirmą pusmetį 
Lietuvoje (be Vilniaus ir jo 
srities) veikė 40 gimnazijos ir 
progimnazijos. Jas lanke 16,- 
601 mergaičių ir bernaičių. Jų 
tarpe buvo 7406 žmonės arba 
69.8% lietuvių ir 2791 žmogus 
arba 26% žydų (žydų gyvento
jų Lietuvoje skaitoma tik 12— 
13%).

šiais 1921—22 mokslo me
tais vidurinių mokyklų skaičius 
padidėjo ligi 51, o jas lanko 
per 13,000 bernaičių ir mer
gaičių. Kaikurios gimnazijos 
perpildytos ligi galimų ribų. 
Mariampolcs gimnaziją prieš 
karą lankė. 300—350 mokinių, 
o šiandien —727 mokiniai ir 
mokinės.

Mokslo pastatymas mokyk
lose kuone perdėm prastas, o 
dalinai jis gali turėti labai ža
lingų vaisių Lietuvai. Reika
las tas, kad tik maža dalis šių 
vidurinių mokyklų priklauso 
švietimo Ministerijai (1920—21 
metais tik 5), kitos visos —į- 
vairių, dažniausiai klerikalinių, 
draugijų, kaip va: “Saulės”, 
“Žiburio” ir kt. Dažnai gim
nazijos arba progimnazijos di
rektorium esti kunigas, o mo
kytojais jams ištikimi žmones. 
Pigu suprasti, kokioj dvasioj 
tokiose mokyklose auklėjama 
busimoji inteligentija.

Pradžios mokslas taip pat pa
staruoju laiku kiek pašoko, nes 
pradžios mokyklų skaičius 
dabar bent du kart di
desnis kaip prieš karą, bet vis 
dėlto šioj srityj ligi šiol perma- 
žai buvo dirbama, štai 
1921—22 mokslo metais 
džios mokyklų skaičius 
didesnis kaip praėjusiais
tais. Statoma taip pat nemaža 
naujų namų mokykloms, ne
žiūrint į tai, kad statomoji me
džiaga 4r darbas dabar labai 
brangus. štai geras namas 
pradžios mokyklai šiandien kaš
tuoja nuo 260,666 ligi 406,(XX) 
markių (auksinų). Tai Lietu
voje nemaži pinigai.

Kaikuriose naujai įsikuru- 
siose kaimynėse valstybėse, 
pav. Suomiuos, Latviuos jau 
įvestas visiems privalomas pra-

džios mokslas, o Lietuvos val
džia, ministerio pirmininko lu
pomis, žada tai padaryti anks
čiausia po 5—10 metų. Lietu
vos darbo klasei pradžios mo
kslas yra pats svarbiausias, nes 
tik apsišvietęs darbininkas pa
jėgia pasiliuosuoli nuo buržua
zinio ir klerikalinio raugo. Ma
tyt, dabartiniai valdžiai darbi
ninkų reikalai mažai terūpi.

Aukštojo mokslo srity dary
ta tik maža pažanga. Jau dve
ji metai Kaune veikia Aukš
tieji Kursai. Jie turi kehs šim
tus klausytojų, bet mokslas se
kasi labai prastai, nes trūksta 
profesorių ir lėšų mokslo prie
monėms įsigyti. Univeristetas, 
ir tai nepilnas, pradės veikti 
ankščiausiai ateinančių metų 
pradžioj. Jame pirmiausia kle
rikalai skubinasi atidaryti teo
logijos fakultetą ir jau sumele 
jam nemaža lėšų. Lyg šiol 
universiteto atidarymu mažai 
rūpintasi, nes klerikalai sku
biai fabrikuoja užsieniuose 
(Šveicarijoj, Vokietijoj) jam 
profesorių, o -tuo tarpu jų ne
turi. Galima, žinoma, butų 
pasikviesti svetinių profesorių, 
l>et klerikalai jais nepasitiki, 
nes šie vargu pus į jų dūdelę.

Daug lietuvių jaunuomenės 
mokinasi užsieny (daugiau 100 
žmonių), bet užsieny pragy
venimas laba? brangus, ir ne 
visi turi tiek lėšų. Tiesa, Švie
timo Ministerija yra paskyrusi 
porą dešimčių stipendijų, bet 
klerikalas m misteris pirmiau
sia, žinoma, pasirūpino apie 
savuosius. Daug dešiniosios 
jiakraipos studentų šelpia Ame
rikos klerikalų organizacijos, 
o jau antrus metus veikianty
sis “Lietuvos Socialistų Jaunuo 
menės Susi šelpimo Fondas”, 
turįs skyrius Kaune, Berlyne, 
Dailėj, iš šalies pagalbos be
veik negauna. Matyt, socialis
tinė visuomenė neužtenkamai 
supranta, kaip svarbu turėti iš
tikimos darbo klasei inteligen
tijos.

Klaidų pataisymas

šiais
pra-

nie-

Šimto Nuošimčių 

Patrijotas
UPTON SINCLAIR’O 

EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

(Tęsinys)

Petras ėmė rūstauti ant Makormiko; 
man radikalas, apsimeta atsidavusiu reikalui, 
bet neišmano nei tiek, kad atkartoja litaurų 
šmeižtą ant draugo! čia Petras ėmė pasakoti, 
kad jis darbavos šitai bylai mažne per šešis mė
nesius, darbavos tik už pliką palaikymą sielos 
kūne ir dabar jie nori, kad jis eitų liudyti, kada 
šitokie šmeižtai dedama į laikraščius ir kalti
nančioji puse turi nusisaindžiusi liudininkus į- 
rodymui to, kad jis yra niekšas. — Ne! — at
sakė Petras. — Aš dabar pabaigiau su šita byla. 
Galite statyti Makormiką, tegul jis Guberio gy
vybę gelbsti. Jus ne galite manęs panaudoti, aš 
nederu! Ir užsikimšęs ausis teisininko malda
vimams jis išrūko pro duris laukan. Nuėjęs 
Guberio Gynimo Komiteto raštinei! pakartojo tą 
pačią sceną. /

tai

XXX
AIP Petras nusikratė Guberio bylos ir bu
vo linksmas iš to. Jam paėdė vienvalinū

karo įlietu nustojo, bot vis dėl
to ji šiandien ekonominiai stip
riau stovi, kaip bet kuri iš nau
jai susikovusią valstybių, ne
kalbant jau apie Rusiją, kuri 
vis dar žemyn smunka ir neži
nia kada ims savo žaizdas gy-

*) Grudų šmugelis į Lenkiją pas
kutiniuoju laiku kiek sumažėjo, nes 
britus Lenkų markei ligi 3-6 skatikų, 
jž lenkų pinigus sunku ką nors Lie
tuvoje nupirkti.

*) Žinoma, taip išeina tik šiandie, 
kada vokiečių marke negirdėtai krito. 
Ryt poryt gali markės kursas atsitai
syti, tuomet ir kainos kitaip išrodys.

Savo išlaidas valdžia paden
gia tiesioginiais mokesčiais,

čyžėmis*) ir paskolomis.

*) Atpigus degtinei, Lietuvos žmo
nės dabar girtuokliauja nemažiau, 
kaip prieš karą.

Vakarykščiame *‘N-nų” nu
mery Žemės Kurmio Laiškuose 
iš Lietuvos metrampažas per 
neatsargumą praleido visą pir
mutinę straipsnio “Dabartine 
Lietuvos vidaus padėtis” eilutę. 
Straipsnis turejo prasidėt šiais 
žodžiais:

Kada 1918 metais tik kūrėsi 
Lietuvos respublika, etc.

Patsai laiškas pažymėtas 
skaitmeniu I, turėjo x būt H 
(pirmasis laiškas buvo išspaus
dintas panedėtio numeryj).

Skaitytoju Balsai
r .i. -—<

,(£/š tirelkitaa Uamt 9kprt*f 
nuomones Redakcija neataako.)

įtampa, jis reikalavo pasilsiu ir šiokio lokio pa
silinksmino. Jo kišenini buvo kišmte prikimš
ti pinigų ir buvo riebi sąskaita banke; tatai jam 
nebuvo ko rūpintis ir jis pirmu kartu savo sun
kiame ir apvienėj usiame gyvenime galėjo pa
smaguriauti.

