
NAUJIEM
THE LITHUANIAN DAILY NEV S

Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., under the Act of March 8, 1879,

First L!S*Mantan Daily t'n America

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago. Illinois

Pirmas Lietuvių Die nraitts Amerikoje 
b_—^—1■ ■!■■■■......— ■■ ■ I. ■■■!■■ .......... ■■■■ I ■■■■■■■-.........

VOL. VIII. * Kaina 3c Chicago, UI., Subata, Gruodžio-Decembe r 17 d., 1921 1 No. 294

Francija nori didelio 
laivyno

, Grūmoja ^deportavimu
r

Amerika nedalyvaus ekonominėj 
konferencijoj

Francija reikalauja didelio 
laivyno

Nori didesnio laivyno ir už Ja
ponijos. Anglija reikalaus 

panaikinti submarinas.

VVASHINGTON, gruod. 16. 
— Anglijos delegatai sako, kad 
Francija pareikalavo leisti jai 
ant tiek padidinti savo laivy
ną, kad jei jos reikalavimas 

„ butų priimtas, jis paverstų į 
niekus Visą pirmesni susitari
mą apie sumažinimą laivyną.

Kiek žinoma, Francija reika
lauja, kad jab bėgyje 10 metų, 
po 1925 m., butų leista pasibu- 
davoti dešimtį super-drednau- 
tų, ix> 35,000 tonų įtalpas. Ka
da ji p&sibudavotų tokį laivy
ną, jos laivynas butų didesnis

lai agitatoriai“ svetimšaliai bu
sią deportuoti.

Areštais grūmoja , valstijos 
valdžia, o apie “agitatorius“ 
ateivius pasirūpinsianti federa
linė valdžia. Angliakasiai gi di
džiumoje yra ateiviai, 
jau esą renkami prieš 
kaltinimai ir įrodymai.

Streiklaužiai!jantįs angliaka
sių unijos nariai niekuriose ka-

pasitikėdami, kad juos apgins 
prisiųstoji milicija. Unijos vir
šininkai irgi įsakė grįsti darban.

Motcrįs, kurios jau sugrįžo 
namo, ketina Vėl padaryti žy
gi uotę, jei tik kasyklos vėl at
sidarys ir sugrįš į jas streiklau
žiai.

Savo Darbininkei

<Ull|U

vcl-

Dabar 
juos

Iš Skerdyklų Streiko
»■ —-

Areštuoja streikierius
Kaltina juos peržengime 

injunetiono.

CHICAGO. — Policija vakar 
areštavo prie skerdyklų 12 
streikierių. Jie yra kaltinami 
peržengime injuctiono, d ra u- ( 

džiančio streikieriains pikietuo 
ti skerdyklas.

Dabar apie skerdyklas yra 
ramu. Tik užvakar galvekaryj 
buvo užpultas būrelis streik
laužių, kuriuos sumušta. lXt jų 
yra sunkiau sužeisti. Vienas 
meksikietis yra perdurtas pei
liu ir galbūt mirs. Kitam mek
sikiečiui išmušta akis ir jis gal
būt .visai neteks regėjimo.

Skerdyklų savininkai vis dar 
gieda savo senąją giesmę, kad 
darbas skerdyklose einąsi “be
veik normaliai.“

Streikieriai tvirtai laikosi

14 etreikierių areštuota 
Omahoj.

OMAHA, Neb., gruodžio 16. 
— 14 žmonių, kurie bandę su
laikyti gatvekarj, kuriuo bu
vo gabenami į darbų streiklau
žiai, tapo šįryt areštuoti poli
cijos.

Darbietis laimėjo.

15. — 
South- 

į parla- 
Darbo 

Naylor,

LONIX)NAS, gruod. 
Valdžia aplaike smūgį 
wark rinkimuose, kur 
mentų tapo išrinktas 
partijos narys Thomas
sumušęs 4,000 balsų koalicijos- 
liberalų kandidatą. Tą vietą 
parlamente iki šiol laikė koali
cijos liberalas, 
buvo sumušęs 
4,000 balsų.

kuris pirmiau 
Naylorą virš

Vengrija panaikina konskrip- 
ciją.

negalite atlikti, tai eikit 
niop!’ Ir jis nesuklys.“

Amerika neprisidės prie I • “• I £ ••ekonominės konferencijos
^Italija irgi neatsilieka.
Nors Italija sakosi neužgi- 

rianti tokio didelio laivyno bu- 
davojimos, ji betgi pareiškė nu
siginklavimo 
kad jei Franci jai bus leista bu- nalinės 
davotis tokį laivynų, tai ir jai 
turi būti leista vykinti tokį pat 
laivyną budavojimo programą.

Artimuose konferencijai ra
teliuose kalbama, kad tokis 
Francijos reikalavimas gali su
ardyti visą konferenciją ir tą 
ką ji iki šiol atsiekė, nes tada 
priseitų panaikinti susitarimą

ir Japonijos apie sumažinimą 
laivynų ir nustatymą proporci-

Kiti mano, kad Francija ne
mano budavoti* tokio didelio 
laivyno, bet savo dideliais rei
kalavimais ji nori ko-nors išsi- 
darėti iš konferencijos. Ko ji 
nori išsiderėti iš konferencijos, 
dar nežinoma. Tai žino vien tik 
Francija.

Anglija nenori submarinų.
Anglijos delegacijos . galva 

Balfour paskelbė, kad Anglija 
pasiūlys nusiginklavimo konfe
rencijai visai panaikinti sub- 
marinas. Jis sako, kad tokis 
reikalavimas visai nepriešta
rauja jau padarytam susitari
mui apie mažinimą laivyną.

Anglijos delegatai sako, kad 
panaikinimo submarinų klausi
mas bus pakeltas viešame kon
ferencijos posėdyje, kad tuo 
budu atkreipus į tą klausimą

BUDAPEŠTAS, gruodžio 15. 
— Vengrijos seimas panaikino 
konskripciją ir sumažino pas
tovių armijų iki 35,000 karei
vių.

Anglijos parlamentas 
priėmė Aitijos taika

OHICAGO. — Dabartine 
skerdyklų darbininkų kova yra 
kova už duonos kąsnį. Mes 
sunkiai kovojame, kad neleidus 
samdytojams sumažinti ir 
taip žemas musų algas. Ir išro-

Kalbėdamas apie stoką 
vietinio ir viešpataujantį 
sumų tarp Rusijos gyventojų, 
Leptinas pasakė, kad jau vienas 
tas faktas, jog reikėjo skirti ko 
misijų likvidavimui nemokšų 
(analfabetų) “parodo, manda
giausiai galimu būdu sakant, 
kad mes esame panašus į pu
siau laukinius žmones. Nes ci
vilizuotose šalyse skaitytųsi gė-

apš- 
tam-

WASHINGTON, gruod. 16
— Senato vadovai gavo užtik 
tinimų iš Baltojo
Jungtinės Valstijos nedarys ini- da skirti kouiisiją likvidavimui 

\konferencijai, ciatyvos sušaukime internacio- analfabetizmo. Kitose šalyse 
-------- 1 . ekonominės konfe- jję turi mokyklas, kurios pa- 
rencijos, kurios buvo tikimasi šalina analfabetizmą. Jose mo- 
tuoj po nusiginklavimo konfe-Jkinama pirmiausia skaityti ir 
rencijos. Autoritetingai pasa-' rašyti. Kol tas pamatinis k lan
kyta, kad prezidentas Hardin- 
gas priešinasi netik šaukimui 
tokios konferencijos, bet ir 
Amerikos dalyvavimui joje.

Amerika ne kartą buvo ragi
nama sušaukti tokią konferen
ciją. Amerikai atsisakant ją 
galbūt šauks Lloyd George. Jei 
jis šauktų konferenciją, Ame
rika galėtų oficialiniai ir neda
lyvauti joje, bet gal butų atsto
vaujama “neoficialinio dabo
tojo.“

Namo, kad

simas nėra išrištas, yra juo
kinga kalbėti apie naują ekono
minę politiką.“

Leninas tvirtino, kad sovie
tų įstatymai ir propaganda yra 
geri, bet jie negali būti sėkmin
gi, jeigu mases žmonių nepadės 
valdžiai.

16.
iš

Priešinasi valstybių 
sąjungai

WASHINGT()N, gruod.
— Senatorius Lc Follctte 
Winsconsino pareikšdan:
kad naujai įkurtoji keturių val
stybių sųjunga Pacifiko reiika- 
Jais užveria savyje “visus tautų 
sąjungos nedorumus ir neturi 
nė vieno tos lygos gerumo“, 
I>ttskelbė, kad jis darysiąs vis
ką jo galėję, kad nęprileidus 
ratifikuoti tos keturių valsty
bių sąjungas sutarties.

La Follette sako, kad
sąjunga verčia Jungt. Valstijas 
pripažinti Anglijai ir Japonijai 
tuos didelius plotus Pacifike, 
kuriuos jos užgriebė Versailles 
sutartim ir apie kurių pasidali
nimą tapo susitarta slapta su
tartim, padaryta dar prieš A- 
merikos stojimą karan.

ta

Nusižudė kongresmanas

Grūmoja deportavimas
Radikalai ateiviai Kansas dis- 

trikte busią deportuoti.
TOPEKA, Kas., gruodžio 16. 

— Po valstijos prokuroro ir 
kitų valdininkų konferencijos 
su gubernatorių Allen, tapo pa 
skelbta, kad vadovai moterų, 
kurios uždarinėjo kasyklas, 
busią areštuoti ir kad “radika-

“Socialdemokratas”
Musų draugų ■avaitinis laflpraStis 

iš Kauno. Skaitykit Vist 
Gaunamas Naujienose

Kaina 5c

Leninas reikalauja darbo, 
ne žodžiu

kąKomunistai turi parodyti 
jie gali, o ne kų jie nori atlikti 

♦' sako jis.

Jis sakė, kad reikia pašalinti 
iš partijos keletą tūkstančių 
“kenksmingų ir beverčių“ ko
munistų. “Rusija.“ sakė jis, 
“turi įgyti kultūrą, kuri išmo
kins mus kovoti su biurokra
tizmu, korupcija ir kyšiais. 
Patyrimas parode, kad politi
niai išsilavinusios valstybes ne
žino kyšių, kuomet pas 
kyšiai viešpatauja.“

mus

16. 
Aar- 
ras- 
Wa-

LONDONAS, gruodžio 16.
Atstovų butas šiandie priėmė (|o, mes laimėsime kovą. O 
atsakymą į karaliaus kabių jaį todėl, kad streikieriai laiko- 
nUo sosto apie Anglijos-Airijos sj tvirtai ir yra pasiryžę kovo- 
taikos sutartį, 401 balsų prieš (ti iki nebus pasiektas pilnas 

laimėjimas. Streikieriai tvirtai 
laikosi ne tik Chicagoje, bet 
ir visuose kituose miestuose.

štai dabar Chicagoje lankosi 
d. P. J. Juzeliūnas iš So. Oma
ha, Neb. Jis pasakė keletą 
gerų prakalbų, kuriose nurodė, 
kad Omahoj streikuoja 97 nuo
šimtis skerdyklų darbininkų ir 

j laikytis 
įki kova nebus laimėta. Kitų 
vakarinių miestų darbininkų 
iiyi laikosi neblogiau už Oma- 
biečius. Jis ragino ebieagie- 
čius laikytis tvirtai ir vienybė
je ir visai nepaisyti ką tauzija 
kapitalistų laikraščiai, bet da
ryli tik taip kaip įsako unijos 
vadovai.

P. J. Juzeliūnas apleisiąs Chi- 
cagą gruodžio 19 d. ir aplan
kysiąs dar Cedar Rapids, Dės 
Moines ir Sioux City.

— Streikieris.

58 atmesdamas unionistų pa
siūlytą priedą.

Priėmimas kalbos reiškia at
stovų huto 'priėmimą padary
tosios taikos sb Airija.

Lordų butas atsakymą 
mė 166 balsais prieš 47.

Airijos parlamentas, Dail Ei-‘ Simus skerayiKių oar 
reann, gi vis dar tebesvarsto M<ad jie yra nusitarę 
padarytąją sutartį ir prie bal
savimo apie ją dar nepriėjo. 
Matyt, kad ten yra didelių su-

Valera 
kad

COPENHAGEN, gruod. 15. 
— Susektas esąs pienas, sulig 
kurio Copcnhagcno - bedarbiai 
benamiai manę užgriebti Chri- 
stianborg pilį, oficialinj kara
liaus namą, ir ten apgyvendin
ti bedarbius.

Pavyzdingi danų ūkiai Lietuvoj
priė-

sikirtimų, kuriuose de 
betgi pralaifni. Manoma, 
jis rezignuos.

Paskelbė susitarimą
16.

KAUNAS, lapkr. 11. (Elta). 
— Danų Konsulas Lietuvai p. 
Bicring š. m. lapkričio 11 dieną 
išvažiavo keletai savaičių Ko- 
penhagon pasitarti dėl įkūri
mo Lietuvoje keleto pavyzdin
gų ūkių danų pavyzdžiu.

RYGA, lapkr. 20. (koresp.). 
— Maskvos Pravda paduoda 
pilnų tekstų sensacinės Lenino 
prakalbos politinių ir švietimo 
darbuotojų suvažiavime Mask
voje. Ištraukos tosios kalbos, 
kurioj jis pripažino sovietų eko 
nominį nepasisekimų, jau tapo 
telegrafuotos iš Maskvos pir

miau.
Leninas toje kalboje pareiš

kė, kad Rusijos valstiečiams ir 
darbininkams nusibodo klausy
ti prižadų ir jie jau pasiekė tų 
laipsnį, kuriame reikalauja 
įrodymų darbais. Jis sakė:

“Buvo laikai, kad deklaraci
jos, dekretai ir tt. buvo reika
lingi. Mes jų turėjome užtek
tinai. Buvo laikai, kada buvo 
reikalinga parodyti žmonėms 
kų mes norime budavoti. Bet 
ar mes galime tęsti įrodinėji
mus ir tik pasakoti žmonėms 
ką mes norime budavoti? Ne. 
Net paprasčiausias darbininkas 
tada pasijuoks iš mus, sakyda
mas: “Jus visuomet kalbate 

Į apie tai ką jus norite padaryti, 
bet parodykit mums, ką jus 
galite atlikti. Jeigu jus nieko

Leninas sakė, kad valdžia 
turi tris svarbiausius priešus: 
pirma, komunistų .arogantišku
mą; antra, žmonių tamsumą, 
ir trečia, papirkimus ir ky
šius.“

WASH1NGTON, gruod.
— Lavonas atstovo John 
tbur Elston iš California, 
tas Potomac upėj, netoli 
shingtono monumento. Palik
tame drabužiuose raštelyj sa
ko, kad aplinkybės taip susidė
jo, jog jam gręsia paniekini
mas, o žmonėms nesmagumas. 
Jis prapuolė utarninke, bet va
kare jį rado detektivai ir sutei
kė medikalinę jam pagelbą. 
Po to už kelių valandų jis vėl 
prapuolė ir tada turbut ir prisi-

WASHINGTON, gruod.
— Vakar formaliniai tapo pas
kelbta, kad Anglija, Japonija 
ir Jungt. Valstijos priėmė lai
vyno sumažinimo programą, 
su mažais pateisimais. Tais pa
keitimais yra padidinamas lai
vų įtalpos, apie ką jau buvo 
minėta pirmiau.

Italija nesipriešina* atnaujini
mui ryšių su Rusija. K

Priešinasi immigracijai
Pietinė Chinija laimi

AMOY, Ghinijoj, gruod. 16. 
— Kansu provincija -dedasi 
prie pietines Chinijos vdldžios, 
Ji verčia ir Šensi provinciją tą

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

ryto iki 2 vai. po piet

WAS>HINGTON, gruod. 16. 
— Edvvard Wallace, atstovau
jantis Amerikos Darbo Fede
raciją, šiandie prieš atstovų bu
to immigracijos komitetą ragi
no sustabdyti ateivystę pen
kiems metams. Girdi, papras
tiems darbininkams atvažiuo
jant iš svetur, sunku busią 
rasti darbas amerikiečiams.

Uždra udiiim o i m m ig ra ei jos
taipjau reikalavo Amerikos 
Legionas ir Karo Veteranų 
stovai.

Sakoma, kad pietinės Cliini- 
jos valdžia laimi todėl, 
Pekino valdžia nepajiegia 
ginti svarbiausių Chinijos 
resų.

RYMAS, gruodžio 16. — Pre- 
mieras Bonomi ir užsienio rei
kalų ministeris Torretta pasa
kė atstovų buto užsienio reika
lų komitetui, kad Italija nesi
priešins atnaujinimui tūlomis 
sąlygomis ryšių su Rusija per 
dabartinę sovietų valdžių; tos 
sąlygos tečiaus turi gvarantuo- 
ti Italijos interesus.

at-

15.WASHINGTON, gruod.
— Ūkio paskolų taryba paskel
bė, kad pereitą mėnesį ji pa
skolino 4,472 ūkininkams $15,- 
053,500.

kad 
ai>- 

inte-

F1N1GV KURSAS.
Vakar, gruod. 16 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25.000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos, 1 svaras sterlingų....$4.16 
Austrijos 100 kronų ,..... . ..........  4c
Belgijos 100 frankų ........... $7.54
Danijos 100 kronų ........... $19.25
Finų 100 markių ............... $1.90
Francijos 100 frankų ........... $7.83
Italijos 100 lirų ................... $4.53
Lietuvos 100 auksinų ........... 51c
Lenkų 100 markių........................ 3q
Norvengų 100 kronų ........... $15.46
Olandų 100 guldenų ....... $36.30
ŠVendų 100 kronų ..........  $24.45
Šveicarų 100 frankų ...........  $19.40
Vokietijos 100 markių ........... L_

WASHINGTON, gruod. 16. 
—■ Victor Berger, kaipo • kon
greso narys, nors pašalintas, 
šiandie apsilankė pas preziden
tų Hardingų ir turbut reikalavo 
paliuosavinio Eugene V. Dėbso.

600 žmoniŲ areštuota
LONDONAS, gruod. 15. — 

Pasak gautų žinių, pastaromis 
dienomis Indijoje tapo areš
tuota 600 žmonių.

WASHINGTON, gruod. 15. 
-i Po dviejų metų pertraukos 

vėl pradės vaigščioti Amerikos 
51C paštas tiesioginiai į Airiją.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visų laikų rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimų Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO DU CHICAGOS OFISU.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurių Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilnų gvaran- 
tijų už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių. ,
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS

Vyriausias ofisas
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Chicago, III.



Subata, Gruodžio 17, 1921

PETER A. MILLER 
2128 West 22nd Street

Visuotinas Išpardavimas
Pranešu savo prieteliams ir rėmėjams, kad 

išparduoda savo visą biznį didžiai nupigintoms 
kainoms — daug pigiau, negu vvholesalio ver
tės. Turi būt išparduota iki Naujų Metų. Už
prašau visus atsilankyti. Nepraleiskit progos, 
nes daug daiktų paaukausiu savo draugams 
už trečią dalį kainos, kuri© su manim turėjo 
reikalą buvime tame biznyje per vienuoliką 
metų. Taipgi nepamirškite atsivesti savo drau
gus, nes pasirinkimas yra gana didelis, kaip 
tai: daimantų, auksų, laikrodėlių ir Edisono 
gramafonų. Taipgi įvairus pasirinkimas, kas 
tik gali būt aukso krautuvėj.

P. S. Parduodu visus kartu arba pavie
niai: 5 wall case’ius, 5 shelve-casius, 1 safe’ą, 
1 registerį, 2 angliniu pečiu. Taipgi visus įran

kius — varstotą laikrodėlių taisymo.

L >4

DIDELIS KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS

Geriausios rųšies laikrodėlių, auksinių ir daimantinių žiedų ir 
visokios rųšies auksinių retežėlių ir visokių vyriškų deviskų auksinių 
ir paauksuotų; gražiausi sieniniai laikrodžiai, visokių perlų, sidabri
nių šaukštų ir auksinių rašomų plunksnų. Čia geriausia ir teisingiau
sia vieta pirkti Kalėdoms dovanas, nes pas mane pigiau ir teisingas 
tavoras. Kiekvienas pas mane pirkęs, bus užganėdintu, gaus savo 
pinigų vertės tavorą. Pirkit čia Kalėdų dovanas, o gausit labai gra
žų kalendorių 1922. Meldžiu atsilankyti visus pažįstamus ir draugus. 
Taipgi taisome visokius laikrodėlius už prieinamu kainų.

KAZIMIERAS BUDRIS
24Q3 South Oakley Avenue, 

Chicago, Illinois
* ' V

į Rusiškos ir Turkiškos Vanos
9 12th STREET

Tel Kedrie 8902

8514-16 Rooeevelt Rd.

CHICAGO, ILL.

Kodėl kapitalistai spiriasi 
panaikinti unijas.

Amatinis unijizmas ilgai ir 
kruvinai kovojo iki laimėjo 
teisę būti pripažintu; šiandien 
nedaug tokių yra, net ir did 
žiausių darbininkų priešų, ku-

Dabar visų yra pripažinama, 
kad darbininkai turi teisę or
ganizuotis bendram susišelpi- 
mui su ta išlyga, kad jie su 
savo unija nedarys nieko dau- 

i giau, kaip laikys susirinkimus 
ir darys nu tari mus.

Užpuolimai ant unijizmo da
bar daroma aplinkiniu bildu, 
ir daugiausia atatinkamai rei
kalavimui atviros dirbyklos, 
vadinas darbdavio teises sam
dytis kaip jam patinka, uni
jistus, arba neunijistus.

Žinoma, nedaug progos yra 
abejojimui tuo, kurį jis .pasi
rinks, leidus jam teisę pasj- 
skirti. Del šitos priežasties 
karščiausia dėl unijizmo kova 
yra dėl uždarytosios dirbyklos.

šitoj kovoj abidvi puses el
gias visai loginiai 
buojas tiesiai už 

didžiosios žmonių

nizuotis negalima nei šitoj, 
nei kokioj kitoj vidutiniai ci
vilizuotoj šaly.

Bet leidus darbdaviui teisę 
pasirinkti unijistus ar neuniji 
sius darbininkus, patogumą vi
suomet turės neunijistas, ku
ris ištikro yra išdavikas savo 
klasei.

Ncunijistą darbdavis pasiren
ka dėlto, kad jis stovi vienas, 
kad jis yra priešingas savo 
draugams, kad jis lengva kon
troliuoti ir kad visokiame at
sitikime galima juo pasitikė
ti, jog jis suvils ir apmaus sa
vo draugdirbį dėl savo siau
rų savingų liksiu.

Atviroj dirbykloj sunkiau
sias, pavojingiausias darbas, 
ilgiausios valandos ir mažiau
sias užmokesnis duodama uni- 
jistui, gi lengviausios vietos, 
trumpiausios valandos, sau
giausias darbas ir šventes nc- 
unijistui.

Kada darbo trūksta, unijis- 
tas atleidžiama, o neunijistas 
paliekama.

baudžiami už jų ištikimumą, o 
šašai atlyginami už 'jų išda- 
vikybę savo klasei.

Atvira dirbykla nėra nieku

kilu, kaip tik pasaliu ir aplin
kiniu užpuolimu ant amatinio 
unijizmo ir amatines unijos 
principų. — C. D.

RU REAU
MICKIEVICZ, Ved.

■ *

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivezk elektros dratua | savo namą dabar. Kaina stebėtinai 

tema. Pagabus iiinokesčio planas suteikiamas, jei norite Mielai 
ipkainavimą sutelkiame.
THE EHIDGEPOR'T ELECTRIC CO.. Ine.
1619 W. 47th St TeL Boulevard 1892 Chicago, ūl.

IŠ ŠIRDIES
Parašė James Allen 

Vertė St. Biežis.

2.
3.

5.
6.

TURINYS:
1. širdis ir gyvenimas.

Proto pobūdis ir pajiega.
Proto pasidarymas.
Darymas ir žinojimas.
Pirmi žingsniai į augštesnį gyvenimų.
Dvasinės sąlygos ir jų pasekmės.

7. Padrąsinimas.

Paprotys yra tvirtesnis už prigimimą. Jis pa
kelia žmogų iki augščiausio laipsnio gyvenime. 
Padaro jį kiltu; padaro naudingu sau ir kitiems. 
Paprotys suteikia žmogui laisvę, laimę ir abelną 
pasisekimą. •

Bet paprotys ir nugramzdina žmogų į bėdą ir 
skundą. Blogas paprotys nutraukia žmogų į 
niekšybę, panieką ir p?ažutį. Tokia yra galybė 
gerų ir blogų papročių.

šitoj knygelėj pamokinama, kaip gerą paprotį 
išauklėti. 53 puslapiai.

Knygelės kaina tik 15 centų.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.

ir abi dar- 
savo klasę; 
minios nu- 

pąžinti iš 
jos savingu reikalų ir jos na
tūralių užuojautų vienai ar ki
tai kovos pusei.

Finansiniai darbdavio ir dar
bininko reikalai yra diametri
mai priešingi vieni kitiems.

Darbdavis perkasi anglis, 
perkasi geležį k nepigiausiai.

Del tos pačios priežasties jis 
perka darbo jiegą kuopigiau-j 

jdai. !
Jis žino, kad jo pasitureji- į 

mas priklauso nuo to, kad jis 
savo gaminį parduoda bran
giai, o nedarytų medžiagų per
ka pigiai.

Pramoniniai verteiva yra už- 
interesuotas pirkti darbo jie- 
ga kuo pigiausia kaina ir nau
doti jų kuo ilgiausias valandas 
kuo pigiausiose ir kuo blogiau
siose sų lygose.

Darbininkų 
zuojama tam, 
tik priešingas 
ir dalydamos 
kištis į tuos dalykus, kuriuos 
darbdavis visuomet skaito sa
vo dalyku.

T'aligj darbdavio žvilgsniu 
unija yra trukdanti, brangiai 
atsieinanti ir pragaištinga 
darbdavio dalykui.

Daugumas darbdavių tartum 
negali suprasti to, kad ne 
jiems priklauso dalykas.

Negalima laukti, kad žmo
nes su pasišventimu dėjusieji 
darbų ir Išlaidas unijoms pa
laikyti, sėdėtų rankas sudėję 
ir žiūrėtų, kaip jų nariai yra

unijos’* : organi
ka d gavus kaip 

šitam sekines;
tų, unijos turi

darbininkui priklauso darbo jie 
ga ir abiejų reikalai turi bū
ti .sutaikyti, norint turėti da* 
lyką<

Darbdavis žino, kad atvira
iii i

mažiaus išmokėjimo, bloges
nes sąlygas ir didesnius pel
nus.

Darbininkas žino, kad užda
rytoji dirbykla teikia didesnį 
užniotkesnj, mažesnį darbą, 
trumpesnes valandas ir geres-

Užginti darbininkams orga-

PUSE KAINOS
Išpardavimas

Vyrams ir vaikinams siutai ir over- 
kotai $20, $25 ir $30, dabar po $10, 
$l?.5O ir $15.

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

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

Tamistos pinigų vertė, arba pinigai 
grąžinami. .

Atdara kasdieną iki 9 vai. Neik ik/ 
6 vak.

įsteigta 1902
S. GORDON,

“Birutes” Metinis

MASKARADAS

LIETUVIŲ RAŠYTOJOS

ŽEMAITES
Atminčiai pagerbti taisomas

GEDULIŲ VAKARAS
Ateinantį Sekmadienį, Gruodžio 18,1921 m.

• HULL HOUSE TEATRE 
Polk ir Halsted gt.

Pradžia lygiai 8 vai. vakaro.
Vakaro Programas: — 1. Referatas apie žemai
tės gyvenimą, darbus ir nuopelnus Lietuvių li
teratūroj. —- 2. Skaitymai iš svarbesniųjų Že
maitės rastų. — 3. Koncertas, žymiausiems musų 
artistams ir artistėms dalyvaujant.
1 Kadangi vakaras prasidės lygiai 8 vai. vakaro, publika pra
šoma susirinkti laiku, idant netrukdžius ramiam programą tę
simui. Savo garbingos rašytojos atminčiai pagerbti kviečiame 
visuomenę skaitlingai dalyvauti.

Bilietas asmeniui 50c. Rengėjų Komisija.
P. S. Bilietai išanksto galimajgaut Naujienų ofisuose, Univorsal 
State Banke ir pas rengėjus.

lidžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, mmzikališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos maiLs. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų. jF

Taisome laikrodžius ią laikrodėlius bei muzikališkus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja į 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.
STEPONAS P. KAZLAWSKI,

4632 So. Ahland Avė., Chicago, III.
Tel.: Boulevard 7309.

i i..  ....  - , ~

’i

K

DRAUGIJOS, UNIJOS 
PARTIJOS, KLIUBAI

V /J f ' >

ANT SAVO LAIŠKŲ, PLAKATŲ IR 
KITŲ SPAUZDINIŲ PRIVALĖTŲ 
TURĖTI ŠITA UNIJOS ŽENKLĄ

TA! YRA NAUJIENŲ SPAUS
TUVES UNIJOS ŽENKLAS

NAUJIENŲ SPAUSTUVE YRA 
VIENATINE LIETUVIŲ UNIJINE 
SPAUSTUVE AMERIKOJE

įvyks Gruodžio-Dec. 31, 1921
Coliseum Annex

154a gatvė ir Wabash Avė.
V

riki a I o . ’L’asko 
lnsiirin.il n 1.1.