Proga tam pasitaikė ir jis pasinaudojęs 
Magvinės patarimu, surado sau kitą merginą. 
Norint gerai suprasti, kaip tas buvo, reikia žino- 
noti, kad teisminiam Amerikos Miesto vyksmui 
teisybininkais buvo panaudojama taip vyrai, 
taip moters; o kadangi vyrai užsiėmusieji rei
kalais nenorėdavo savo laiko gaišinti teisybos 
suole ir kadangi nebuvo kada nei jų raštvedžiams 
nei darbininkams laikas gaišinti, tai pamažu 
išaugo vyrų ir moterų klase, kuri gyveno iš sa
vo patarnavimo kaipo teisybininkai. Jie kvank- 
sodavo teisme, vienas po kito sąrašais šaukiami, 
gaudavo po šešis doierius į dieną ir turėdavo 
daugybę progų pasipelnyti iš šalies, jei kas ne
buvo kvailas.

šitoj profesionalų teisybininkų grupėj ėjo 
kuo smarkiausios lenktynės dėl teisybos suolo 
Guberio bylai, šita byla ketino ilgai tęstis, jai 
buvo duodama didelės svarbos ir taipgi didelės 
sumos pinigų buvo švaistoma visur. Kam, bus 
lemta jon patekti ir kas prideramai balsuos, tas 
tikrai gali turėti įplaukų per visą savo gyveni
mą, nekalbant jau apie progą teisybini ūkauti vi
są amžį, jei tas butų pageidaujama.

Petrui teko būti teisme, kuomet teisybos 
kandidatai buvo kvočiami. Kvočiamojoj kėdėj 
sėdėjo labai žavinga žemutė juodplaukė, kurią

Petras vadino “dabita”; ji kiek galėdama sten
gės patenkinti abi pusi. Apie bylą ji nieko ne
žinanti, apie ją nieko neskaičiusi, apie visuome
nės klausimus nieko neišmananti ir jais nesirū
pinanti, — atsakinėjo ji ir kaltinančios pusės 
tapo ji priimta. Bet paskui teisinamoji pusė 
paėmė ją savo nagan ir pasirodė, kad kadai lai 
ji buvusi tiek neatsargi, jog kažkam išreiškė 
savo įsitikinimą, busią visi darbininkų vadai 
turėtų būti pastatyti prie sienos ir pripildyti švi
nu; dėl šilo teisinamoji pusė ją atmetė ir ji, di
delę apmaudą mausdama, atsistojo ir, nuėjus 
teismo kambarin, atsisėdo šalę Petro. Pctrds 
pamatė ašaras josios akyse ir supratęs jos apsi
vylimą, pasakė jai užuojautos žodį. Užsimezgė 
pažintis ir jiedu drauge išėjo užkąsti.

Josios pavarde buvo p. Džemsicnė; ji buvo 
našlė, gyvanašlė, kaip ji gudriai pasakė. Ji bu
vo greita ir gyva, gražiais baltais dantimis ir 
veidais žėrinčiais sveikata; šitas žėrėsis paėjo 
iš mažos bonkciės, bet Petras to visai nežinojo. 
Petras dabar turėjo gerą drabužių eilę ir išdrį
so praleisti kiek užkandžiui. Taip atsitiko, kad 
abudu, jis ir p. Džemsicnė buvo pabaigę su Gu
berio byla; abudu buvo pavargę ir norėjo per
mainos; tatai Petras kaisdamas, nedrąsiai pa
kalbino ją važiuoti su juo pamarėli linksmai lai
ką praleisti. P-nia Džemsicnė tuojaus suliko ir 
visas dalykas tapo apkalbėtas.

Petraš lig šiol mate gana žvalgo gyvenimo 
ir žinojo, kas be baimės galima daryti, o ko ne. 
Jis nevažiavo drauge su gyvanašle, jis nemokė
jo už jos važiuolę, nedarė nieko lokio, kas pa-

darytųjų “baltąja verge”. Jis tik nuvyko pa
marėli ir nusisamdę ištaigingą bustą; ant ryto
jaus gi jam bevaikšlinėjant jis netyčia susitiko 
su našle.

Taip per dveitą mėnesių Petras su p. Džcm- 
siene laike namus. Petrui tas buvo nematytai 
geru dalyku, kadangi Džemsicnė buvo, taip sa
koma “ponia”, ji turėjo turtingus gimines ir 
stengėsi parodyti Petrui, kad ji liuone gyveno 
prieš jos vyrui pabėgant Paryžiun su vaikščiolo- 
ja įtempta virve. Ji pamokino Petrą visų tų 
pasaulinių menų, su kuriais netenka apsipažinti 
vaikų prieglaudoj ir bekeliaujant su patentuotų 
vaistų pardavinėtoju. Taktingai, neužgaudama 
jausmų, ji pamokino jį, kaip reikia laikyti pei
lis su šakelėmis ir kaip išsirinkti perkaklio 
spalva. Podraug ji sugebė vesti propagandą, 
kuri vertė jį žiūrėti į save kaipo į mylimiausią 
žmogų; su kiekvienu gyvanašlės bučkiu jam 
galva kvaito nuo jos dėkingumo. Suprantama, jis 
negalėjo laukti tokių nepaprastų malonių be 
užmokėjimo už jas; jis jau žinojo, kad tokio 
dalyko kaip “laisva meile” nėra. Tatai jis mo
kėjo kupina sauja; jis ne tik apmokėjo visas 
neregistruoto medaus mėnesio išlaidas, bet dar 
pirko skaitlingas brangias dovanas, jai taktin
gai patatus. Kokia ji buriavo gyva ir meili, ka
da Petras paduodavo jai dovaną! Petras gyve
no kaip kokiame sapne, jo pinigai ėjo iš jo ki
šenių jam nepalietus jų.

VALGYKLOS TURI NUMA 
ŽINT VALGIŲ KAINAS.

Su darbininko algos numaži
nimu, viskas pinga. Taip ir tu
ri būt. lėčiau valgyklose val
gymas pasilikęs tokia pat kai
na, kaip ir aukščiausių uždar
bių laikais, kada viskas buvo 
brangu. Pažiurėjus į mėsinės 
kainas ir valgyklų, kainos pa
prastai daro iš svaro keturias 
porcijas^ nustebina valgyklų 
savininkų godumas. Darbinin
kas uždirbąs $12 per savaitę, 
negali išleist vien valgiui.

Lietuvių valgyklos, brangu
mu, stovi pirmoj vietoj. Vi- 
durmiesty, kur daug brangesne 
nuoma, ir patarnavimas gražės 
uis, valgių kaina pigesnė,, už 
lietuvių valgyklose. ' O rusų, 
tose pačiose apiclinkėse, duo
dama porcija didesne ir 10c 
pigiau. Lietuviai skuta kaip į- 
mano!

Tegul. Tokiu budu susilauks 
to, kad šalia digs kita valgyk
la su trečdaliu pigesnėm kai
nom. Kostumcrių nebesugTą- 
žinsi, nors ir nupiginsi.—Aras.

SKAITYKIT IR PLATINĖTI.
JBus daugiau)
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L.D.L.D. Reikalai
PAREIŠKIMAIS LDLD. KUO

POM IR NARIAM.

Aukos Liudvikai Bar 
kauskytei.

Be paskelbtų Naujienose lapkr. 26 
d. aukų dar aukojo:

V. žičkus $1; A. žekunas ir J. Miš
kinis po 50c; Teof. SadaviČia $5; Jos.

Mileski VVorland, Wyo. $5; j. G. že
maitis, Rochester, N. Y. $2.50; Ant. 
Kairys, Rockford, III. $1; A. Lukšys, 
Bridgeport, Conn. $2; Ant. Sirvydas 
$2; Ant. Piaulukaa $2; Dausinieno 
50c; širvydienė 60c; viso $24.60.

Per Kaz. Gogelį: Po $1: K. Goge
lis, P. Skribunas, J. Gritč, J. Dopke- 
vičius, J. Vegelis. Viso $5.00.