3blh SI, arti S Halsted St.

> iii G li.bJieiu
• Utar . Htl ir Sub iki 9 va<are

Ncd ti.i < r > P'f ų

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai!

127 N. Dearborn SU Room 1111-18 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta! 
8828 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie-

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

22D1 W. 22nd SU kerti Leaviti St.
Telephone Canal 2552.

Valandos i 4 iki 6 po piet, ir nua 
7 iki 9 vakare.

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekseminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant piimo morge- 
iiaus ant lengvų išlygą.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

H So. La Baile St. Room BM 
Tel. Central 639B

Vakj 812 W. 88rd St., CMaga
TeL Yarda 4681,

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M. 
1811 Rector Building 

79 West Monroe Street, Chicago, 
Phone Central 2560 <

Rez. 8214 S. Halsted St. 
Tardo 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAM 

Lietuvis Advokatas
Kambarį s 806, Home Bank Bldg. 
K am p. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofise val.i nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.
b.............. .. .i.................. ................■■■.......................... x

' GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

1305-7 127 N. Dearborn Si.
Randolph 3899

MAURICE J. GOLAN 
Ree. 1192 S. Ashland Blvd.

Seeley 8670

ANTANAS A. OLIS ’
(Olszewski, J r.)

ADVOKATAS
Veda bylas visuose teismuose

Miesto Ofisas:
7 S. Dearborn St., Room 1040

Telefonas: Central 1774

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

k— . .............—>

f r............................- * 1 ■•,=g=;?
Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj.
ASSOCIAT1ON BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde ’Paiič 8895

Phone Boulevard 6801
ANTANAS GREDUSKA 

<ta»ralia
Kontraktorius fe 

budavotoju.
Budavojame ir tafetome.

1401 W. 47th StL, CMcajt*.o

. J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatai

Dienomis: Room 511 — 
127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 6096 

Vakarais: 10786 S. Wabash Avė.
Tel.: Pullman 6877.

Sulaukimui Naujų Metų

$500 Vertes Dovani]
Kviečia "BIRUTE'1

lnsiirin.il


Subata, Gruodžio 17, 1921

Xuc;

Kalėdoms

VISŲ ŽMONIŲ BANKAS

f o $

($t.00 ar daugiau) 
($25.00 ar daugiau) 
investinimo Kliubą

($5.00 ar daugiau)

Taupymo pass knygutę 
arba 6% Gold Bond 
arba narystę j musų

Patys sau—
Pradėkite naują Kalėdų Kliu- 

bą 1922, 5c. arba daugiau galite 
pradėti.

Suteikite savo vaikams, tėvams 
broliams, seserims arba draugams.

BANKO VALANDOS: 9 ryto iki 4 po pietų 
kasdieną; utarninkais ir subatomis 
nuo 9 ryto iki 8 vai. vak.

Noel State Bank
MILWAUKEE AND NORTH AVĘNUES

X

r”----------- ---- ---------- - -------- ------------------------- -------- ---------- ---- =

(Baltic States Bank
K<fcuie5T'7*'r'11 KAPITALAS IR SURPLUSAS $270.000.00

BALTIC STATES BANKAS MOKA 4 NUOŠIMČIUS UŽ DEPO
ZITUS. NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI PRIE SUMOS KAS MĖNUO.

DABAR PATOGUS LAIKAS PASIDĖTI PINIGUS BALTIC 
STATES BANKE. GALITE PERKELTI JUOS Iš KITUR: ATSIŲS
KITE MUMS SAVO DEPOZITO KNYGUTĘ, O MES 1ŠKOLEKTUO- 
SIME IR SAVO KNYGUTĘ PRISIUSIME.

SIUNČIAME PINIGUS PERLAIDOMS IR KABLEGRAMAIS 
GREITAI, PIGIAI IR SU PILNIAUSIA GARANTIJA.

PARDUODAME LAIVAKORTES I LIETUVĄ IR Iš LIETUVOS. %

VISI YRA UŽGANĖDINTI, KAS SU SAVO REIKALAIS KREI
PIASI Į

Baltic States Bank
294 Eighth Avė., New York, N. Y.

(Kampas 25-tos Gatvės)

PINIGUS | LIETUVA
geriausiai siunčia

A. OLSZEWSKIS
3251 S. Halsted St.,

I CHICAGO, ILL.
Per 30 metų O!szewskis siųsdamas Lietuvon pinigus įsigijo 

geriausią lietuvių užsitikėjimą, todėl kad jų siųstus pinigus 
visada priduoda greitai, gerai ir nebrangesnėmis kainomis kaip 
kitų.

Taipgi parduoda laivakortes, parūpina pasportus ir padaro 
Įgaliojimus (Daviemastis).

GarsinkitesNaujienose

Vr '."I5T> ■

į KORESPONDENCIJOS]
DUQUESNE, PA.

Lietuvių Piliečių Kliubas 
savo susirinkime lapkričio 27 
d. — A. Adomaičiui paaiški
nus tilpusį Naujienose atsi
šaukimų — sudėjo Liudvikai 
Barkauskytci $9.70. Tie pini
gai, sumoj 2110 markių, pa
siųsta tiesiai jai per Duųuesne 
Trust Co. — A. Slavin.

Darbo Laukas.
(Musų Skaitytojų pranešimai)

Burnside (Chicagos priemie
stis). — Illinois Central R. R. 
kompanija buvo paskelbus, kad 
paleis iš darbo kelis šimtus dar
bininkų. Palaukus kelias die
nas atmainė savo pienus, su
galvojo naujus. Įsakė bosams, 
kad surašytų darbininkus, at- 
klausdami kiekvienų, įkas nori 
dirbti pilnų laikų, kas nori, 
kad dirbtų penkias dienos sal 
vaitojo ir kad dirbtų visi dar
bininkai. Ret niekas nežino, 
kaip pati kompanija nuspręs. 
Dar keliom dienom praslinkus 
bosai vėl klausinėja darbinin
kų, kas nori 'dirbti nuo gaba
lo (piece work). Kas iš to bus, 
nežinia. Visokiais budais tai
kosi apmauti darbininkus, vis 
nori mat gražinti senuosius 
laikus. Nuo Naujų Metų lau
kiama daug atmainų.

Darbininkas.

Kasyklų baronai ruošiasi 
kovai.

Ezra, III. — Old Ben Coal 
kompanija išleido atsišaukimų 
pavardytų “To our m i ners” 

“Į musų kasyklų darbinin
kus”, kuriame nusiskundžia, 
kad jos dalykai esu blogi ir 
kad noroms nenoroms teksiu 
numušti algas darbininkams. 
Girdi, visur — ir We:>t Virgi
nijoj, ir AIabainoj» ir* Tenne- 
ssee, ir Kentucky, ir Colora- 
doj kasyklų darbininkai suti
kę dirbti už daug mažesnę 
mokestį, dėl to visur kasyklų 
savininkai galį produkuoti an
glis daug pigiau. Pigiau pro
dukuodami, jie pigiau anglis 
parduoda vartotojams, ir tuo 
būdu stūmių laukan iš rinkų 
Old Ben kompanijų, kuri, mo
kėdama savo darbininkams 
brangesnes algas, priversta ir 
savo produktus brangiau par
duoti. Del to ir ji esanti pri
versta žiūrėti, kaip atpiginti 
savo produkcijų, ir kitokio ke
lio nematanti, kaip tik numu
ši n ui algų savo, darbininkams.

Kompanija, žinoma, supran
ta, kad tiems jos graudienis 
verksmams darbininkai nela
bai patikės ir gerumu nepasi
duos, todėl ji ruošiasi kovon.

— Pyteris.

LAIVAS “STOCKHOLM”

(Plaukia Lietuvon)

Praneša, kad laivas Stock- 
hohn išplaukia Lietuvon iš 
New Yorko gruodžio 22 d. ir 
plaukia į Hamburgu, Piliavų ir 
Libavų per Getlienburgų. Tai 
yra specialė kelionė, kad ant 
Kalėdų keleiviai galėtų pribūti 
į vietų ir per šventes su saviš
kiais pasimatyti ir pasilinks
minti.

Trečios klesos keleiviai ke
liaujanti švedijos-Amerikos li
nija turi labai parankius kam
barius, į kuriuos telpa po du, 
keturis ir šešis žmones.

Linksmus, valgomųsai ir pa- 
sirūkymui kambariai ir pui- 
kiausis maistas suteikiamas.

prašomi pirkinių reikalais
eiti i tas sankrovas, kurios t 
skelbiasi Nauiienose. i

SKAITYKIT IR PLATINK1T
“NAUJIENOS”

NAUJIENOS, Chicago, UI.  .

i Pakankamai Pinigų j 
I Kitoms Kalėdoms |
I I■ Dų centai arba penki doleriai pradės jums musų Kalėdiniu |
| Taupymo Kliuban. Taupykit nuolatai dalį savo uždarbio kas sa- ■

Ivaitę, o kitoms Kalėdoms turėsite pakankamai pinigų. Ateikite i |

banką šiandien — atdara iki 8 vai. vakaro. Beveik jau du tuks-
| tančiai įstojo musų 1922 kliuban. Pradėkitė sau ir savo vaikams.I - - - - - - - I

Siunčiam pinigus į Europą už žemiausią kainą. Pasimatykit 
su pas mus dirbančiu ponu Čaikausku šiandien po pietų arba 
vakare.

i Central Manufacturing District Bankj
I 1112 W. 35th Street, Chicago, Iii. ■

_ Turtas virš šešių milionų dolerių . |

Lietuvos Pinigai eina Brangyn
DABAR DAR LAIKAS PASIŲSTI KALĖDŲ DOVANAS LIETUVON. 

SIŲSKITE ŠIANDIE.

Universal State Bankas
Greitai ir gerai nusiunčia pinigus j Lietuvą.
Specialiai Pigus Kursas ant didesnių sumų.

Klauskite prie Langelio No. 8.

Capital ir Surplus $250.000,00
AR JAU ĮSTOJAI MUSŲ

KALEDININ KLIUBAN?
Gali pradėti su bile suma—centais ar doleriais

MUSŲ KALĖDINIO KLIUBO PLANAS YRA PAGELBĖTI KIEKVIENAM 
LENGVIAUSIU BUDU SUTAUPYTI PINIGUS BILE KOKIAM TIKSLUI. KA
LĖDOMS, V AKACIJOMS, APMOKĖJIMUI TAKSŲ, INŠURINIMUI, MORTGE- 
ČIAMS IR KITIEMS REIKALAMS.

Pasirinkit kuris
2c Kliubas: Depozituojate 2c pirmą savaitę, 4c 

antrą savaitę ir tt. Į 50 savaičių 
turėsite ................... ..............

5c Kliubas; Depozituojate 5o pirmą_savaitę,_10c 
antrą savaitę ir tt. Į 50 savaičių 
turėsite .........................................

geriausiai patinka:
50c Kliubas: pepozituojate 50c kas C O IT 

savaitę. Į 50 savaičių turėsite
$5.00 Kliubas: Depozituojate $5.00 kas savaitę.

I 50 savaičių turėsite .... $250.00
Ir Augščiaus$63.75

GAUSITE 3 
{STOKIT MUSŲ KALĖDŲ KLIUBAN ŠIANDIE

UNIVERSAL STATE BANK
3252 South Halsted Street, Chicago, Illinois

NUOŠIMTĮ

l LIETUVĄ IR 1S LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausių LIETUVIŠ
KĄ agentų — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą.
AT YDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas
179 E. 3-rd Street, New York, N. Y.

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

PEARLQUEEN
CONCERTINOS

Padarytos 76, 102 ir 
raktų trieilės.

102

Rekomenduojama geriausių muzikų 
ir concertinų mokintojų. Gvarantuo- 
janva vieneriems metams. Reikalau
kit katalogo, kurį suteiksime veltui.

GE0RG1 & VITAI 
MUSIC CO.

4639 So. Ashland Avė., 
Chicago.

.rh. c t q

MH)R.HERZMAN'W
18 RUSUOS

Pcnikill B«o 3412 8e. Rahtftd Bt.
90 No. 3313 So, Hal.tod Si.

Serai liaturtama p*r tl
motu kaipo patyrėt gydytoja*. «hi- 
rurga* Ir akuleria.

(Šyde aitrias ir ehronlfkas ilgaa, 
vyrą, motorą ir vaiką, pagal naa- 
jauaiaa metodas u kitokias
elektros prietaisu*.

Ofisas ir l.abaratorljai 1123 W.
18th St., netoli F ink St.

VALANDOS! Na. 18—18 plotą. 
Ir m u. 6 iki 8 ral. vakarais.

( Dienomis: Caaal 
Talaph.nal i J 8Aį° ,arbaJJį7 ,

1 Baktimlsf Omai 
’ >51 - Drover 4186 

GYVENIMAS: 8318 S. Halsted St. 
▼ALi 8—18 ryto ir 8—8 rak vak.

M HB3 ■■■■>■■■ ■■■■■■
T. Pullman 543R

A.SHUSHO 
MUSERIA
Turiu patyrimu 

moterų ligose;.rū
pestingai prižiu
rtu ligonę ir kūdi
kį laike ligos. 
10929 S. State St.

Chicago, 111.

DB. CHARLES SEGAL 
Fraktikeoja 15 metai 

Ofisas
5728 So. Ashland Av«u, 1 iaboe 

Chicafo, Uliaois.
Specialistas džiovos 

Motertiką, Y yri i ką ir 
Vaiki Ligą.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2ftk1 
5 vai. po piet Ir nuo 7 iki 8:86 vaL
yakaro. Nediliomis nue 10 vaL 

valandos ryto iki 1 vaL po pie».
Telefonaa Drevei 2880

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. Lntayette 4988.
tai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietų.

Tai. Austin 787

DR. MARTA 
DOW1ATT—SASS.

Kątik ragrjto 11 Calif orai jos Ir 
vii tęs savo praktikavimą po Ne 

3208 W. Harrieea St.
Valandėti 8—13 kasdieną Ir t—i 

tetaro linklriant nodildleniaa

Or. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashand Ava. 
Tel.i Yards 994

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

DR. M. STAPULIONIS
Gydaa be ryduolių ir be operaciją 

3347 Emerald Avė.
9 Iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 

Tel.: Boulevard 9397
7S1 W. 18-ts gat. 2 iki S rak. 

Tel.i CanaJ 279

DR. C. K. KLIAUGA 
DANTISTAS 

H21 Be Hctoted St, Chicage, DL 
kampa* 18tb St. 