Per Aug. Marozą: St. Prihodskis

Draugui! LDLD. (.cntro K-asjkmio yv wv, 
ir Literai. Komitetas, nutarė! ““i"eli’....Ce'tar Bapida, U., »2; P. 
šiemet duoti nariam labai ver
tingą knygą, “Socializmo Min
ties Blaivumas”. Knygos turi
nys yra taip puikus, kad pradė
jus skaityti, nesinori nuo jos 
atsitraukti. Vaizdai, kuriais
yra piešiamas emamasai indu- $2; A. Marozas $1.05; po $1: J. Rim- 
strinis ir socialinis gyvenimas, J. ------- , —
taip yra žingeidus, kad negali Gir§taut, J. Bartušis, J. Letukas; po 
rasti sau interesingesnio daik- 50c: A. Statkus, Mary Marozas, A. 
to, kaip kad skaitymas šios pui 
kios knygos. Aš iš savo pusės 
linkėčiau, kad ši knyga rastųsi 
pas kiekvieną lietuvį darbinin
ką. Knyga turi 230 pusi, gra
žiais drūtais apdarais. Jos kai
na yni $1.50. LIXLD. nariai 
gaus ją kaipo metinį Draugijos 
leidinį už savo metinę duoklę 
—vieną dolerį. Šia taip geni 
proga turėtų kuodaugiausiai 
pasinaudoti lietuvių darbinin
kų -prisirašyti prie LDLD. ir 
gauti tą knygą tik už $1.00. 
l*risi rašydami draugai prie 
LDLD. turite atminti, kad jus 
įstojate į organizaciją, kuri tu
ri tikslo leisti gyvai socializmo

cius, B. Petkus, J. Mickunas, M. Bliu- 
mienė, V. Karvelis, M. Šukienė, A. 
Aleksinas, T Žarnauskas, P. Gražia, 
P. Pakenis, J. Rcdeckienė, Z. Gražie
nė, A. šniolis, A. Krišiunas, G. Nova- 
kienė, Pr. Danauskas, L. Danauskas, 
Milienė Sabutienė, K. Juvikienė, M. 
Akromienė, Fr.Zigmuntas, F.Vizman- 
tas; V. Kusleikienė 26c. Viso labo 
$34.75.

Del auky Liudvikai 
Barkauskytei.

(Apgarsinimai)

kus, J. Matimaitis; J. Juncas, M. Ze-

niais metais Draugija negalėjo 
nieko nuosavaus išleisti, bet tai

rie sekdami Frainas ir kitus 
darbininkų klesos demorali- 
zuotojus suskaldė musų draugi
ją ir jos jiegas susilpnino. Bet 
dabar draugija pradeda atsi
griebti, ir yra vilties, kad atei
nančiais metais jau galės pati 
savo knygas išleisti, kaip kad ji 
leido pirmiau. Tik jus, draugai, 
suk raskit, prisidėdami prie 
draugijos, o tuomet musų jie* 
gos vėl bus taip tvirtos, kad 
lengvai galėsime atlikti savo 
uždavinius.

Daugelis kuopų turi surinkę 
narių mokestis, bet laiko pas 
save. Toks elgęsis galėjo būti 
genis iki šiol, bet dabar, drau
gai, kuopų komitetai, taip‘elg
tis toliau nereikia. Turite visi

prisiųsti į centrą. Dabar cent
rui reikalinga žinoti, kiek drau 
gija turi pilnų narių, nes, vie
na, dabar eina centro viršinin
kų rinkiniai, dėlto reikia žinot 
narių stovis, o antra, tuojau 
reikės daryti “Socializmo Min-

dicija ir dėlto būtinai reikia tu
rėti visus narius tvarkoje cent
ro knygose, kad butų žinia, 
kiek kuriai kuopai siųsti kny
gų. Tatai, draugai, šį mano pa-

te išpildyti visa, ko prašomi.
Visus čekius rašykit mano 

vardu ir siųskite sekr. J. M. 
Bučinsko adresu, 52 Glenwood

panai-

klausia
prime-

Bylos su komunistais daly
kai da neužbaigti. Bet abejonės 
nėra, kad musų pusėj 
mėjimas, arba teismas 
kins visai tą bylą.

Kai kurios kuopos 
čarterio. Draugai, čia
nu, -kad čarteris yra pas mus, 
bet kad jis yra ncatspausdintas, 
todėl kuopom pasiųsti kol kas 
nėra galima. Bet jei kuriai 
kuopai būtinai reikėtų, tai mes 
galėsime alnuišę kopiją prisių
sti.

Kaz. Liutkus, 
LDLD. Iždininkas.

Maulius, J. Miknis, V. Savich; po 
35c: Alfr. Marozas, Br. Marozas, 

i Margaret Marozas, V. Tereikia, K.
Lukošius; 20c Wm. Mikniaus (?). 
Viso $16.00.

Per J. Grigą: M. EŽerskis $2; po 
$1: J. Yurkus, J. Grigas, G. Yudeikis, 
F. Bailia, J. EŽerskis, M. Tam<uliu- 
nas, B. Žalimas, P. Žanskis, M. Vasi
liauskas, J. Vasiliauskas, I. Čilisukas, 
S. Žalandauskis, M. Stankienė, J. 
Viekus, A. Kuzinas; po 50c: B. Tra- 
nauskis, IC Kavalis, A. Andriuška, 
A. Zavielskis, H. Perey, A. Zabiela, J. 
Jakubka, J. G., P. Zalumskis; po 25c: 
K. Petrauskienė, A. Petrackas, T. Ku- 
šleika, J. Kalvaitis, V. Varinielskis, S. 
Mikalauskas, P. Snarskis, S. Rakaus- 
kb, S. Slegeris, J. Eugenas, D. Da- 
ksnauskas, J. Jurgaitis, F. Petrošis, 
J. Mardunas, J. Vabalas, A. Zaviels
kis, S. Valskis, S. Stanis, A. Danilas, 
P. Strumskis, A. Slimas, J. Stulgis, 
J. Pocius; J. LapinsKis 40c. — Viso 
$27.65. (Pasiuntė patsai J. Grigas 
Naujienų draftu 7600 markių)

Per Moniką Kremanskionę: M. Kre- 
manskienė $2.08; po $1: VVittis, Ba- 
junmienė, Jakožienė, Gajauskienė, 
Mockienė, Slapikienė, Zobelienė, M. 
Klumbis, G. Zešinskis; po 50c: J. 
Smith, J. Smith, Mrs. Butkus, A. Bel- 
vainis, Gercienė, Stankevicze, Pe- 
chuks, Artišauskienė, Paškauskienė; 
po 25c: Poškienė, Anna. — Viso 
$16.08. (Pasiuntė M. Kremanskienė 
Naujienų draftu 5000 markių).

Per Pr. Jakavičfą: po 2: M. Vare- 
kojis, J. J. Čeponis: po $1.50: Pr. Ja- 
kavičia; po $1: J. Nestor, Alice Rim
šaitė, J. Jokubonis, Dr. K. Drangelis; 
50e. Fr. Janchus. — Viso $10.00.

Per V. Pušinską: W. Pušinskas $3; 
po $1: K. Kudrotas, F. Haasas, Kl, 
Naudolaites, P. Pargauckienė, A. 
Jaškis, Bron. Račkauskas, C. Picktau- 
man, Kl. Jučius, Pov. Chemer, Jon. 
Noreikis; 75c R. Ivanauskas; po 50c: 
Iz. Urbaitis, Povilas Pransketis, Dr. 
P. Z. Zalatoris, J. Petrauskas, Backs 
Dept. Store, Wolteris Polšuces, vys- 
kupos S. S. Mickevičius, Vinc. Ant- 
člules, Petras Balčiūnas, Tad. Janu- 
šauskis, J. Lukpetris, D. Gapšys, S. 
Lavič, M. Misor, J. D., A. Rutkaus
kas; po 25c: St. Armonas, J. Gudai
tis, V. Truškackas, J. XC. kK., J. Ku
lis, M. Goldman, P. D. Bručas, Elz. 
Mažeika, J. Venčius, Juoz. Minakųs, 
Mik. Merry, F. Gudonis, G. Wid- 
man, J. Kareivis, C. Kudulis, Ant. 
Gi I grutes, Kjxz. lOlva.lia,vislcžĄs, Fotvas Urbas, Mar. Jam-šauskis, Ant. Melio- 
nis, Ad. Sliman, Miyer Bros., Pov. 
Matulauskis, Kaz. Stasiulaitis, J. 
Pitis, Mar. Adomaitienė, J. Pocius,
L. Veldžius, Ona Rapolevičienė, T. 
Marilionas, M. Joneikis, Stem De
partment Store, S. Mitchel, Ona Vir- 
bauckienė, Juoz. Puidokas, Ign. Sau- 
noras, L Jonikas, Jon. Piatkus, S. I/e- 
vič, I. F. Kazlauckis, Smulkių aukų 
$2.55 Viso $34.30.