Vjdaad*ai »—12 ryte ir i-—• vak 
Phone Camal 2B7

Telefonai Pullman 8W
DR. P. P. ZALLYS 

Uetavya Dentietaa 
10801 Bo. Michigaa Avn RooalaaA 

Valandos: 3 ryte Iki 12 dlaną

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iŠ 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted StM Chicago, 111.a—

TeJephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 5—9. Nedil. pagal sutarimo. 
8261 So. Ralated SU Chicago. HL

Telefonas i Boulevard 7048

OR. C. Z. VEZELIS
Uatvvts Deatbrtss

SKAITYKIT IR PLATINKI?
<< M
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Taikosi ir 
rengiasi prie karo

Keturios stambiausios pa
saulyje valstybės — Jungti
nės Valstijos Amerikoje, Di
džioji Britanija, Francija ir 
Japonija — pasirašė po su
tartim dėl Pacifiko vande
nyno reikalų, pasižadėdamos 
nekariauti tarp savęs dėl tų, 
reikalų ir visus nesusiprati
mus rišti taikos keliu.

Po to trys paminėtųjų 

valstybių — Jungtinės Vals
tijos, Didžioji Britanija ir 
Japonija — nutarė priimti 
sekretoriaus Hughes’o pa
siūlymą, kad per dešimtį me
tų nebūtų didinama jų lai
vynai ir kad butų sunaikin
ta dalis esančiųjų karinių 
laivų.

*
Prie šios, antrosios, sutar

ties tečiaus pridėta patai
sa, pagal kurią Japonija ga
lės pasilaikyti didžiausiąjį 
karinį laivą “Mutsu”, Ame
rika galės pabaigti laivų 
“Colorado” ir “Washing- 
ton” statymą, o Anglija ga
lės pasistatyti dar du kariniu 
37,000 tonų laivu.

______ „u?- U. J. 111, JffiVBSEgeUHBeMagMBBS!

Iš vienos pusės, vadinasi, 
tos valstybės tariasi laikyti 
taiką tarp savęs, o iš antros 
pusės jos rengiasi prie karo.

Šitaip visuomet eina kapi
talistinių valstybių politika: 
viena ranka stato, antra ran
ka griauja.

Socialistų' 
partijos prašymas

Po visos tos suirutės, ku
rią padarė Socialistų Parti
joje įvairios rųšies “kairia- 
sparniai”, jos finansinė pa
dėtis yra sunki. Chicagos 
socalistų leidžiamas anglų 
kalba laikraštis, “Chicago 
Socialist”, duoda deficito, 
kurį organizacija negali pa
dengti iš savo iždo; todėl rei
kia, kad partijos nariai ir 
simpatizatoriai ateitų jai į 
pagelbą.

Tas laikraštįs pagal cen- 
tralinio komiteto nutarimą, 
išspausdino atsišaukimą, 
kad nariai užsidėtų ant savęs 
duoklę savo organo parėmi
mui. Mes raginame ir lie
tuvius socialistus padėti par
tijai. Paaukavęs dolerį, 
žmogus nepasidarys biednas, 
o laikraščiui ta auka duos 
galimybės atsilaikyti, iki at
eis geresni laikai.

Krizis, kurį dabar gyvena 
partija, yra laikinas. Darbi
ninkų minios jau pradeda 
atsipeikėti nuo to svaigulio, 
kuris buvo jas apėmęs, ačiū 
komunistų agitacijai. Praeis 
dar kiek laiko, ir tos minios 
vėl ims grįžti prie socialistų. 
Bet per šį krizį reikia žiūrė
ti, kad organizacija ir spau
da gyvuotų.

| Apimti g a j
I I I

DARBININKAS SUKRITI
KAVO LITERATĄ.

Skaitytojai, be abejonės, at
kreipė savo domę į straipsnį 
“Dabar jau aišku”, tilpusį vaka
rykščiame “Naujienų” numery
je, Skaitytojų Balsuose.

Jo autorius yra prasilavinęs 
darbininkas, vienok kaip nuosa
kiai ir rimtai jisai sumušė visus 
argumentus St. Sabo, kuris skai
tosi bene geriausiu rašytoju 
tarpe Amerikos lietuvių komu
nistų.

Pirmiaus tas darbininkas pri
tarė bolševikams — iki nepama
tė, kad bolševikų teorijos yra 
nepritaikomos gyvenime.

Mes tikimės, kad ir kiti pro
taujantys darbininkai, kurie dar 
iki šiol seka paskui komunistus, 

laikui bėgant supras savo klaidų 
ir sugrįš į socialistų eiles. Il
giausia laikysis savo “pozicijos” 
komunistų “partijos” vadai, ku
rie daro biznį ir karjerą iš dar
bininkų klaidinimo. Tokie Juk© 
liai, Bimbos, Dėdelės ir jiems 
panašus negali paliaut bolševi- 
kavę, nes iš to susideda visas jų 
dvasinis ir materialia kapitalas.

,, -...i — ,.

AGITUOJA Už HYMANSO 
PROJEKTĄ.

Klerikalai nedrįsta atvirai sa
kyti, kad Lietuva turi priimti 
Hymanso projektą ir susidėti į 
uniją su “katalikiška” Lenkija. 
Todėl jie .mėgina paskleisti tą 
mintį, vyniodami ją į visokias 
bovelnae.

Pavyzdžiui, So. Bostono “Dar
bininkas” randa progos paagi
tuot už Hymanso projektą, kal
bėdamas apie Airiją.

Kada Anglija sutiko duoti ai
riams plačią autonomiją, tai lic- 
tuvių laikraščiai pažymėjo ta
tai, kaipo airių laimėjimą; ir 
štai ką tas klerikalų organas da
bar sako apie tai:

“Jei ‘Vienybė’ tiki, kad Ai
rija tapo laisva valstybe, jei 

«pasak ‘Naujienų’ galingiausia 
imperija nusilenkė prieš Ai
riją, tai ar mes galime dyvy
tis, jei kitos tautos pasakys, 
kad Lietuva Hymanso projek
tą priėmus liks laisva valsty
bė; ar mes galime kaltinti ki
tas tautas už nepritarimą mu
sų reikalams.”
Toliaus, “Darbininkas” duo
da tokį pamokslą:

“ ‘Vienybė’ sako, kad tasai 
nuotikis esąs pamokinantis 
kitoms Europos valstybėms. 
Pirmiausia, žinoma, pamoki
nantis Lenkijai ir Rusijai. 
Girdi, pamokinantis ir Euro
pos mažomsioms tautoms. 
Pirmiausia pamokinantis lie
tuviams, kad nesprudėtų, o 
greičiau priimtų Hymanso 
projektą.”
Reikia tečiaus pastebėti, kad 

“Darbininko” strategija yra la
bai gremėzdiška. Mėgindamas 
paimti iš airių kovos už laisvę 
pamoka lietuviams, jisai užmirš
ti!, kad Airijos padėtis sulig 

Anglijos yra visai ne tokia, kaip 
Lietuvos sulig Lenkijos.

Airija buvo per 730 metų po 
anglų valdžia ir taip persiėmė 
jų kultūra, kad net priėmė kal
bą. O lietuviai po lenkų val
džia nebuvo ir savo tautinių 
ypatybių neišsižadėjo.

KAIRIEJI IR DEŠINIEJI 
KOMUNISTAI.

Amerikos komunistai jau se
nai suprato, kad jų slaptoji par
tija ‘Vra nevykęs dalykas, todėl 
sugalvojo tverti viešą partiją ir 
traukti į ją “palšąsias minias.”

Bet ne visi jie vienodos nuo
monės. Kaikuriems jų darosi 
baugu, kad, įsteigus tokią “be
spalvę” partiją, pražus visi jų 
“revoliuciniai” principai. Ii* jie 

dabar ginčijasi dėl to.
Paskutiniame “Laisves” nu

meryje paliečia tą klausimą du 
stambiausieji komunistų šulai, 
Dėdelė ir Sabas. Pirmasis sa
ko: >

“Mes žinom, kad Amerikos 
Darbininkų Partijos organi
zavimui nepritaria tūli drau
gai lietuviai. Jie vis dar gy
vena praeitim ir žiuri tik 
‘principų grynumo’. Kad. plar 
čios didelės viešos panašios 
partijos gyvuoja Franci joj, 
Anglijoj, Vokietijoj ir Itali
joj, tai jiem ne argumentas.”
O Sabas mato didelį pavojų 

iš tos partijos, nes ji deda į sa
vo programą “tiesioginius dar
bininkų reikalavimus” ir palie
ka “proletariato diktatūrą” tik
tai dėl visa ko — tolimesniam 
laikui. Tą pavojų jisai vadi
not “giltine”, /‘kauline dvasia”. 
Ve kų jisai pasakoja apie tą 

Del Derybų su Lenkais
> ■ i........ ..............................

Antra skubota Socialdemokratų Interpeliacija 
Lietuvos valdžiai.

. j; ■ » ............. ...... .
• ....

(Musų spccialinio korespondento)

KAUNAS, lapkr. -26. — Del
derybų su Lenkais LieluVos 
socialdemokratų frakcija Stei
giamajame Seime lapkr. 24 <1. 
pasiūlė antrą skubotą interpe
liaciją Lietuvos valdžiai, ta
riant Ministerių i Pirmininkui 
ir Užsienio reikalų ministeriui.

Interpeliacija
Tekstas interpeliacijos toks:
Artinasi terminas atsakymui 

iš Lietuvos Vyriausybės pusės 
į Tautų Sąjungos priimtąjį 
Spalių mėnesy 1921 m. spren
dimą Lietuvos rytų klausiniu 
ir klausimu Lietuvos Respub
likos santikių su Lenkija.

Kabineto nusistatymas / taip 
be galo visam kraštui svar
biais reikalais iki šiam laikui, 
kada bepalieka tik ne daug 
dieniu dar nėra oficialiai ži
nomas.

Ministerių Kabinetas turėjo 
patiekti sumanytų jį atsakymų, 
pirm pasiuntimo Tautų Sųjun- 
gAl, Seimo Užsienio Reikalų 
Komisijai pirmoje eilėje, o pa
skiau ir Seimo plenumui.*

Gautomis paskiausiomis ži
niomis Ministerių Kabinetas 
nėra nusistatęs patiekti atsa
kymo projektu Seimo svarsty
mui, ir atsakymas tuo budu 
l^is duotas Tautų Sąjungai be 
Seimo sankcijos, jei Seimas ne
sugebės ar nepanorės stvertis 
reikalingų priemonių dabar, 
kada yra aukščiausia metas.

Soči a Idemok ratų f rakei j os 
supratimu Ministerių Kabine
tas netur teises duoti atsaky
mą Tautų Sąjungai, negavus 
Seimo pritarimo: 1) priėmi
mas ar atmetimas Tautų Są
jungos priimtojo sprendinio nu
lemia Lietuvos Respublikos li
kimą, 2) Kabineto teigiamas 
atsakymas į Tautų Sąjungos

“giltinę’:
“Jau išėjo į aikštę tasai jos 

‘trlksas’: prie artimųjų (im- 
mediate) reikalavimų, ku
riuos naujoji darbininkų 
partija stato buržuazinei įsta- 
tymdavys'tei šiandien, anoji 
kaulinė dvasia prilygina ir 
proletariato diktarurą: girdi, 
ir ji ateityje kurią nors dieną 
bus tokiu pat artimu reikala
vimu.”.
Mes neabejojame, kad tarp 

komunistų paims viršų tie ele
mentai, kurie kartu su Dėdele 
pataria nepaisyt “principų gry
numo”. Ištiesų, apie kokius 
principus jie dar gali šiandie 
kalbėti — po to, kad jie tiek 
kartų mainė savo “principus”!

Vyriausias komunistų princi
pas vadinasi “Kur vėjas pučia”. 
Todėl didžiausio pasisekimo pas 
juos turės tie, kurie geriausiai 
moka laikyti nosį pavėjui.

sprendimą yra tolygus ratifi
kavimui tarptautinės reikšmės 
akto, kurio Seimas negalės pa
keisti ir nesutikdamas su Ka
bineto atsakymu; 3) Seimo 
frakcijų nusistatymas šituo 
klausiniu yra aiškiai apsireiš
kęs prieš tendenciją priimti 
Tautų Sąjungos sprendimą, 
dėlto Seimas negal leisti vy
kinti priešingos savo nusista
tymui politikos.

Dėlto klausiame p. p. Mini-, 
storio Pirmininko ir Užsienių 
Reikalų Ministerio:

1) koksai yra Kabineto nu
sistatymas dėl minėtojo Tau
tų Sąjungos sprendimo?

2) ar Lietuvos Vyriausybės 
atsakymas į Tautų Sąjungos 
sprendimą bus patiektas Seimo 
aprobacijai ?

3) ar neprieštarauja Laik. 
Konstitucijos § 4, duodant Vy
riausybei atsakymą į Tautų Są
jungos sprendinių be Seimo 
atsiklausimo?

Interpeliaciją prašome pripa
žinti skubota.”

Pasirašę: K. Venclauskis, V. 
Čepinskis, B. Girtautas, V. Po
žėla, K. Bielinis, A. Povylius, 
J. Pakalka, S. Kairys ir St. 
Digrys.

Vakar, lapkr. 25 dieną, šitos 
Interpeliacijos skubotumas bu
vo svarstomas Seime ir, žino
ma, liko atmestas. Dabar In
terpeliacija eis kailio papras
toji ir kuomet jos svarstymo 
eilė prieis, visi lie klausimai 
bus pasenę. Bet Socialdemo
kratų tikslas jau pasiektas, nes 
krikščionys-demokralai, kad 
atmesti interpeliacijos skubo
tumą, turėjo pasikviesti Sei
man Užsienio Reik, ministerį
Purickį, kurs čia-pat pareiškė, 
kad be Seimo žinios atsaky
mas į Tautų Sąjungos pasiu-

lymą nebus duotas. Socialde
mokratų frakcijai to tik ir rei
kėjo.

Valdžia visą laiką svyruoja 
ir, nenueisią to. Kokios gi vi
so to priežastys? štai jos: 
krikš.-demokratai, svarstant pir
mąją soc.-demokratų intarpe- 
liaciją tuo klausimu (rugsėjo 
mėn.) lupomis savo šulo kun. 
Krupavičiaus buvo paversti 
pasisakyti, kad jie esą prieš 
Hymanso projektą. Bet gud
rus jėzuitai tuo pačiu drįso 
pasisakyti, kad jie neima at
sakomybės už valdžią (Krupa
vičiaus žodžiai). Prie to pasa
kymo Socialdemokratai iš vie
tų protestavo. Aišku be įro
dymų, kad L?:' ■.-•’cnio'iratai, 
kurių dal ; nori priimti Hy- 
uia'rpo projektą, visą atsako
mybę. už jo priėmimą nori su
versti Valdžiai, tuo norėdami 
gelbėti savo partijos iškabą ir 
garbę. Mat tuomet galėtų vi
sur skelbtis, kad už projekto 
priėmimą kalta valdžia, bet ne 
mes, vadinas, ne krikščionių- 
demokratų partija, — mes 
esame gryni ir švarus. Iš čia
aišku, kad jie ir už valdžią ne
nori pasiimti atsakomybes, mat 
jos galva, Grinius — liaudiniu- 
kas-demokratas. Tai matote, 
kokios demagogijos griebiasi 
musų jėzuitai. Busimoje rinki
mų kampanijoj, žinoma, jie 
šmeiš buvusią Valdžių, šmeiš 
tuos pačius liaudininkus-demo- 
kratus, o save statysis gry
nais, nekaltais.