Brighton Park: P. D. Virbickas, A. 
Jančauskas, Kaz. Dubickis, P. Ga- 
jauskis, St. Mališauskis, P. Malvicas, 
A. Statkus, J. Misevičius (St. Charles) 
J. Količius, J. Baranauskas, B. J. 
Keperša, St. Petrauskas, A. Jokū
baitis, Z. Jonavičius, Fr. Žylius po $1;
M. Mickevičius, B. J. Jovaišas, VI. 
Daukša, J. Drulis, J. Juozaitis, Fr. 
Šimkienė po 50c; P. Macas 25c. Viso 
$18.25 . Prie to pridėta dar minėtos 
Naujienų 276 num. žinutėj iš Brigh
ton parko aukos $5, kas bendrai su
daro $23.25. Tie pinigai sumoj 5383 
markių tapo Fr. Stasiulio pasiųsti 
iesiai L. Barkauskytei per Koenigs- 
>erger Vereins Banką lapkr. 26 d.

Iš Binghamton, N. Y., per B. Son
gailą: po 50c: M. Čiurlionis, B. Son
gaila, J. Kupčiūnas, P. Balčiūnas, K. 
Sustomas, A. J. Stukas, A. Bručienė, 
4. Zarauskas, S. Kratavičius, J. 
Gikunas, J. Morkūnas, A. Čcrna, M. 
Norbontas, S. Kankalas; po 25c. J. 
Zakarauskas, P. Taruška, M. Dyšia, 
J. Rapšys, J. Undrejunas, L. Tverijo- 
nis, J. Skrebis, L. Valančius, A. Ka
minskas, E. Plučienė, J. Uogintas, V. 
Janonis, J. Zdanavičia, V. Kasnvaus- 
cas, A. Norbantienė, S. Pempė. 
Smulkesnių $1. Viso $12.00 ,

Iš So. Omaha, Neb., per F» Kliju- 
ną ir A. Zalpį; $3 P. Klijunienė; 
?o $2: J Aleksas, F. Klijunas, Al. Žal- 
>ys; po $1: A. Butkienė, K. Butkus, 

V. Sabaliauskas, O. Žalpienė, J. P. Jn- 
zaliunas, D. Mažeikis, J. Papeika, J. 
Armoška, P. Biliauskas, A. Bažis, J. 
Strazdas, V. Šukienė, C. Balkienė, V. 
Uždavinis; po 50c: J. Šakinis, F. Jo-

Barkauskytes atsišaukimas 
dėl pagalbos parode, kad lietuE 
viai, gailestingi žmonės. Kelio
mis dienomis jie suaukojo jai 
$458.51. Kai kurie aukų rinkė
jai surinktąsias aukas patys jai 
pasiuntė — sulig skelbimais 
Naujienose viso jau pasiųsta 
$158.38, arba 35,523 markių; 
Naujienose, iki gruodžio 1 d. bu
vo dar nepasiųstų $300.13.

Čia norime padaryt vieną pa
stabelę. Liudv. Barkauskytei 
akių operacijai padaryt reikėjo 
5000 markių, bet jai jau pasių
sta 35,523 markės, taigi daugiau 
nei septynis kartus tiek. To
kios sumos jai pakanka ne tik 
operacijai, bet ir ilgesniam lai
kui gyventi. Tuo tarpu mes 
visgi tikrai nežinome nei Bar- 
kauskytės, nei jos reikalo. Nau
jienų Redakcija dėl to kreipėsi 
laišku į Barkauskytę prašydama, 
kad ji atsiųstų pilnesnių apie sa
ve žinių ir nurodytų ištikimus 
žmones ar įstaigas Kaune, kurie 
galėtų suteikt reikalingų apie 
ją liudijimų. Kol tatai 
gausime, mes manome, kad dau
giau pinigų jai nereikėtų siusti. 
Jei per tam tikrą laiką nebūtų 
gauta ištikimų rekomendacijų, 
žmonių suaukotieji pinigai rei
kėtų tada pavesti kuriai nors 
labdarybės įstaigai. Tą turės 
patys aukotojai spręsti.

Naujienų Redakcija.

Siųsk pinigus j Lietuvą per 
atsakančią įstaigą, per įstaigą 
kurios kasdieninis kursas yra 
teisingas ir dėlto pigiausias. 
Siųsk per įstaigą, kurios pinigų 
orderiai pasiųsti PaŠta, čekiais 
ar Telegramais yra kuogreičiau- 
siai priduoti ir apmokėti ypatai 
Lietuvoje tikrais pinigais pilnoj 
sumoj. Įstaiga, Amerikoj ir Lie
tuvoje visiems gerai žinoma.

FEDERAL BOND & LAND 
COMPANY,

666 W. 18th St, Chicago, III. 
1439 S. 49th Court, Cicero, III.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Panko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

Pinigus gavo:
102 — J. Stražnikas

— A. Klumbaite
— A. šopagienė
— A. Paskaitė
B. Sauseraitienė
E. Dusevičienė
J. Saurusaitis

105
109
110

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimu aidų,
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas

1801 So. Ashland Avė., 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augšto virš Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

|Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel.
8495 — 
8567 — 
8582 — 
8641 — K. Daugentas
8668 — O. Lukockiutė 
8688 — J. Maziliauskas 
8702 — M. Lementauskienė 
8880, — S. Juoz. Stupinis 
8989 A. Jonuševičienė 
9053 — A. Pak'lovaskis 
9121 — O. Vandnriene 
9141 — J. Leonui 
9168 — B. Salaitė 
9232 — J. Zigmanienė 
9257 — R. Petrauskienė 
9293 — Aš. Mostavičius 
9319 — L.
9326 — J.
9327 — P. 
9369 — V
9413 — Ručinskas J.
9415(— M. Grumbalevičiene

Butrimas 
Stanius 
Margenis 
Brazaitienė

— L. Mačiutienė
— P. Drukleniene
— A. Šimkus
— A. Valiunaitė
— S. Gudaitė
— K. Kondrokas
— K. Valaikiene
M. Elnonienė
— O. Grigienė
— J. Vilkas
— J. Karosas
— I. Pocius
— A. Mickus
— R. Kazlauckienė
— F. Garnienė

9434 — K. Utakis 
9439 
9480 
9483 
9485 
9496 
9502 
9508 
9508 
9518 
9522 
9523 
9523 
9539 
9548 
9567
9595 — A. Grigonis 
9602 — K. Galvanauskas 
9607 — V. Mukas 
9621 — A. Alobaučius 
9628 — A. Jaruškevičius 
9632 — S. Liubinaitė 
9640 — N. Lukoševičius 
9644 — M. šnipienė 
9660 — M. Kazlauskienė 
9630 — D. Stanislovas

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

-- —, .. . >   •.......... " ■— —

DENTISTAS
Kainos Numažintos
Gold Crowns — taip žemai $3.50 
Platės — taip žemai .......... $8.00
Bridgework — taip žemai .... $4.00

Už šitas kainas gali atlikti sau 
naudingą dalyką tuojaus. Darbą 
gvarantuojame, kaipo geriausią.

Egzaminavimas veltui

Dr. Frank Satten
Kampas 47-os ir Halsted St.

II BNSIJOS
Penlkill n«o 3412 So. ■alatod St
»o No. 3313 So. Habrted St

Qond Botuvtama llnemaa por U 
motu kaipo patyręs gydytojas, ahl- 
rurgas Ir akušeri*.

Gydė aštrias Ir chroniška* Ilgai, 
vyrų, motorų Ir vaikų, pagal Barn
iausias metodas Jt-Ray ir kitekies 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 10* W. 
18th St., netoli Pisk St.

V A LAN DOS i Nu. 11-11 platų, 
Ir bus 0 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis: Caaal 
Talephsnah J Į*1^8**7

) Naktimis! Dmel 
( .951 - Drovai <136 

GYVENIMAS: 8818 S. Halsted St

A.SHUSHO

Taria patyrimų 
moterų ligose; rū
pestingai priila- 
riu ligonę ir kūdi
ki laika ligos.
10929 S. State Si 

Chicago, III.

Padarysime 500 namy linksmais

Ateiki mus dirbtuves brenčiųDr. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

torą; galvos, akių nerviškumų, nusil
pimų, narių silpnumų, reumatizmų, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvio savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedaliomis nuo 9 iki 1 po pietą. 
1407 Milwaukee Avė., Chicago, m

Phone: Humboldt 5849

Tik $42

KALĖDŲ DOVANOS

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis!
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vąj. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėk pagal sutarimą 
1261 So. Halsted 8L, Chicago, I1L

Nupirks didelį Phonographą 
1922 modelio, kuris grajina 
visokio išdirbimo rekdrdus, 
su raštišku GVARANTAVI- 
MU ant 10 metų, šių phono- 
jgraphu regruliarė kaina nuoTiktai1 $25

$100 iki $200
Tik 500 phonogrophų su tokia kaina.