Soc.-demokratų supratimu 
(tai aišku kiekvienam), Seimo 
dauguma atsako už kiekvieną 
valdžios žingsnį ir todėl reikė
jo padaryti taip, kad krikščio- 
nyst-demolkratai priimdami, ar 
atmesdami Hymanso projektą 
aiškiai taip ir pasisakytų. Tuo 
tikslu ir buvo įnešta interpe
liacija. Dabar tie ponai turės 
pasisakyti ar taip, ar ne, ir ne
gales varyti politinės speku
liacijos ir dumti žmonėms 
akių.

Iš pasakyto išvada aiški, ko
de! valdžia svyruoja. Svyruoja 
lodei, kad krikŠ.-dem. ir liaud.- 
dem. svyruoja ir nenori atsa
komybės pasiimti.

Vakar, įnešus interpeliacijų, 
gauta, žinia, kati kėsintas! ant 

Galvanausko. Manoma, kad 
tai karštakošių tautininkų špo
sas. Žinoma, pasikėsinimais ne
išriš! tokio didelio klausimo^ 
bet tie žmonės juk to nesu
pranta, nes nepratę suvartoti 
savo energijos planingai visuo
menės kovai. — Kn.

Baugina žydus.

VILNIUS. — Vilniaus depar
tamentų direktorius Senkevi
čius kalbėdamas su laikraščio 
“Unser Tog“ bendradarbiu pa
reiškęs, kad jei žydai ir šįmet 
atsisakysią dalyvauti Vilniaus 
Seimo rinkimuose, tai jis nega
lėsiąs imti atsakomybes už pa
sekmes. Be to jis pridūrė, kad 
ir šiaip galimi ekscesai, nes 
Vilniaus gyventojai esą labai 
impulsingi. — (“Lietuva“).

• ‘SOCIALISTŲ ATSTOVAI 
BELGIJOS MINISTERI

JOJ REZIGNAVO.

Belgijos koalicinės ministe
rijos socialistai nariai rezigna
vo drauge su socialistu atsto
vų rūmo prezidentu delei pro
pagandos dalyko prieš utilita
rizmą.

Socialistai ėjo ranka rankon 
su liberalais, atstovaujančiais 
Belgijos vertelgijos grupes, ne
žiūrėdami protestų nuo gru
pių Socialistų partijoje.

Kliūtis įvyko, kada liberalas 
gynimo ministeris Devize čviė 
protestuoti, knm viešų darbų 

’ r tini :;'ei socialistas nešioja 
į BOclallclų ženkle!; vartotą nu
siginklavimo vajuj, kuriame 
parodyta kareivis laužiantis 
savo šautuvą pusiau. Deveze 
pasakė, kad tas veda prie mai
što armijoj. Bet socialistas at
sisakė nusiimti ženklelį; tąsyk 
liberalas ministerių pirminin
kas pareikalavo, kad jis rezig
nuotų.

“Mielu noru”, atsakė socia
listas su ženkleliu Anscele. 
“Ginčas ištikrųjų yra dėl nu
siginklavimo klausimo, kuris 
kapitalistams nepatinka.”

Kiti trys socialistai ministe
rijoj, Vandervelde, Deslree ir 
Wauters ta pačia valanda pa
davė savo rezignacijas.
, ..i. -------- ------------------------------------------ 1----------------------------------- -

Anglų “žmoniškumas” 
Indijoj.

Bengalijos nababas Siradž- 
ud-Daula 1756 m. daboklėj tu
rinčioj 18 pėdų ilgio,. 14 pė
dų 10 colių pločio, su dviem 
mažyčiais langeliąis, laike vi
są naktį uždaręs 146 anglus. 
Rytmety išskyrus 23, visi kiti 
buvo negyvi. Atminimas šitos 
juodos skyles Kalkutoje neiš- 
dilo pas milionus žmonių; tai 
yra pasibaisėjimo simbolas 
tiems, kurie nežino nieko apie 
įvykį pagiiiidžiusį ją; tuk
siančius kartų ji buvo panau
dojama pateisinimui europinio 
valdymo Indijoj. Ir dabar, prie 
laisvos ir tariamai žmoniško^ 
anglų valdžios, 100 inoplahi- 
nių kalinių tapo suvaryta ant 
nalcties anlcšfan įjelžkelio
vagonan, kuris buvo toks troš- 
kus, kad rytmety atrasta 61 
negyvais. Ar anglus ima pasi
baisėjimo šiurpulys ir ar jie 
apsimovę maišais apsibarsto 
pelenais, kada civilizuoti balti 
žmonės pakartoja baisenybes 
turėjusias vielos pusantro šim
to metų atgal? Ar jų vadai se
ka Gandhi’o pavyzdžiu ir pas
ninkauja už savo sekėjų pakly
dimus? Ne, taip kaip ir po 
įvykiui Ainritzarc.

“Associated Press” praneša, 
kad “Londono spauda beveik 
ignoravo tą atsitikimą”. Lon
dono “Times’o” koresponden

tas sako,- kad “Madrase ap
skritai manoma, jog vagonas 
neatatiko tam tikslui ir kad 
visgi tai buvo apsirikimas to
kį daugį kalinių dėti į jį.” Ir 
tokių apsirikimų Indijoje pil
na.

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’O 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

(T«alny.) 
1 -

Petras vėl atsistojo ir ejd besižiurėdąmas 
į dieves, dideles ir mažas, senas ir jaunas, rie
bias ir liesas, gražias ir biaurias, ir jam ro/lės, 
kad daugiausiai į veidrodėlius žiurėjos riebes- 
nėsės, senesnčsės ir biauresnėsės. Jis žiurėjo į 
jas savo godžiomis akimis, nes jis žinojo, kad 
čia jis yra vidui aukštutinio gyvenimo, tikrojo 
dalyko, aukščiausios garbės, kurią, žmogus kuo
met nors tikisi pasiekti, ir jam norėjos viskas 
pamatyti, kas tik pamatyti yra. Jis čjo toliau 
nieko nežinodamas ir nesitikėdamas ir du - šim
tai dvidešimt keturi vaikai angelai šypsojos sa
vo meiliomis ramiomis šypsotemis į jį; ir Pet
ras ne daugiau žinojo už juos, kokias painias 
likimas surengė jam mezanininėj asloj!

Vienoj didžiųjų sofų sėdėjo mergina, link
smas sutvėrimas iš Žaliosios Salos su plaukais 

kaip užtekanti saulė ir skruostais kaip obuo
liai. Petras dirstelėjo į ją ir jo širdis tris tvink
snius pavymui prašoko, paskui atsilygindama 
už sugaišintą laiką pradėjo šokinėti kaip pasi
baidęs arklys. Jis nenorėjo tikėti savo akims; 
bet jo akys sakė; jos žinojo; taip, jo akys bu
vo žiūrėjusios valandų valandas į tuos plau
kus, kaip raudonoji saule, ir tuos skruostus, 
kaip obuoliai. Tai buvo Nelė Džindžambos Baž
nyčios kambarinė tarnaitė.

Ji nežiūrėjo Petro pusėn, todėl jam buvo 
laiko pasitraukti atgal ir pasislėpti už jiekštos; 
čia jis stovėjo ir žiurėjo į jos profilių, vis neti
kėdamas savo akims. Tai negali ,buti Nele; o 
bet tai buvo ji! Nelė persimainiusi, Nelė per
sikėlusi Olimpan, patapusi dieve, palšai pilka 
juosta aplink juosmenį ir palšai pilku kaspi
nu per abu pečiu juostai laikyti! Nelė berupes- 
tingai atsišliejusi linksmai šnekučiavo su jau
nu vyru buldogo burna ir laikraštinio skelbi
mo žaketu.

Petras žvelgė ir laukė, kupmet. jo širdis 
šokte šokinėjo. Per tas kelias baisias miliutas
Petras patyrė, kad meilė yra pragaištingiausia 
jiega. Onytė buvo užmiršta, gyvanašle Džem- 
sienė buvo užmiršta. Petras žinojo, kad jis tik 
vieną pasaulyje moterį mylėjo ir ja buvo airė 
Nelė Džindžambos Bažnyčios kambarinė tarnai
tė. Poetai yra pratę vaizduoti jauną meilę kaį- 

po blogdarį mažą šaulį su aštria Ir smingia vi- 
lyčia; dabar Petras suprato, ką jie tuo supran
ta; toji vilyčių perdūrė jį kiaurai ir jis turėjo 
laikytis nusitvėręs jiekštos, kad neparpuolus.

XXXVIII

TUO tarpų pora pakilo ir nuėjo keltuvo lin
kui; Petras ją sekė. Jis nedrįso eiti su 

jais keltuvan, nes jis staiga apsižiūrėjo, kad jis 
apsitaisęs proletaro antimilitaristo vaidmeniui 
vaidinti! Bet jis buvo tikras, kad Nelė ir jo
sios palydovas neina laukan iš trobos, nes jie 
buvo be skrybėlių ar ploščių; tatai jis nuėjo 
žemyn ir ėmė landžioti po koridorių, valgomą
jį kambarį ir pogrindį, iš kur jis girdėjo mu- 
ztiką griežiant. Čia buvo kitas didelis kambarys, 
ištaisytas slepiningon rytiečių madon, su elek
tros žiburiais paslėptais dirbtinių gėlių kekėse 
ties kiekvienu stalu. Šitas kambarys buvo va
dinama “spirginamuoju” ir jo dalis buvo plika 
šokiams; plotmėje sėdėjo benas šokius griež- 
dams.

Tai buvo keisčiausia muziku, kokia kuo
met spengė žmogaus ausyse! Jei Petras butų 
išgirdęs ją prieš pamatymą Neles, tai jis ne
būtų supratęs jos, bet dabar keisti jos ritmai 
kaip tik tiko tiems ūpams, kurie jį kankino. 
Šita muzika stenėjo, čapškėjo ir žviegė; ji čirš
kė kaip smarkiai piešiamas audeklas, arba kau

kė kaip garo sirena bėgdama. Ji kilo aukštyn 
iki debesų ir su trenksmu krito žemyn pačian 
pragaran. Ir vis keistais, kankinamais judėji
mais, čiuožimais, kraipymais, vingiavimais, 
traukymais, šokimais. Petras niekuomet nebū
tų galėjęs suprasti tokios muzikos, jei jis čia 
nebūtų matęs jos savo akimis pusnuogių die- 
vių ir juodšvarkių dievų elgesy šitoj šokių as
loj. Šitie dangiškieji čiuožė asla kaip čiuožikai, 
vyhiojos kaip žalčiai, strakčiojo kaip kalaku
tai, šokinėjo kaip Irusiai, žyrkčiojo rimtai kaip 
žirafos. Jie spaudė viens kitą rankomis kaip 
meškos tartum bandydami viens kitą nuspau
sti negyvai; jie kraipęs kaip smaugliai tartum 
bandydami viens kitą praryti. Ir Petras bežiū
rėdamas į juos ir beklausydamas jų muzikos 
įdomų išradimą padarė apie save patį. Giliai 
Petro sieloj tvylojo visokių gyvulių šmėklos; 
Petras buvo kadaise smaugliu, Petras buvo ka
daise meška, — Petras buvo kadaise kiškiu, 
žirafa, kalakutu ir lape; ir dabar šitos keistos 
muzikos žavinami šitie negyvi daiktai atgijo 
jo sieloj. Tokiu budu Petras atrado “džazin&s” 
muzikos reikšmę visuose jos keistai pavadin
tuose ir nepatikimuose įvairumuose.

Nauji Raštai.
..............  , III,

Klaipėdoj, Maž. Lietuvoj, 
pradėjo eiti naujas mėnesinis 
laikraštis “Kibirkštis“, sąsiuvi
nių pavidale, 16 pusi. Leidžia 
jį ir redaguoja Martinas G la
že, vietoj ])irmiau jo leisto 
“'Darželio”. Žody į skaitytojus 
leidėjas sako, kad “Kibirkš
tis” tarnausianti savo krašto 
jaunimui, visai Lietuvai ir vi
siems lietuviams — neprigul- 
minga, neprivalanti nei vieno 
klausyti nei atsiklausti. — Pir
mame numery (lapkr. mėn.) 
yra neblogų straipsnelių susi
pažinti su Klaipėda, Klaipėdos 
kraštu, lietuvių prekyba, jau
nųjų draugijomis. Yraf keletas 
karikatūros paveikslėlių, eilių, 
juokų ctc. I*arsisiųz<linamoji 
kaina Amerikoj metams 2 
dol. Adresas: Mėmei (Klaipė
da), JScilerstr 3—4.

'(Bus daugiau)
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BANKAS IR JO 
DIREKTORIAI

Banko tvirtumas remiasi ant 
tas ypatingai yra tiesa, kuomet 
atstovėjimą sr.vrt yruGfikri’ 
banke.

Jo direktorių ir 
ji? parodo Sfivo 
c.tLllula šiaMO

Pasekir.inghusi bl-nieriai, kiekvienas didysis fl- 
nasistaa — jų uUargus globojimas jungiasi su tuo- 
i.u, ką banko viršininkai užtikrina: saugumą, tvir
tumą ir nuolatinį progresą.

Jus nepadarysite klaidos pavesdami savo pini
gus musų globom Pradėkite checking arba savings 
accountą šiandien, o bus patarnauta kaip kad gei
džiate.

The Stock Varis Saviigs 
BANK

fe^BANK/d

4162 So. Halsted Street 
Chicago, Illinois.

Yra narių Chicago Clcaring House 
Associacijos.

CITIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGU SIUNTIMAS - APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakar®.

Apsauga Padėtiems Pinigams 
SEcuRiTV Bank

<k. / /

Milvvaukee Avė? cor. Carpenter St 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM __pELN0 ANT pADĖT(j pinigų

Saugios Depozitu Dėžės.
Mainomą Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedellais ir subatomis iki 8 vai. vak

Kode! pietą negrai nori 
balso?