Lietuvon ir iš Lietuvos
lin pasirinkime iš 24 rekordų, 500 plieno T|||
V I L I Oi adatų, taipgi daimanto adata su kiekvienu Vrl |įj| 
1 i phonographų. Ateikite pas mus ir mes

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.

^SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.

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 PERŽIURETI PIRMIAU, NEGU 
MOKĖSI PINIGUS.

Main Salesroom Factory Branch
1020 S. Halsted St., Chicago, III.

Atdara kasdieną nuo 9 iki 9. Ned. iki 4 vai. po pietų.

Nustebink savo moteri 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 specialčs kainos Kalėdų eglaitėms 
šviesos.

Suvedame dratus ir sudedame fixtures i 6 
kambarių namą už $69.00. Persitikrinimui kreip
kitės pas mus arba telefonuokite, o mes suteik
sime apkainavimą, Darbą visuomet gvarantuo- 
jame.

Taipgi laikome elektros įrankių krautuvę ir tai
some viską namieje. Musų kainos prieinamos.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas S.

Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 3114 W. 42nd St. 

Tel. Lafayette 4988.
\ ai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietą.

— '  -\ ~ ~ —
DR. CHARLES SEGAL

Praktlkiojs 15 metai 
Ofise*

Chicafo, lUiaola.

Specialistas džiovoa
Moterišką, Vyrilkų lx 

Vaikų Lig*.
OFISO VALANDOS:

Nūs 10 Ud 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 Ud 8:80 vah 
vakaro. Nsdiliomis nuo 1G vaL 

valandos ryto iki 1 vaL pe pia*.
[Telefonas Dresel 2880

Dr. Maurice Kabo
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashand Avė. 
Tel.: Yards 994

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

Tek Austin 787

DR. MARYA 
DOWLATT—SASS.

Kątik tugr|i« ii Califomijos Ir 
vii tęs savo praktikavimą pa Na. 

52U8 W. Harriaoa St.
Valandos! 8—12 kasdieną ir •—I 

vakaro išskiriant nedildienivs.

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

PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokiu atidėliojimu ir be jokiu nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NEW PEOPLES ELECTRIC CO
1711 West 47th St 

Tel.: Yards 413 
* Tarpe Hermitage ir Paulina.

I Venerališkų, kraujo,"odos, kroniškųnKkatų

Spocialisias Ligy 8Pf„dXsk“ 8ydy”as 8U pa8e1’ 
DR. J. W. BEAUDETTE

Ofisas
Novako Vaistini
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned.: 2:80—4:80 P. M.
Telephone: Cat ai 464

Ofisas
5100 S. Ashland Avė. 

ant viršaus Banko 
Vai.: 1—2:31 ir 6:30—8:30 P. M. 

Nedaliomis iki 2:30 P. M. 
Telephone: Rcpublic S05

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St Chicago

STREIKAS UŽBAIGTAS
Suslvesk elektros dratus i savo namų dabar. Kaina stebėtinai 

tema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai 
spkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
161SW.47th St Tel. Boulevard 1892 Chicago, IU.

Telefonasi Boulevard 7041
»

DR. C. Z. VE2ELIS
Lletsvis Dentlstas 

KTU South Aihland Avs^ 
arti 47-tos gatvU

DR. M. STAPULIONIS
Gydai be gyduolių ir be operacijų 

3347 'Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakar*

Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat. 2 iki I vak.

Teki Canal 279

DR. C. K. KLIAUGĄ
DENTISTAS

1021 Be. Halsted 8t., Chicago. I1L 
hampaa 18th St,

Phone Canal 2*7 
—— i i —

Telefonas Pullnuan 8*6
DR. P. P. ZALLYS 

Lietevys Deatlotas 
1DS01 So. Michigah AvM RomIsbA 

Valandos: 9 lyte iki 12 dienų 
■ne 1 pe platų iki 9 vakare.
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Šaliapino koncertas bus 
Kalėdų dieną.

Guy Austin, 1905 S. Kedzie 
Avė., anądien nusiskundė teisė-1 
j ui, kad jis ilgiau gyventi su 
savo pačia nebegalįs, nes jinai, 
girdi, jį kartais nakties laike iš- 
vija laukan tik su vienais nak
tiniais marškiniais. Jis pasisa
kė, kad jam kitokio išėjimo ne
bėra, kaip tik gauti “divorsą.”

L. Seidman’as, kurs angažavo 
šaliapiną duoti Chicagoj koncer
tą, turėjusį įvykti, bet dėl artis
to ligos neįvykusj praeitą sek
madienį, vakar paskelbė, kad 
Šaliapino koncertas įvyksiąs Kan 
lėdų dieną, gruodžio 25, Audi
torium teatre.

Vakar vakare Šaliapinas turė
jo dainuoti Detroite, bet ir ten 
jo koncertas neįvyko ir tapo 
atidėtas gruodžio 20 dienai.

UŽSIDEGUS DRABUŽIAMS 
MOTERIŠKĖ SUDEGĖ.

Mrs. Anglia Rochetto, 3029 
Lo\ve Avė., dešimties vaikų mo
tina, pasimirė užvakar Mercy 
ligoninėj nuo žaizdų padarytų 
tą pačią dieną užsidegus jos 
drabužiams, kada jinai norėjo 
užkurti pečių.

959 Kuodis Stanley
963
969
971
974
975
977
979
980
981
985
986
988
991
994
996
1002 Senavaitis K
1003 Scrpcciu Kazimierui
1009 Jokubauskis Jurgis
1015 Stankaitis Vincentas
1017 Tomutis A 2
1018 Tarvidu Antanui
023 Urlis Peter
1025
1026
1027
1034
1035

Lideikis Klemenci 
Marozas A. 
Miknius Jonas 
Nausiedaitei Antaninai 
Nakvos John 
Nemchauskis Stiaponas 
Nievedomski Jonas 
Palukaiti Uršule 
Postirnokas Villiam 
Pocevich Adolf 
Pogojene Ona 
Povilaitis Kazimieras 
Raciniene Ana 
Riinsaj Antanu 
Rimas Antanas

Viapatas Ant.
Waitukaitys Juzas 
Wolosevich Mike 
Zilguzis Jahn 
Žilvitis J.

LS.S. Reikalai
Skerdyklų darbinin 

ky streikas.

NELAIMES ANT GELE
ŽINKELIO.

BRIDGEPORT

NAUJIENOS, Chicago, UI 

PASARGA.

Sereda, Gruodžio 7 d., 1921

Norintieji pasigarsint Į sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
m ai, apsi vedimai, asmenų 
rnai ir t.t. turi būt iš kalno 
trJ.

j ieškoji- 
jieškoji- 
apmoka-

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos j 24 vai.

Pranešimai!
Liet. Darbininkų Tary 

bos Konferencija.
Chicagos Lietuvių Darbininkų 

Tarybos konferenciją įvyks ne- 
dėlioj, Gruodžio 11 dieną, 10 vai. 
ryto, Meldažio sevtainėje, 2242 
West 23 Place.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARIS ANT RENDOS 

garo šiluma, elektro šviesa.
W. SKRAUDELL, 

3343 Lowe Avė.

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

IŠSIDUODA KAMBARIAI su val
giu ar be valgio. Yra visi paranku- 
mai ir patiems pasigaminti valgį. 
Kambariai yra visi šviesus ir šilti, 
prie mažos šeimynos.

A. DONlELO,
1608 S. Halsted St.
3-os lubos, priekis.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geroj vietoj, maišytų tautų ap
gyventa. Biznis nuo senai iš
dirbtas. Parduosiu pigiai. Parda
vimo priežastį patirsite ant vie
tos; 2235 W. 22nd St.

PASIRENDAVOJA KAM BA RIS 
vienam.' arba dviems vaikinams, tar
pe Jackson ir Washington Parkų. 
Elektra, maudynė, telefonas, garu ap
šildomas.

A. BARAUSKAS, 
1144 E. 55th St. 

Tel.: Dorchester 6294.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
su namu arba be namo, gera vie
ta, biznis išdirbta. Turi būti par
duota greitai, nes apleidžiu šią 
šalį. Atsišaukite: Andrius So- 
bey, 1338 S. Miller St.

DIDELIS BARGENAS CHICAGOJ
Genu įrengtas muro namas 6 fla- 

tų ir 2 aukštų medinis namas pečium 
apšildomas viskas ant vieno loto. Ren- 
dos neša virš $1,000.00 į metus, ran
dasi 1031 W. 19th St. Kaina $9,500 
apie* Vz cash reikalinga, likusius ant 
pirmo morgeČio. Kreipkitės, Frank 
J. Slifka, 3018 S. Oak Park Avė., Ber- 
wyn, UI., arba telefonuokite susitari
mui Berwyn 1173-W.

KAD PASIDALINUS NEJUDINA- 
muoju turtu, parduosime greitu lai
ku šį 6 kambarių namą, karšto van
denio šiluma ir su visais moderniško 
namo parankumais. Parduosiu už $4,- 
650. Priimsiu $2,000 cash. 5539 South 
Paulina St. Kreipkitės 6501 S. Her
mitage,, kampinė krautuvė.

ISRENDAVOJIMUI

PARDAVIMUI SALIU- 
nas, daro gerą biznį visą me
tą, taipgi kartu šių dienų 
fixtures. Prieinama kaina.

6758 So. Halsted St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Tarptautinio unijos sekreto
riaus, Dennis Lane pareiškimu 
vakar Chicagoj streikuojančių 
skerdyklų darbininkų skaičius 
siekė 15,000.

Streikininkai laikė susirinki
mus dienos laiku Cohimbia sve
tainėj, Paulina ir 48 gat. šita
me susirinkime nustatyta siste- 
niatinis pikietavimo pamatas. 
Kiekvienas streikininkas kas
dien pdkietaus po dvi ir pusę va
landos.

Užvakar ant gelžkelio vienas 
žmogus liko užmuštas ir kitas 
gal mirtinai sužeistas, kada 
jiems automobiliu važiuojant 
139ta gatve Panhandle pasažie- 
rinis traukinis ant jų užvažia
vo.

TAI BENT SUSIGIMINIAVO. ..

Nors pakaimių savininkai 
tvirtina, kad streikuojančių yra 
tik maža dalis ir kad jų sker
dyklose darbas eina normaliai, 
bet faktai to jų tvirtinimo ne
patvirtina. Vakar didėsės sker
dyklos gyvulių visai nepirko; 
taip pat pakaunių mėsos parda
vinėtojai pakėlė kiaulienai kainą 
4.5 centais svarui. Tas parodo, 
kad streikas daro savo įtakos. 
Streiko vedėjai yra pilnai strei
ko išvyzdžiu patenkinti.

Du broliai, John ir Gilsomino 
Michelette’ai, vienas 32, o kitas 
25 metų amžiaus, 6719 S. Wooc 
gat., užvakar gavo apsivedimui 
su dvynseserim, Maria ir Ermi- 
nia Granoliėm, 21 metų amžiaus, 
5934 S. VVinchestev Avė 
nius”.

lais>-

PLĖŠIKAI MIRTINAI SU
MUŠĖ ŽMOGŲ.

NUŠOVĖ SAVO VYRĄ.

Atsitiko taip. VValter Blake, 
53 metų amžiaus, 2828 Warren 
Avė., užvakar parėjo vėlai iš 
darbo girtas. Jį jo pati paguldė 
lovon, bet už poros valandų jis 
atsikėlė ir norėjo eiti parsinešti 
skystimėlio. Jo pati buvo paka- 
vojus jo šiušius. Jis prašė jos 
pasakyti kur jinai juos paslėpė, 
bet ši jo nepaklausė. Tada jis 
ėjo pasiimti savo revolverio, bet 
jo pati jį, (revolverį) pasigavo 
pirmiau. Tuo tarpu jis ėjo artyn 
prie jos ir kėsinosi atimti iš jos 
revolverį. Gi jinai pamačius, kad 
jau baikų nebėra, dviem šūviais 
jį nušovė.

Tai vis munšainės aukos!

Du apsiginklavę plėšikai už
vakar sutikę George Malincek, 
25 metų amžiaus, 1910 W. Ohio 
gat., paprašė jo pakelti aukštyn 
rankas. Kadangi šis nesiskubi
no tai daryti, jie šėrė jam re
volveriu galvon ir šis tuojaus 
kritęs gatvėn. Tuo tarpu plėši
kai atėmė iš jo $50 ir laikrodė
lį ir nuėjo savais keliais palikę 
jį gatvėj be sąmonės. Vėliau Me- 
lincek atsigavo ir vos nuėjo į 
artimiau sį policijos stotį, iš kur 
policistai nuvežė jį į pavieto li
goninę. Gydytojai sako, kad jam 
pavojingai pramušta kaukolė, ir 
kad gal turės mirti.

TIE “DĖDUKAI” TAI TIKRI 
“TRUBELIO” DARYTOJAI.

APIPLĖŠĖ KRAUTUVĘ

Plėšikai išsikasę urvą pro sie
ną į Jacųueso moteriškų rūbų 
krautuvę pavogė drabužių ver
tės $18,000..

Anądien Mrs. Mrytle Farari, 
431 Oakwood boulevard, ir Mrs. 
Catherine Lorraine, 417 N. Clark 
gat., buvo surengę šokius, po 
num. 3028 W. 22-os gat. Jos 
užsikvietė savo draugus ir drau
ges; visi pradėjo šokti ir links
mintis. Tik kur buvę-ne-buvę 
tie “dėdės” su žvaigždėmis ne
prašyti “atsibaladojo” ir nesi
klausę leidimo visus suareštavo 
už “jiems nepatinkamus” šokius.

APIPLĖŠĖ KRAUTUVNINKĄ.

APIPLĖŠĖ IŽDININKĘ 
PRIE ŽMONIŲ.

Negras plėšikas andai įėjo į 
VVeeghman valgyklą, 23 S. Wa- 
bash Avė., ir atėmė iŠ iždinin
kės $150. Tuo laiku valgykloje 
buvo daug žmonių, bet nei vie
nas nepatėmijo, kad plėšikas iš 
Miss Ruth Anderson atėmė pi
nigus.

Tai kaip išgudrėję tie Chicar 
gos plėšikai; jie žmogų apiplė
šia prie žmonių visai nepatėmi- 
jant

Du apsiginklavę plėšikai ap
stojo Morris Levin, 2835 Diver- 
sey gat., šiušių krautuvės savi
ninką ir atėmė iš jo $400.

Atsiimkit laiškus iš Pašto

APIPLĖŠĖ ŽMOGŲ

ap-Du apsiginklavę plėšikai 
stojo I. E. Govin aptiekoje, po 
num. 3663 — 5th Avė., atėmė 
iŠ jo $632 ir pabėgo.

DR. A. MONTVTO 
U«t«vte •y0y*<4a» Ir CWrwr<ą« 
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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 NUMERĮ, kaip kad 
šiame sąraše pažymėta. Laiš
kus paštas laiko tik keturioliką 
dienų nuo paskelbimo.

901 Aluzaites Antony
903 Aprevičius John
904 Antanawice L.
907 Baltuvnene Steiji
910 Baltrobegeis Jaresinras
912 
915 
916 
918 
926 
928 
936 
946 
950 
915 
956 
957

Bieliuniene Eava 
Bladzis J. B. B. 
Bokrovvske Jahn 
Briedovicz L. 
Damencele Gasper 
Lulinekas Jov. - 
Giuzanckienė Palionai 
Juraitis Adam 
Kavaleuskite Antonino 
Kavaleuskas Jurgis 
Klumbys Stasys 
Koitelnacu Alzbieta

Praeitą šeštadienį, gruodžio 3 
d., Illinois Lietuvių Pašelpinis 
Kliubas turėjo savo priešmetinį 
susirinkimą. Svarstant kliubo ei- B
namuosius reikalus rengimo ba
liaus komisija pranešė, kad 
jiems kunigas Krušas buvęs iš
nuomojęs bažnytinę salę keli 
mėnesiai atgal už 35 dolerius, 
bet dabar davęs žinoti komisi
jai, kad už salę turėsiąs kliubas 
mokėti 50 <lol. Kliubiečiai pasi
piktinę tokiu nemandagiu kuni
go pasielgimu, nutarė baliaus 
nerengti toj salėj ir atsiimti duo
tus rankpinigius.

Toliaus sekė valdybos rapor
tas iš Susivienijimo Draugijų 
Bridgeporto apielinkės Chicagos 
Lietuvių Auditoriumo statymo 
reikalu. Pranešė, kad susivieni
jimas yra nutaręs, kad kiekvie
nos draugijos narys turįs pirk
ti Šerų palei išgalę. Kliubas tų 
sumanymą patvirtino ir nutarė 
vienbalsiai, kad visi kliubiečiai 
pirktų Auditorium Šerus. Kor-j 
poracijos direktorius B. Butkus 
čia pat laike susirinkimo užrašė I 
Šerų už kelis šimtus dolerių.

Del lenkų žiaurumų ir perse
kiojimų lietuvių Vilniuje kliu
bas nutarė išnešti protesto re
zoliuciją ir pasiųsti tautų lygai.