S. D. Rcdmond iš Jackso- 
no, Mississippi, paaiškinu, ko
dėl pietų negrai nori turėti bal
są politikoje: Negras neturėda
mas balso politikoje 
gauti pripuolamos jnm 
vniknnr:
\ Uomonin.ų pat

negali 
i.- jo 

}dV.elnno ir 
■ ūmų. Missi- 

I > ipptjc yra daugiau negrų
kaip baltų. Jie yra atskiriami 
traukiniuose ir Visose viešose 
Įstaigose. Einant p. Hedmondo 
skaitlinėmis jų palyginamieji 
pragumai Mississippije galima 
sutraukti šitaip:

Jungtinių kaimo mokyklų 
(specialių ūkio mokslui ir tt.) 
baltiems 525, negrams nei vie
nos; augėlesniųjų miesto mo
kyklų, balt. 400; neg., nei vie
nos; Žemdirbystės augšt. mo
kyklų balt. 49; neg. nei vie
nos; valstijos kolegijų, balt. 4; 
neg., nei vienos; paskyrimai 
augšt. mokslui, balt. $3,529,- 
179.64; neg. $50,OOO; įstaigų 
neregiams, balt, viena; neg. nei 
vienos; tuberkųlozo sanatorija 
balt, viena; neg. nei vienos; ne- 
mečiams paklydėliams patai
sos namas balt, vienas; neg. 
nei vieno; silpnapročiams na
mas, balt, vienas; neg. nei .vie
no.

Amerikos Legijonas ka
pitalistą įrankis.

su tokia 
už- 

prieŠ pa-

Amerikos legijonas didžiu
moj yra susidaręs iŠ mažų 
miestelių bankininkų ir finan
sininkų sūnų ir kitų vaikezų 
išpusiu militarines kastos ir 
palaikomų karo rengėjų ir jų 
politikų. Bankininkų sūnų ve
dami Šitie vyrukai, kurie dau
giausia turėjo saugias vietas ir 
nematė jokio karo pavojaus, 
dabar atlieka purviną kapita
lizmo darbą ir atlieka jį var
du tikrai tarnavusių kare, ku
rie nenori susivelti
gauja. Washingtonas yra 
plaunamas laiškais 
liuosavimą politikių kalinių ir 
visi šitie laiškai ateina i| le- 
gijono šaltinių, Įkvėpti pri
spaudėjų stovinčių užpakaly. 
Nors jie vadina save Šimtą nuo- 
šimtiniais, bet legljone ištik- 
rųjų yrą, tik menka dalis tų, 
kurie dalyvavo kovose. Jis su
sideda daugiausia iš tų, kurie 
stojo karan turėdami gerų pa
žinčių, ačiū kurioms jie tapo 
karininkais ir stovėjo saugiai 
užpakaly, kuolmet paprastieji 
vytimai ėjo mirties pavojun ir 
visą juodąjį darbą atliko.

CHINŲ VĖLIAVA.

Cldnų tautine vėliava 
deda iš penkių spnlvų, 
kombinuotu hiidihrt jų 
“Laumės Juostą.”

susi
kuriu 
kaipo

Prieš Chinų republikos įsi
kūrimų tautine Chinijos vėlia
va slibinas geltoname Maudžia 
spalvos dugne.

k

L Kol padermei: Raudona at
stovauja clūnams; geltona,* 
mandžiorams; mėlyna, mongo
lams; balta, turkeslanicčiams ir 
juoda tibetiečiams.

DR. A. MONTVID 
Lletavii Gydytojas ir CMrarga® 14 Eaat WMhlnrt<m 8L 

Hfalandos: nuo 10 in 12 ryt*.
Talephone Central 8861 
1824 Wabanaia Are.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 771S

Daug žmonių naudoja nuodinga* 
gyduolei ir pilei, lengvai veikla 
NATURE S LAWLAX, tai vilkai 
ko reikia. Mėlynas 25c bakselii 
Yra gvarcntuojamai.
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Vyrai! Pamatykite siuos 
$50 žieminius 0 verkotus už $37.50
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DIDŽIAUSIAS PRIEŠKALĖDINIS
PASIŪLYMAS VISAME MIESTE

Jo vertS panaši tiems, kuriems išdirba Turner Bros. Clothing Company 
Chicagoj, labiausiai užganėdinanti krautuvė vyriškų drabužių. Šie 
overkotai geresnės rųšies ir niekad neparsidavojo pigiau, kaip po $50. 
Vėliausios mados vyrams ir vaikinams. Pasirinkimas, rudų, gelsvų 
ir silkes kaulų spalvų, su kvolduotu užpakaliu ir tvirtu satino pamu
šalu. Jie nauji madingi palaidomis Ir komono rankovėmis, jauniems 
pasipuošimui, šie overkotai yra laikinai ir mes norime, kad vieną įsi- 
gytumėt Šių overkotų už $37.50.

T ai pgi
Vyrams dviejų kelinių .siutai už $87.50

Puikiausios drapanos, pasiūtos iš puikiausio vilnono won?tcd materi
joje, vėliausio 2 ir 8 guzikų mados, visos naujos žieminės mados ir 
spalvos. Extra kelinės, reiškia dvigubą laikymą.

Nupirkite savo vaikui siutą ir overkotą Kalėdoms.

Tik-ką aplaikeme specialiai puikių drabužių jauniems ir paūgėjusiems, 
kuriuos siūlome už dideli pinigų sutaupymą.

Turner Brothers
Clothing Co.

ROOSEVELT ROAD PRIE HALSTED ST.
Atdara subatos vakarais iki 10 vai.
Nedėliomis'jki 3 vai. po piety.

,------

AKIU
ŽINOVAS

Atitaiso žvairas a- 
kis vienu atsilanky

mu, be jokios chloro- 
formos. Suvirfi 800 iš
gydymų užrašuose.

Ateik ir leisk apžiūrėti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specialiai išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR GERKLftS 

LIGAS,
PATARIMAS DYKAI

Silpnos .. Akis r Kurčios .. Ausįs 
Skaudamos Ak|s Tekančios Ausis 
*'■—*----- s Ūžiančios

AkįsJ Užkimštos Ausis
Raudonos Ak 
žvairos .

Ūžiančios Ausis

Skaudama GerkitSkaudama Nosis 
Bėganti .. Nosis Silpna .. Gerklė 
Kreiva .. Nosis 
Užkimšta Nosis) Papūtus

Franklin O. Carter, M. D.
23 metai prie State gatvės 

120 So. State SU Chicago, III.
Valandos: nuo 9 iki 6. Nedėldie- 

niais nuo 10 iki 12.

Kataruota Gerkle
Gerklė

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

vidurius ir trynimui 
P O L O

SAPOMENTŪL
STIPRI ALCHOLINfi SMETONA . 

taip stebėtinai veikia, kad urnai pra
šalina visokį skausmą nuo persidirbi- 
mo ir nuovargio muskulų, sustingimą 
sąnarių girkštelėjimo skausmą, strė
nų dieglį ir slogas. Kiekvienas, kuris 
vartojo jį, — sako, kad nieko geres
nio nėra. Todėl, vartokit ir jus, o ne
reikės ilgiau kęsti. Kaina už puodą 
65c. Nucikit šiandien pas savo vais
tininką ir prašykit Polo Sapomental, 
neimkit substitutų. Jei negalėtumėt 
ten gauti, rašykit mums prisiunčiant 
pinigus iškalno.

Polo Chemical Co.
2824 W. Chicago Avė.

Chicago, III.

Puikiausios pasaulio reprodukcijos pažymėtino darbo

$2 DOVANŲ >2

GRAŽUS KALENDORIUS
Bus duodama VELTUI

t

su kievienu užsakymu VICTORO REKORDŲ arba grajinimui 
Prieš Kalėdas

Kojy šutimas roliais

yra liga MUSŲ KATOLOGO DABARNEATIDeLIOKIT — PRAŠYKITE

REKORDŲ KALĖDOMS10 VICTORO LIETUVIŠKŲ
73103

73102

65132

65118

18389

65129

72486

65126

Kojol Jonas74436

Enrico Caruso su Violin obbligatoAvč Maria

Chicago, Illinois.3236 So. Halsted Street,
Tel. Blvd. 6737.

išgydo kojas 
nuo iutimo

(Gul šiandieną
(Linksmą Dieną
(Lopšinė
(AŠ Augau Tas Tėvelį
(Skambin Prie Kryžiaus 
(Giesme į Panelę Švenčiausią

(Kaip Gi Gražus Gražus
(Jau Saulutė Teka
(Christmas Hymns-Sėleetions
(Silent Night, Holy Night
(Vilija Upių
(Ant Ežerėlio Rymojau
(Meilės Išpažintis Valcas
Kaimo Polka

(Bo Apetito
(Velnias ne boba
Adeste Fideles

Biugol Chemical Co.,
2816 So. Mlchigan Avė 

Chicago. III.

Marijona Rakauskaitė)
Marijona Rakauskaitė)
Marijona Rakauskaitė)
Marijona Rakauskaite)

Naujalio (Soprano) )
Naujalio (Soprano) )

Linartas ir Vysockaitė)
Linartas ir Vysockaitė)

Arpos solo)
Smuiko, fleitas ir arpa)

P. Pundzevičius)
P. Pundzevičius)
Kauno Kapelija)
Kauno Kapelija)

Deklamacija J. Linartas) 
Pundzevičius ir Linartas)

McCormackas ir Kvartetas

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

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

v?.-..r. rC'-vi^s-

SOCIALIZMO
MINTIES 

BLAIVUMAS

Ši knyga parašyta labai populiarėje kalbo
je. Kiekvienas skaitytojas gali kuoaiškiau- 
siai suprasti kas toje knygoje rašoma.

• Parašė John Spargo.
Vertė A. Lalis

Rašyta laiškų formoje darbininkui Jona- 
tanui Edvardui, Pittsburghe. Kiekvienas 
darbininkas privalėtų turėti šią knygą savo 
knygyne. Iš šios knygos daug dalykų pasi
mokins kiekvienas kuris atydžiai perskaitys 
ją. Keletą sykių verta tą knygą perskaityti.

230 puslapių. .

Kaina neapdarytos 75c 
Puikiais audekliniais apd. $1.00

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

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosia ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met (TėTsmirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimas 
ir smarvė pranyksta nuo Kojolo 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojola reikia vartoti taip: 
į kvortą šilto vandens reikia 
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo, 
ir tam vandenyj su kojolu mir
kyti kojas kokią 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko* kaina $1.00.

89065

85c
85c
85c
85c
85c 
85c 
85c 
85c 

$1.75 
$1.75

EAGLE MUSIC COMPANY ■
Jubilerija — pilniausia pasirinkimas, lietuviškų Victoro rekordų didžiausia 

atakas šalyje — lietuviški plejcrio roliai—viskas, kas tik išdirbama — ir Kim- 
bąli grojikliai pinai. Ko daugiau norite? . 1

DABAR šitas 
didžiausias ir 
geriausias dak
tariškas kny
gas parduodam 
už $7.00. LY
TIES MOKS
LAS, tai pir
mutine knyga, 
kuri drįso ai
škiai pasakyti 
ir atvirai (iliu
stracijomis) į- 
rodyti viską, 
kas tik reikia 
vyrui ir mote- 
rei žinoti apie 
savo lytį: — 
lyties organų 
i š s i v ystymą, 
funkcijas, svei
katą ir ligas; 
moterų reika
lus: gimdymą, 
mėnesines, kū
dikių auklėji
mą, jų ligas; 
meilės ir šei
mos visokius 
sekretus. Gra

žiai apdaryta; labai daug pa
veikslų. kaina $7.00. (2)

SVEIKATA, tai knyga, kuri 
viską pasako apie Žmogaus kū
ną. Jei norite savo organizmą 

pažint ir geroj sveikatoj užlai- 
kyt, tai fsigykit šitą knygą. 
Gražiai apdaryta. Beveik ant 
kiekvieno puslapio paveikslas. 
Kaina $2.
Matote, kad šitos kpygos kai

nuoja $9.00, bet mes dabar par- 
dūfcdarti tik už $7.; 2.00 gau
nat dovanų.

O jei norite kitokios knygos 
dovanoms, tai pasirinkit bile 
viena iš šitų; KAIP RAŠYT 
LAIŠKUS LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBOSE; apdaryta, $2. 
APIE ŽEMĘ ir KITUS SVIE
TUS; apd., $2. LIETUVIŲ 
PRATĖVIA1 MAŽOJOJ AZI
JOJ; at.cL, $2. MEILE ir DAI
LE; and., $2. TŪKSTANTIS 
NAKTŲ; apd., $2.00.

Pirkit Knygas ir siųskit jas 
Lietuvą! Jei mylit daug> skab

yt, tai reikalaukit musų DI
DŽIAUSIO KNYGŲ KATA
LOGO. Jei mylit mokvtis ARIT
METIKOS. LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBŲ, tai reikalaukit 
musų MOKYKLOS KATALO
GO.

Matote, kad mes visko turim; 
TIK PRISIŲSKIT SAVO IR 
SAVO DRAUGŲ ADRESUS, ir 
PASAKYKIT, KO NORIT, O 
nes tuoj visus aprupinsim.

AL. MARGERIS 
2023 St. Paul Avė. 

CHICAGO, ILL.
$2 DOVANŲ $2

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu- 
vos žmonės Amerikos 

, Naujienas labiausia 
mėgsta.
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Papirkinėjimo praktika? | Hearstas gi neleis jų dėl mei-

Kyšių ėmimas ir tiesus kon- 
gresi ninku balsų pirkinėjihias 
yra labai nevykęs dalykas šio
mis dienomis; ir net valstijos 
legislaturoje dabar esama pa
linkimo davinėti savo pamylė
tiems kad ir tokias dovanas 
kaip cigarų dėžutę su tuščiu 
projekto lapeliu ir tolygiais ki
tais mažniekiais.

Kongresininkai nėra paper
kami šiais laikais. Net tokios 

\>Movanos” kaip dykas važinė
jimas gelžkeliais, kurios buvo 
madoj apie dvidešimts metų at
gal, jau nevartojamos dau
giau. Siauriausiu žvilgsniu žiū
rint, kongresininkai yra teisin
gi ir niekas nemano jų papir
kinėti.

Bet štai yra dalykas, kuris 
vertas pagalvojimo.

Didieji korporuotieji šalies 
reikalai nutaria įvesti {Mirtlavos 
mokesnį; tai yra, sumano pa
daryti taip, kad vietoj dėjus 
mokesnius ant antviršinio ver
telgų pelno, uždėti mokesni 
ant smulkmeninių pardavų ir 
tuomi “paliuosavus verteivius 
nuo sunkenybių.” Ir taipgi kai 
užkrovus naujų naštą ant pe
čių nelaimingiems Jurgiams, 
kurie su džiaugsmu balsavo už 
jiems žadamus “geruosius lai
kus.”

Taigi šita mokesnio idėja 
nėra niekas kitas, kaip vertel
gų pasikėsinimas susikišti pi
nigus sau į kišenius. Ir, žino
ma, yra gana tokių, kuriems 
rupi, kad kongresas išleistų tą 
įstatymą, kuris leis jiems pi
nigus susikišti į kišenius.

Niekas nedavinės kongresi- 
ninkui kyšio, kad jis balsuotų 
už įstatymą, kuriuo einant ver
teivos galės pinigus sau į ki
šenius kištis — anaiptol ne!

Bet William Randolph 
Hearst, profesinis vertelga ir 
mylėtojas diplomatas surengė 
pramogą burini kongresininkų 

. važiuojančių Kanadon pamaty
ti, kaip toksai įstatymas vei
kia.

Žinoma, tai nėra kyšis. Bet 
Hearstas paims 60 kongresi
ninkų, apmokės jų važiuotę, jų 
nakvynę viešbuty, jų valgio są
skaitas (be to Kanada nėra 
sausa) .ir visa ką kita; paskui 
jis parsiveš juos atgal.

Tokia kelionė, žinai, links
mas laiko praleidimas. Ji at-

lės, — nes jei tai butų meilės 
dalykas, tai butų galėjęs ras
ti 60 savo asmeninių draugų 
šitai dykai kMionci, kurie ne 
visi butų kongreso nariais.

• Vertei vos nori tokio įstaty
mo, kuris dėtų pinigus į jų 
kišenius. Hearstas yra vertei
va ir dar gi jis nori patapti se
natorium i^ Kongresi n inkai tu
ri balsus tokiam įstatymui iš
leisti. Tie kongresininkai, ku
rie keliavo, valgė ir gėrė už 
verteivos pinigus, kaip jo as
meniniai draugai — ar jie bal
nius prieš tokį pardavus mo
kesnį ?

Be to yra daug kitų įstaty
mų, kurią, reikės balsuoti. Ver- 
teivija nori turėti “mažiaus 
valdžios savo reikaluose ir 
daugiau savo reikalų valdžio
je.” Vcrteivija to nori —o tas 
reiškia pinigus turėti skrynio
se tų verteivių, kurie sau ata
tinkamus įstatymus išleis. 
Hearstas parodo kelią. Tai nė
ra jokis kyšių (lavinoj imas. 
Tai nėra davinėjimas pakelių 
popierių geltonais užpakaliais 
už balsus kongrese. Bet —«

Štai su kuo mums tenka su
sidurti. Pardavus mokesnis ne 
tik dės dolerius į kišenius tiems 
verteivoms, kurio turi jų daug. 
Jis taipgi išims dolerius iš ki
šenių darbo žmonių, kurie jų 
turi nedaug.

Kelios savaitės atgal buvo 
rinkimai. Už vienuolikos mė-

nėšių bus kongresiniai rinki
niai. Socialistai sako, kad rei
kia rinkti tokie žmonės, kurie 
atstovautų darbininkų klasei, 
kurie negali jai neatstovauti 
turėdami sųryšius su savo par
tija. Bet jus, tai yra, daugu
mas iš jusų, nuėjote sau ir 
balsavote už “gerus žmones”, 
tikėdami, kad jie neparsiduos.

1 Ir va ateina Hearstas su sa- 
vo pramoga — ir Dievas ži
no su kuo dauginus. Tai vis 
taip atsitinka, kada balsuoja
ma UŽ atstovus partijų atsto
vaujančių verteiviją.

— (W. M. Feigenbaum.)

Dr. Vaitush.O.D.
Lietuvis Akių Specialistas

Reikalingi akiniai.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Kosulys ir persišaldymas

šiam laike metu, kosulys ir persi
šaldymas viešpatauja tarp suaugu
siu ir vaikų. Jeigu neatkreipus ati
dos, jie gali suteikti yvairias pa- 
voingas ligas. Prašalink nedoras 
pasėkmes nuo persišaldymo, imda
mas Severa’e Cold and Grlp Tablete 
(Severo Plyškelies nuo Persišaldy
mo ir Gripos). Kaina SOc. —Greitą

I pagelbą nuo kosulį duoda

k

B

I gevera’s
Cough Balsam

B (Severo Bahamas nuo Kosulį). Jįs
■ palengvina erzinimą, paliuoso skre- 

j plius, sustabda kosulį, padara kvie-
R pavimą lengvą ir pagelba gamtai
■ sugrąžinti normališką stovį. Di- 

■ dėsni bonkute 60 centai, mažesni
“ 26 centai.. Visose Aptiekose.

š

*

I I

h?

m

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

KAS GERIAUSIA
DUOTI KALĖDŲ 

DOVANĄ

Daimanto arba aukso žiedas; aukso arba paauksuotas laikrodėlis. 
Tie dalykai pasilieka atminčiai ant visados.

Tiktai reikia žinoti, kur juos pirkti, kad nupirktumėt teisingą 
tavorą ir už teisingą kainą. Musų krautuvė yra žinoma per 25 me
tus Chicagoj. Mes parduodam teisingai gvarantuotą tavorą ir už 
teisingą kainą.

P. K. BRUCHAS

Kalėdų Dovanos Visiems
pažįstamiems. Tamistos
kad iš SKYRIAUS RA-

I.

Artinantis Kalėdoms, visi galvoja, ką tokio naudingo nupirkti Ka
lėdų dovaną savo giminėms, draugams bei 
negalite išgalvoti geresnės dovanais, kaip 
KANDŲ.

Lietuvių Rakandų Krautuvėse
Galite rasti didžiausį pasirinkimą už specialiai žemą kainą įvai

rių daiktų tinkamų Kalėdų dovanų,kaip tai: PLAYER PIANAI, GRA- 
MAFONAI, SUPAMIEJI KRĖSLAI, PA VEIKSLAI, VEIDRODŽIAI, 
CEDAR SKRYNUTĖS, STALIUKAI, VAIKAMS ŽAISLAI, TRIRA
ČIAI IR T.T

Reikalaukite kiekvienoj savo apielinkėj lietuvio krautuvninko 
musų specialių Kalėdoms dovanų katalogo. Jie suteiks jums veltui, 
arba kreipkitės į musų krautuves, o mes prisiusime skubiai —veltui.

Kiekvienam atsilankiusiam į musų krautuves, duosime Kalendo
rių veltui ir su kiekvienu pirkiniu duosime įvairias naudingas dova
nas.

Todėl, apsilankykite Lietuvių Rakandų Krautuvėse, pasiskirkite 
sau naudingus daiktus, pirkite jiems dovamis, padarykite jiems links
mas šias Kalėdas; neatidėliokitę po Kalėdų, nes musų krautuvėse kai
nos taip numažintos, kad žeme nebus.

Krautuvės atdaros kas vakaras 
PARDUODAME ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 

DVI DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ RAKANDŲ KORPORACIJOS 
. KRAUTUVĖS AMERIKOJ

.M W **»«*<<

Jumiture, Ruųs, Stovės, Sewinq Machines, 
Taikinį Machines, Pi anos, Cfę.

1930-32 S. Halsted St. * ’ 4201-03 Archer Avė.

Gera sveikata, yra didžiausia palaima.
Kuomet sergame, yra užvis svarbiausiu paduot 
dalyką į gerai patyrusio gydytojo rankas, kuris 
supranta, kaip sugrąžint sveikatą.

Aš žinau kaip
Todėl, nepaisantį ligos didumui nei laiko ilgumui 
per kurį kentėtę ir nepaisant kiek kartų esate 
apsigavę bejieškodami savo sveikatos, esu pri
sirengęs parodyt, ką gero jums galiu padaryt. 
Gal galėsiu ir jums pagelbėti, kaip kad šimtus 
kitų, pastačiau į teisingą kelią prie sveikatos. 
Mano kaina labai ženva ir išlygos prieinamos. 
Patarimai veltui;

175 N. Clark St., Chicago, III.
Tarpe Randolph ir Lake Sts. Ofiso vai.: 9 ryto iki 8 vai. vale, kasdie

ną. Nedaliomis nuo 10 vai, ryto iki 1 vai, po pietų.

Dr. VVhitney

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
muzikališkų instrumentų naujausios iš- 
dirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms 
kalboms, gramafonų ir auksi
nių visokių daiktų: žiedų ir 
laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas 
reikia, o ypač muzikališkus instrumentus 
ir prisiunčiam į kitus miestus kam ko reik 

K. PIKELIS,
1907 So. Halsted St., Chicago, III.

Pasekmingiausis Išradimas 
— nuo x— 

.PLIKIMO
Gydome priežastis: pleiskanų, slinkimo plaukų, niežėjimo galvos 

odos ir tt.
Gydome piežastis vedančias prie nuplikimo ir šiaip plaukų ken

kimą.
Tikrai atauginame plaukus ant plikos galvos.
Pasekmės užtikrintos — Egzaminavimas veltui.

THE THOMAS’ HAIR & SCALP SPECIALISTS
300-1 Garrick Bldg., 64 West Randolph St„ Chicago, III.
Ofiso valandos: 10 ryt. iki 9 v. Phone Central 5851

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Beverage Co’s.
“MALT TONIC”

Tai yra tikras Tonikas nuo nervų Ir silpniems 
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.

Pardavoja,
FREDERICK BROS, 

3700-10 S. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 2538.

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.
F

“Ačiū gydytojui už 
išgydymą”.

SERGANTI VYRAI
Už visai mažas lėšas, suteikiama geriausia gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbė- 
jo, todėl..gali būt gera vieta ir tamistai.

Vyrai kenčianti nerviškumą, vidurių ir jaknų 
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodini- 
mą, inkstų, pūslės, urinariškuiną 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 
pažinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir 
fyzišką tvirtumą.

pasiekia kiekvieną.
Kiekvieną sergančią ypatą kviečiame ateiti ma
no ofisan išegzaminavimui. Tas neverčia jū
sų, kad turėtumėt ir gydytis, bet -tai duos 
progą patilti stovį tavo ligos ir kaip gali at
gauti sveikatą.

Geriausia medikalls patarimas kuris
Mano ofisas ir pasitarimo kambariai puikiausiai įrengti patogumui 

ir geriausiam gydymui, žinomų chroniškų gydymų, nervų ir kitų ligų.
ŽMOGUS SU LIGA.

Nevilkink savo ligos iš atžvilgio pinigų, nes man atlyginimas yra 
sąžiningas, nei nedaugiau kiek manai mokėt už atsargų su atida ir są
žinišką gydymą. Jei turi by kokią ligą gydykis urnai, kol ne yra 

įsisenėjusi; arba jei abejoji, paliuosuok savo mintis tuojaus, ateidamas 
pasikalbėjimui ir egzaminavimui.

PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PRIVATISKI GYDYMUI KAM
BARIAI.

Nepamirškite, draugiškas pasikalbėjimas nieko nekainuos.
DR. B. M. ROSS, SPECIALISTAS.

Kvalifikuotas ir kompetentiškas. Mokslą baigęs gydytojas Ir turi 
tinkantį leidimą nuo Illinois Valstijos.

85 South Dearborn St., kampas Monroe St. Crilly Building, Chicago, 
Illinois. Imkit elevatorį iki penktam florui.

Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00 ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 
ryto iki 1:00. Taipgi vakarais: pan. ser. ir sub. 5:300 iki 8 v: v.

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

Palengvins akių įtempimą, 
kuris esti, priežastimi galvos 
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas 
akis, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Spe- 
cial e *atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po piet. 1553 W. 47th St.

Tel.: Blvd. 9660

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

da, tuomet reikalaukit akini*.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

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

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

Frank Waitekaitis
LAIKRODININKAS

Užlaiko laikrodžių ir kitokių auk
sinių daiktų krautuvę. Pirmos klo- 
808 laikrodžių taisytojas.

1827 So. Halsted St., 
Chicago, III.

CANADIAN jj. PACIFIC

NAUJA 
TIESI KELIONĖ Iš MONTREAL 

IKI DANZIGO.
Pagabiausis susinešimas su Pilava, 

Kaunu ir Karaliaučium.
VISA VANDENIU KELIONĖ 

BE PASIVĖLAVIMO, 
BE PERSĖDIMO.

Dideliais, smarkiais ir populiariais 
laivais “Scandinavian”, 12,100 tonų ir
“Corsican” 11,500 tonų.

šie garlaiviai sustos prie HARVE 
ir SOUTHAMPTON.

KAINOS IKI DANZIGUI pigiau
sios kabinete ..............  $200.00
Trečios klesos ..........................  $110.00

Kaina iki Pilavos.
Trečia klesa............... .............. $135.00

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC u
Railway Trafiko agentas

10 N. Dearborn St., Chicago, UI.

ASHLAND 
MUSIC

JEWELRY 
STORE

Deimantai,

Laikrodžiai,

Auksybė, Co- 
lumbijos Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

4537 S. Ashland 
Atm Chicago, 111

R. URBONAS,
LIETUVYS FOTOGRAFAS 

1721 W. 47 th St, Chicago, I1L 
Phone Drover 3473

“MIZAR”
KARALIUS NAIKINIMUI 

REUMATIZMO
Gvarantuotos gy

duolės nuo skausmo 
rankose, kojose, pe
čiuose, strėnose, krū
tinėj ir šaltų kojų. 
Viskas bus panaikin
ta po dviejų kartų 
naudojimo mano gy
duolių. Kaina $6.00, 
įsigyti galima tik nuo 
išradėjo. Kreipkitės
arba rašykit: 

JOZEF SOROKOWSKY,
2424 W. Superior St, Chicago.

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza 

Kraujo ištyrimas 
Elektros Instrumentai 

J. VAN PAING M. D. 
2221 So. Kedzie Ave- 

Val. 1—2; 7—9 po piet

North America Accordion
Manufacturing Company.

Išdirbėjai geriausių 
ir lengviausių accor
dion, piano arba c|>o- 
matiškų. Geriausi 
pasaulyj instrumen
tai ir gvarantuoja- 
mi ant 5 metų. Tai
some visokios rųšies 
accordion. Specialis 
accordion mokinto

jas, duoda lekcijas veltui pirkusiam.
A. CIMEI,

772 DeKoven St., netoli Halsted 
Tel.: Haymarket 8777.

[pranešimas Ė

■ Siunčiame pinigus Lie- ■
■ tuvon, prisiuntimaa užtik- j
E rintas. ■
S .X « ■

Inšuruojame nuo ugnies, J
■ namus, rakandus ir auto- i
■ mobilius. *

■j Parduodame namus, sko- ■
■ liname pinigus.

■ Evaldas & Pupauskas, ■
840 W. 33rd St.,

i Yards 2790 ■

■ ■■■■■■■■■■ D ■■■■■ ■■_£
S Reumattzmas Sausge’e;
■ ..............— ■

■ Nesikankykite savęs skaus- (
■ mais, Reumatizmu, Sausgėle, (
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu į
■ — raumenų sukimu; nes skau- n
■ dėjimai naikina kūno gyvybę g
■ ir dažnai ant patalo paguldo.
■ CAPSICO COMPOUND mo- ■

stis lengvai prašalina viršmi- ■ 
sėtas ligas; mums šiandie dau- ■ 
gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
vonės pasveikę. Prekė SOc per ■ 
pačtą 55c arba dvi už $1.05. ■

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■
KATOS”, augalais gydytiea, I 

H kaina 50 centų.