Valdyba likosi išrinkta sekan- 
i: pirm. J. Antanaitis; padėjė

jas V. Liekis; nut. rašt. A. La
zauskas; turtų rast. A. Kau'la- 
<is; kasierius B. Butkus, kasos 
globėjai J. Adomaitis ir A. Pan
ikas; maršalka T. Idikauskas; 

ligonių glob. K. Karackas; tei
sėjas J. Bijanskas, jo rašt. Iz. 
Pupauskas; delegatai į Chicagos 
Lietuvių Tarybą: A. Lazauskas 
ir J. Antanaitis; atstovais į Su
sivienijimą Draugijų likosi įga
liota dalyvauti kliubo valdyba.

— Ant. Lazauskas.

Našlaičiu naudai kon 
certo apyskaita.

Chicagos Lietuvos Našlaičių Šelpi
mo Komiteto (po globa L. G. D.) su
rengtas lapkr. 27 d. Bohemian Amer. 
Hali salėj koncertas Lietuvos našlai
čių naudai pavyko gerai. Vakaro apy
skaita tokia:
Viso pajamų ........................... $728.05
Koncerto programą paskelbta au

kų .............................................. 33.00
Kaulakis spaudos darbu aukojo 2.00 
Aukų surinkta salėj ................... 79.80

$842.85
$307.73Viso koncerto išlaidų

Gryno pelno $535.12 
pridėjo iŠ pirmiau 
................................... 14.88

Komitetas 
surinktų

Viso kartu $550.00
$550.00 nupirkta BalticUž tuos

States Corp. čekis ant 130 tūkstančių 
auksinų ir pasiųstas Lietuvos Raudo
najam 
Globos 
vardu.

Kryžiui, kad perduotų Moterų 
Komitetui, p. D. Šleževičienės

Marė Zol pienė, 
Ch. L. N. š. K-to Sekretorė.

Lietuvos našlaičiams aukos.

P. 
A. 
M. 
F.

Englowoode šeimyniškame vakarė
ly lapkričio 20 d. Lietuvos našlaičiams 
šelpti aukojo:

Po $1: B. Janulis, K. Jonikas, 
Razevičius, P. Auga, V. Kniška, 
Sarapinas, P. Valeikas, J. Janulis, 
Pariackas, Ch. Lavickas; po 50c:
Vaicekauskas, W. Ruplis, P. Jakše- 
vičius, W. Vijūnas, J. Zaštautas, K. 
Valickas, J. Jaškunas; po 25c: J. Ban
doms, M. Razevičius, F. Molevičius, 
A. Laiškas, J. Kundrotas; 10c. W. 
Kaupas. Viso $14.85.

Pinigai $14.85 guata iš p.Br. Janu
lio per Naujienų Redakciją. Auko
jusiems ačių.

Marė Zolpienė.
Lietuvos Našlaičių Šelpimo Sekret.

Draugijos ir kuopos priklau
sančios arba norinčios priklausy
ti Ch. L. D. Tarybai, malonėkite 
išrinkti atstovus į konferenciją 
(po vieną atstovą nuo kiekvienų 
50 narių arba dalies) ir prisi
dėt prie to didelio judėjimo, ku
riam vadovauja Lietuvių Darbi- 
rinkų Taryba.
Ch.L.D.T.Pildomasai Komitetas,

ANT RENDOS BARBER SHOP; 
yra 4 kambariai pragyvenimui ir mau
dynė nuo daug metų gyvuoja. Pirtį- 
maudynę nėra būtinas reikalas rcn- 
davot jei nenori — gali rendavot bar- 
bernę ir kambarius, bet per barber- 
nę turi eiti į pirtį. Atsišaukite:

1109 Madison St., Gary, Ind.

~ANf_RENIX)S~lioleli~la
bai parankioj vieloj, priešais 
Stock Yardus didėses durys. 18 
ruimų, visi švarus.

Šaukit Yards 3669.

PARDAVIMUI SALIUNAS, GERI 
rakandai (fixtures) su keturiais pra
gyvenimui kambariais. Lystas 3 nve- 
tų, biznis gerai išdirbtas, geroj vie
toj, tarpe dviejų dirbtuvių. Aplink vi
sokių tautų apgyventa. Didžiausis gat- 
vekarių privažiavimas iš visų miesto 
dalių. Apart biznio, yra geras Iro 
box, tinkamas bučernei, grosemei ar 
saliunui. Viskas parsiduoda labai pi
ečiai. Kas pirmesnis, bus laimingesnis. 
Priežastis pardavimo, savininkas turi 
kitą biznį. Vieta:

2607 So. Halsted St.

AR TURIT SKOLININKĄ?
Negalite atsiimt pinigų? Duokit 

mums, o mes iškolektuosime. Taipgi, 
perkame judgementus.
NORTH AMERICAN INVESTIGAT- 

ING and PROTECTIVE CO., 
Room 619 — 117 N. Dearbom St.

North Side. — Utarninkais ir su- 
batomis, nuo 3 iki 8 v. v. Liuosybės 
Svetainėj, 1822 Wabansia Avė., mu
zikos mokytojas VI. Voronec duoda 
smuiko lekcijas vaikam. Subatomis 
gi nuo 1 iki 4 vai. kviečiami atvykt 
vaikai, griežiantieii kokiu nors instru
mentu, kad sudarius vaikų orkestrą.

— S. D.

Chicagos Lietuviu Darbininkų Ta
rybos Pildomojo Komiteto susirinki
mas dėl kaikurių kliūčių negalės įvyk
ti šiandie, bet jvyks seredoje, gruod
žio 7 d., 8 vai. vakaro, Naujienų na
me. Visi nariai yra kviečiami ateiti 
laiku, nes yra daug svarbiu dalykų.

J. F. Vilis, Sekr.

Generališka repeticija, veikalas “Dvi 
Seserįs” įvyks seredoj, gruodžio 7 d., 
Meldažio svetainėje, pradžia 7:30 v. 
vak. Visi vaidylos turite būti laiku, 
nes nedėliojo turime luošti.

— .Pirmyn Choras.

“Birutės”, labai svarbios repeticijos 
jvyks ketverge, gruodžio 8, 1921, 
Mark White Square svetainėj. Nepa
mirškite, kad rengiamės prie koncer
to gruodžio 11, Am. Bohem. Svetai
nėj. Visi malonėkite būti, nes šį ket- 
vergą jau pribus Birutės naujas ve
dėjas. — Sekretore.

----------- 1 .. ..... -

Town of Lake. — Teat. Kliubo 
“Lietuva” priešmetinis susirinkimas 
bus laikomas penktadienį, gruodžio 9, 
8 vai. vak., šv. Kryžiaus par. salėj. 
Visi nariai privalo dalyvauti, nes Imk 
kitų svarbių reikalų bus rinkimas val
dybos ateinantiems metams.

— Fin. Rašt. N. K.

Town of Lake. — Balto Dobilo L. 
P. Kliubo prlešmetinis susirinkimas 
jvyks penktadienį, gruod. 9, kaip 8 
vai. vak. paprastoj svetainėj. Kiek
vienas narys privalo atsilankyti, nes 
bus renkama nauja valdvba ateinan
tiems metams. — Rašt. W. Sharka.

4512 S. Talman Avc.

Lietuvos Dukterų Draugija stato 
scenoj keturių veiksmų drama “Kry
žius” sekmadienį, Sausio 8, 1922, Mel
dažio salėj. Visas spektaklio pelnas 
skiriamas Rusijos badaujantiems. Pra
šome kitų progresyvių draugijų tą 
dieną nerengti vakarų, kad vieni ki
tiems nepakenktume. — Komitetas.

S. J . ..'.L.. 11

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO SESERŲ: ONOS 

ir Elzbietos Gluodenių; brolių, Kazi
miero ir Juozapo Gluodenių. Paeina 
iš Kuršėnų valsč., Šiaulių apskr. Jie 
patvs ar kas kitas meldžiu pranešti. 
NASTAZIJA GLUODENIUTĖ. po vy
ru čeputienč. 566 W. 18th St., Chicago

JIEŠKAU SAVO VYRO JUOZO 
Gustainio, kuris jau antras mvtas 
kaip išvažiavo iš Chicagos palikda
mas moterį su dviems kūdikiais ir po 
šiai dienai nežinia kur randasi. Jis 
pats, ar kas jį žinotų malonėkite pra
nešti. Ona Gustainienė, 1744 N. Hoyne 
Avė., Chilcago, III.

JIEŠKAU Karolio Liberio ir Jievos 
Klečkauskiutės-IJberienės. Jie išva
žiavo | Lietuvą liepos 6, 1921 ir iki 
šiam laikui neparašo laiško. Norėčiau 
žinoti kaip jiems sekasi. Kas juos pa
žįsta, malonės pranešti, busiu dėkin
gas. Kazimieras Kučinskas ir Ona 
Klečkauskiutė, 1415 S. Newberry Av., 
Chicago, III.

JIEŠKAU Jono Spurio, pinniau gy
veno West Pullman, 111., o vėliau gy
veno Franklin Park ir Cicero, III. Iš 
amato molderys. Girdėjau, kad yra 
miręs. Jei kas apie jį žino, malonės 
pranešti, busiu dėkingas. Dovydas 
Spuris, 12051 S. Halsted St., West 
Pullman, III. Phone Pullman 1052. j

RASTA-PAMESTA
KAS RADOTE apatinę dalį 

dantų ant Union Avė. tarpe 15 
ir 16 gatvių? Radę sugrąžinki
te už ką busiu dėkingas ir duo
siu atlyginimą. Juozapas Simanė- 
nas, 2010 Canalport Avė.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA ŠEIMYNINE® mer
gina ar našlė prie namų darbo. leng
vas ir pastovus darbas, gera mokestis.

Atsišaukite
OREMUS CHEMICAL 

LABARATORY 
1718 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
smagioj vietoj, baltų ir juodų 
žmonių apgyventoj. Kaina, geru
mą biznio patirsite ant vietos. 
Pardavimo priežastis, apleidžiu 
miestą. 349 E. 26th St.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA 

Mokykla Chicagoj

Iltll J:

REIKIA MOTERŲ SKUDU- 
rų sortavimui. Nuolatinis dar
bas, gera alga.

Atsišaukite:
2058 W. Austin Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
maišytų tautų apgyventa, labai 
geroj vietoj. Renda nebrangi, 
tik $20.00 ir 3 pragyvenimui 
kambariai. Lystas ant 3-jų me
tų. Atsišaukite: 501 W. 38th St.

REIKIA MERGINOS 14 AR 
15 metų lengvam namų darbui. 
Turi kalbėt lietuviškai. Atsišau
kite:

PEOPLES FLORISTS, 
1858 W. 47th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geroj vietoj, lietuviais apgyven
toj. Biznis gerai eina. Kas pir
mesnis, tas laimingesnis. Par
duosiu pigiai. Yra pragyvenimui 
4 kambariai, renda pigi.

1715 W. 46th St.

Designing, kirpimo, litavimo, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapana, 

Musų sistema yra geriausia. Un 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai Įrengtų są
lygų. Išmokinam į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Rampas Lake Str., ant 4 lubų.

REIKIA DARBININKUVAIKŲ
PARDAVIMUI SALIUNAS GEROJ 

vietoj, biznis gerai eina. Lystas ant 
5 metų, 3 ruimai pragyvenimui, už
pakalyj namo didelė barnė dėl auto
mobilių. Pigi renda. Parsiduoda su 
fixtures. Parduodu dėlto, kad važiuo
ju į Lietuvą.

6026 So. Racine Avė.

ŠIAUFERIŲ REIKIA ĮSTOJIMUI 
musų didelėn Taxi Companijon. Už
darbis $150 į savaitę. Nuolatinis dar
bas. Išmokinsime visko. $400 kapita
lo reikalinga. Pinigai apsaugoti. 
Kreipkitės šiądien. 82 W. Washington 
St., Room 525.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
lietuvių ir lenkų kolonijoj. Par
duosiu visą arba pusę. Su bak 
rais. Lysas ilgam laikui. Labai 
pigiai.

4250 S. Ashland Avė.

P lės E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti ir 
desinuoti drabužius moterims ir 

valkams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialės instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams SU

Tel:. Harrison 1421. Chicago.

REIKIA bučerio, turi mokėt 
kalbėt angliškai. Pastovus dar
bas, gera mokestis.

CASH & CARRY MEAT 
MARKET,

704 W. 69th St.

PARDAVIMUI
GYVULIAI

• DAUGYBĖ KIAULIŲ, DIDELIŲ 
ir mažų parsiduoda labai pigiai. Rei
kia važiuoti iš miesto 119tos State St. 
karais iki sustos, iš ten imkit Vincen- 
nes karus ir važiuokit iki Ashland 
Avė., iš čia eikit 2 blokus į North pas 
J. Walush, 117th St. & Ashland Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė, lietuviais apgyventoj, 
labai geroj vietoj. Biznis išdirb
tas per ilgą laiką. Pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos.

710 W. 33rd St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
ir kendžių krautuvė. Parsiduoda 
už žemą kainą. Vieta gera, nuo 
senai išdirbtas biznis, visokių 
tautų apgyventa; 4 ruimai gy
venimui. Priverstas parduoti dėl 
silpnos sveikatos. 2917 Lowe Av.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
ir 

pa-
grosemė. Parduodu greitai 
pigiai. Pardavimo priežastį 
tirsite ant vietos.

2956 So. Union Avė.

PARDAVIMUI maža grosemė 
ir delikatessen, cigUrų, tabako ir 
mažmožių. Biznis geras, renda 
pigi, $15.00, 3 ruimai pragyve
nimui. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos.

3232 So. Canal St.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
barais ir visais Įtaisymais: lietuvių 
airių ir vokiečitj apgyventa, arti 
dirbtuvių; 4 kambariai pagyvenimui.

1 Pardavimo priežastį, patirsite ant vie
tos. Atsišaukite Į Naujienas, po No. 
502. i

RAKANDAI
RAKANDŲ BARGENAS

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

Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 
barių rakandai kaipo paaukaujame, 
jei pirksit tuojaus: 3 kaurai, odos ir 
velouro gyvenamąjam kambariui se
tai: valgomojo kambario setai, d rase
nai, lovrm. ant grindų pastatoma lem- 
na, grojiklis planas, phonographas ir 
tt. 4959 Prairie Avė. Apt. 1.

PARDAVIMUI kuknini^ pečius, šil- 
domasai, 2 kaurai 9x12. odos seklyčiai 
setas, 2 misingines dideles lovos, 2 
dideli dreseriai, pianas $50, vietrola 
$15. kėdės, indai ir tt., didelė daven- 
port $25. Pardavimo priežastis, nelai
kymas daugiau rakandu. Dealeriai ne
atsišaukite. Mrs. Sheriden, 809 W. 36 
St., kampas Halsted St., 1-os lubos.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI AUTOMOBI- 

lius Maxwell uždarytas, 1919 
modelio. Parduosiu pigiai. Atsi- i 
šaukite: Frank Vasiliauskas, 
3343 So. Wallace St. Galima ma
tyti nuo 6 iki 9 vai. vak.

PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS 
žieminis automobilius King 8, 1920 
motų. Parduodu pigiai arba mainysiu 
ant mažesnio. Matyti galima visados 
State St. Garage, 

6052-58 So. State St.
Phone Went. 5504

NAMAI-ZEME.
DVIEJŲ FLATŲ MEDINIS NA- 

mns po penkis ir šešis kambarius — 
viskas moderniška. Kaina tik $5,50(1. 
Cash $1,500, likusi suma rendomis. 
2317 W. 69th St., savininkas 6501 S. 
Hermitage Avė., kampinė krautuve*

Mokinkis drcssmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialus vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.
... ■ » -------- >

REIKIA VYRŲ MOKINTIS 
BARBERIO AMATO.

Niekad straikai nepalyti. Darbas 
laukia — Dienomis ar vakarais kle
sos. Kreipkitės ypatiškai arba ra- 
šykite*

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 So. Wells St.

Chicago, III.

AUŠROS MOKYKLOJ

Antradienį, Lapkr. 8, prasidės 
pamokos anglų kalbos. Mokin- 
tojaus Povylas Adomaitis. Visi 
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei 
didesnės naudos mokiniams ir 
parankumui mokyklai. Prisira- 
šyt galima visada.

3001 So. Halsted St 
Chicago, IH.

Leveskio Mokykla
PERSIKĖLĖ

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbą; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengiama 
prie kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 v. p. 
p. mokinama lietuvių gramatika.

3454 So. Halsted gatv. 
arti 35tos gat.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama] angliškos Ir lietuviikoa 

kalbų, aritmetikos, knygvedystfe, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, ahel- 
nos istorijos, geografijos, politikinis 
ekonomijos, pilietystis, dailiarašys- 
tis ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 0 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST.. CHICAGO.