■ Justin Kulis i
■ 3259 So. Halsted SI. Chicago, III. i 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!

Tel. Boulevard 1969
P. K. MALELO,

Elektriko Kontraktorius
Suvedame dratus į senus ir nau
jus namus, sudedam fikčerius ir 

jstatom motorus.
Užlaikau elektriškų reikmenų

Krautuvę ir taisymo dirbtuvę.
3336 So. Halsted St, 

Chicago, UL

PIRTIS.
Turkiška elektrikinė maudynė
Hotelis su 100 kambariu

Lankant musų pirtį, galima apsi- 
saugot duo sekančių ligų: Reumatiz
mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo, 
šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus, 
inkstų ir kitokių elektra gydymų.

Naujausiais musų įtaisymais, gva- 
rantuojame geriausią gydymą.

Moterų dienos tik Utarninkais 
dieną ir naktį.

Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie
ną dieną ir vakarą išimant Utamin- 
kus nuo 9:30 ryto iki 7:30 vakaro.

A. F. CZESNA, 
1657 We»t 45-ta ,atT<, Chicago, II' 

Telof. Boulevard 4652

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS"
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CHICAGOS 
r. ŽINIOS::

fš siuvėju streiko
Tarptautinės Motery Rubsiuviy 
unijos prezidentas CKicagoje.

Benjaminas Schlcssingeris, 
International Ladies’ Garment 
Workers’ unijos prezidentas, 
vakar atvažiavo į ChicAgo strei 
ko reikalais. Jis nuo dabar va
dovaus viršminėtos unijos 
streikuojantiems darbinin
kams. Jis atvažiavęs į Chicagij 
tuojaus atlaike eilę, konferenci
jų su vietos unijų vadais da
bartinio streiko reikalais.

Vakar įvyko skaitlingas strei 
kuojančių moterų rūbų darbi
ninkų susirinkimas Imperini 
Hali svetainėje, West Madison 
gut. ir \Vestern avė. Susirinki
me dalyvavo ir Schlessingeris. 
Jis pasakė ten karštų prakalbų 
ir ragino darbininkus laikytis 
vienybės ir nepasiduoti kompa
nijoms tol, kol darbininkų rei
kalavimai nebus išklausyti, t. 
y. kompanijų atšauktas paredy 
mas nuo štukų dirbti.

Susirinkimas buvo labai 
skaitlingas. Kalbėtojams dar
bininkai kėlė ovacijas.

l>abar Chicago je moterų rū
bų rubsiuvių streikuoja apie 
6300.

Streikas, sako, eina sėkmin
gai. ’

Stieikisrig kova su 
skobais

Pereitų ketvirtadienio vaka
rų keletas streiklaužių gavo į 
kailį nuo streikicrių. Streikie- 
riai patėmiję juos kompanijų 
automobiliuose iš darbo važiuo
jant apstojo ir išsitraukę juos* 
iš vežimų gerai jų raumenis 
paglostė.

šiaip svarbių įvykių iš strei
ko pastaruoju laiku nėra. Strei
kas taip pat kaip ir pirmiau 
sėkmingai tęsiasi.

ŽYDAI GAUSIAI AUKOJA.

VfiL SUJUDO CHICAGĄ 
VALYTI.

Jungtinių Valstijų agentams 
ir vietos policijai įsakyta tuo
jaus griebtis visu smarkumu 
už darbo Chicagų valyti. Sako
ma, kad dar pirmu kartu nuo 
įvedimo priverstinosios blaivy
bės valdžia taip energingai 
rengiasi prie šio darbo. Mat pa
sirodžius begalinėms skystimė
lio padarytoms baisenybėms 
valdžia gal griebsis ir aštrių 
priemonių Chicagos apsausini- 
mui.

VVell, pamatysime ar jiems 
pasiseks Chicagų susausinti.

------ ,----------

TAI PRIE KO MEIUfiS DALY
KAI PRIVEDA.

Anųdien Miss. Anne Mario 
Beck, 21 metų amžiaus, dirb
dama pastoje “pasisavino” 
$1,000, kad nusipirkus gražius 
drabužius, nės jinai norėjo gra
žiai pasirodyti savo vaikinui. 
Gi vėliau ji tapo nubausta už 
tokius darbus vienam metui ir 
vienai dienai belangėn.

Atsiimkit laiškus
LAIŠKAI Iš LIETUVOS RAN

DASI NAUJIENŲ OFISE?

Vietos žydai rytų Europos 
žydams šelpti jau suaukojo 
$1,325,000. Jiems kvota buvo 
paskirta $1,500,000, gi visos 
Amerikos žydams $14,000,000. 
Yra spėjama, kad žydai surin
ks paskirtų jiems sumų su kau
pu.

Juozas Babris, 
Kaz. Barodžius, 
Jonas Bartašius 
J. Budria, 
Miss A. Butavičiutė, 
Justinas Daubara, 
J. Duoba 
A. Erkman, 
Andrew G. Warb, 
P. A. Gudas ' ’; 
J. Jakštis, 
Kazimieras Jaruševičius^ 
Julius Jonuška, 
Antoni Ig-natavičia 2, <
Justin Sabiela, 
Zanoan Litvin, b
A. Marcinkus 
Mykolas Malinauskas, 
Antanas Masionis, <. \ 
P. Mickus 
Stephan Mozeiko, 
Palabinskas Juozapas, 
Jonas Petkus, 
Mary Plonis, .
Adolph Parkus, 5. 
Povilas Seibike, 
Charles Shevoka, 
P. Srebi kės, 
Mary Smuikis, Į, 
Miss Fran. Starkiene, 
Jonas Stralia, 
S. Tamosi imas 2, 
Mary Urkutienė, 
Silvestras Vasiliauskas. 
Ant. Vitkauskis .

(Apgarsinimai)

AR JAU TURITE TRINE
RIO SIENINI KALENDO

RIŲ 1922?

Trinerio sieninis kalendo
rius niekad nesuvilsta. Kas 
metai šis gražaus darbo dal
ios atžvilgiu ima viršų savo 
artistiškumu. Nau jasai ka
lendorius 1922 yra parūpin
tas pagal įžymaus Walt 
Whitmano poemų “Pionie- 
riai, o pionieriai! Kaip tik 
pats vidurys progreso pa
veikslo, apsuptas rėmais de
vynių mažesnių paveikslų, 
kurie perduoda . mums su
pratimų pereitų šipitmečių 
(1530 Kopernikas, šių laikų 
astronomas; 1632 Colnenius, 
pionierius publiškų mokyklų 
sistemos; 1799 Voltą, pionie-j 
rius elektros mokslo, ir 1.1.) 
taip gi ir vėlesnių laikų iš
radimų pionieriai, panašiai 
Roentgen (X—Spindulių)! 
arba Mme. Curie (radiumo). 
Ar turit šį puikų sieninį ka
lendorių? Prisiųskite 10 cen 
tų padengimui persiuntimo 
lėšų (antrašas: Joseph Tri- 
ner Company, 1333 So. Ash
land Avė., Chicago, III.) Ir 
apsižiurėkit, savo vaistų šė- 
putėj ar Trinerio Kartusis 
Vynas randasi, kadangi šis; 
puikiausias vidurių tonikas 
geriausiai gvarantuojamas: 
ateinančiomis šventėmis. Jei 
jūsų viduriai bus geroj tvar
koj, busite gerame upe per 
Kalėdas ir Naujus Metus.

A A
Ignacai Bagvilis 48 m. amž.. 

persiskyrė su šiuo pasauliu gruo 
džio 15 d., 1921. Velionis paėjo 
iš Vaiguvos parapijos. Velionis 
yra pašarvotas prie 712 W. 14th 
PI. Laidotuvės atsibus gruodžio 
19 d. į Apveizdos Dievo Bažny
čią, iš ten į šv. Kazimiero ka
pines. Giminės ir pažįstami esate 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse. 
Pasilieka nuliūdę broliai ir sese
rys Bagvylai.

Štai kur 
pigu

VVAUKEGANO gyventojai rado 
pigumo šaltinį batams nusipirk
ti. Gvaraniuoti vyriški šventėms 
batai $5.00. Darbiniai gvaran- 
tuoti $2.50. Būtinai ateikitę ir 
persitikrinkite. SučCdysit keletą 
dolerių tikrai. Kreipkitės ad
resu: , ,

POLONIA SHOE STORE 
920 — lOth Street, 

VVaukegan, UI.

TAMOŠIUS MATUZEVICIUS

(Lieuvoj miręs)

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

II II—L ........ 1 " ...... . ... ..

K?-tik Gavome iš
* Lietuvos

Penkias knygutes nesenai iš
leistas Lietuvos Socialde

mokratų Partijos.
1. <

Kelias ] Socializmą. 
Parašyta Dr. O. Bauer.

Versta iš vokiečių kalbos.
šiame veikalo aprašo opiau

sius šių dienų klausimus, pri
taikomus Lietuvos socializaci- 
iai. Verta didžiausios domos.
Caina — 35 centai.

2.
Kas tai yra Socializacija. 

Parašė K. Kautski.
Versta iš vokiečių kalbos.

ši knygutė yra taip aiški ir 
naudinga, kad be jos nei vienas 
darbininkas neturėtų būti. Kai
na — 35 centai.

3.
Vokiečių Nepriklausomųjų Soci

aldemokratų veikimo Pro
gramas.

Šioje knygelėje darbininkai 
ras daug ko pavyzdingo vedime 
žmonių valdžios. Ją turėtų skai
tyt kiekvienas. Kaina 35 centai..

4. 
Pasakos.

Parašė Kaulas Kemeklis, v
Tai yra paskiausias leidinys. 

Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos — 1921 metų.

Ši knygele turi 32 puslapiu. 
Parašyta bėgamu momentu. Pil
na įronijos. Labai graži kalba. 
Kas šią knygelę perskaitys, su- 
sTpažins su visa Lietuvos poli
tika ir valdininkiį veikimu, šia 
knygelę privalėtų perskaityti 
kiekvienas. Kdiha 35 centai.

5.
Steigiamojo Seimo Socialde

mokratų Frakcijos
Deklcracija.

Pareikšta seimo pasėdy Frak
cijos vardu atstovo St. Kairio, 
birželio 23 d. Tai darbininkų 
balsas į liaudį jų atstovo lupo
mis. Kaina 20 centų.

Rašykite užsakymus greitai, 
nes nedaug jų turime.

Naujieny Knygynas, 
1739 So. Halsted St.,

Chicago, III.
............ i . . .....

Padarysime 500 namu linksmais

Ateik i mus dirbtuves brenčių

9

MBS. A. MJCHNIEW1CH

8101 R. Halsted Stn kampas 31 gat 
Viename name bu Dr. Monkevičium. 

Td. Boulevard 3708
Baigusi iAku- 
ierijos kolagi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn 
silvanijos 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose Ir 
kitokiuose rei 
kaluose mo
terims Ir mer
ginoms.

hos

pa- 
prie 
Duo

DR. A. R. RLUMENTHAL
Akių Specialistas

4649 S. Ashland Avfc 
Kampas <7tb SI.

Dienoms, • ryto iki 9 vak.
Ned. 10 (U 12

TeL BouJev&rd Ml
z

Musų Moterims.
>Lr— r-TT■    • --t   ,w—r —y -,-i-rri—m , , ■•■■■:=

Norėtume Šį skyrelį išplėtoti taip, 
kad jis butų įdomus ir kad juo galėtų 
moterys ir mergino! kuo daugiau pa
sinaudoti. O tai galėsime padaryti, 
jei turėsime bendradarbių iš pačių 
n.uaų skaitytojų tarpe. Deltogi kvie
čiame bendradaibiuuti. Moterys, mer
ginos, kurios ką nusimano ką gero 
žino kas butų naudinga -ir kitoms 
sesėms žinoti, tegul rašinėja ir dali
nasi savo žiniom su kitomis skaityto
jomis. — Vedėja.

Spanguolių Konservai.
Peržiurėkit ir nuplaukit vienų kvor

tą spanguolių. įdėkite į puodą ir už- 
pylę % puoduko šalto vandens, už
virinkite ir tegul verda iki žievės per
skils (apie 20 minusių). Pervaryki^ 
per tankų siete’į, pridėkit % puodu
ko verdančio vandens, % puoduko ra- 
zinkų, ir pusę svaro “English wal- 
nuts” (mažuose šmoteliuose), vieną 
didelį apelsiną (orange) (nuplautą, 

supiaustytą smulkiai; išmetant sėk
las) ir svarą ir pusę (3 puodukus) 
cukraus. Išnwušyk’t gerai ir užvi- 
rinkit. Tegul pamaži verda 25 minu
tes. Sudėkite į stiklines. Kaip atšals, 
gerai užsukit viršelius.

Vartokit su šalta mėsa ar paukš
tiena.

Spangulių Drebučiai (Jelly)
IŠrinkit ir nuplaukit vieną kvortą 

gražių didelių spanguolių. Sudekit j 
paliavotą puodą, užpilk it vienu puo
duku verdančio vandens ir užvirinkįt; 
tegul verda 20 minučių arba iki uo
gos bus minkštos. Pervarykit per 
sictelU pridėkit 2 puoduku cukraus, 
mažflrsmotelį cinamono, dvyliką g vai /, 
dikulių, šešis kvepiančius pipirus. Už
dėję ant ugnies, užvirinkit ir pamaži 
virkit 20 minučių. Perleiskit per 
koštuvą, įdėkit aštuntadalį šaukštelio 
druskos. Sudėkit į stiklinę, padėkit 
vėsioj vietoj iki sutirštės.

Vartokit su žvėriena, aviena ir 
paukštiena. i . ,

PENKI DAIKTAI REIKALINGI DEL 
KIEKVIENO ŽMOGAUS.

$25
I Nupirks didelį Phonograpbą 
I 1922 modelio, kuris grajina 
| visokio išdirbimo rekordus, 

su raštišku GVARANTAVI- 
MU ant 10 metų, šių phono-

Tiktai $25 graphų reguliari kaina nuo 

$100 iki $200
Tik 5ITO phonogrophų su tokia kaina.

B—..... ..................................................

DR. YUSIA
1900 So. Halsted SI

TeL Canal 2118
Oflao yalandoai nuo 11 ryto Ud 

8 vakaro.
Rasldeedjai 2811 W. 83r4 8L

Tel. Prospect 8466

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morpaa 81., 

Chicago, Hl.
▼AEANDOSt Nuo 8 iki 11 ryto 

Ir ano 5 iki 8 vakare.

Tik $42
«fri T11I^U8^ pasirinkime Iš 24 rekordų, 500 plieno 
VlLI ui adatq, taipgi daimanto adata su kiekvienu 
■ ■“*“1 Vi phonographų. Ateikite pas mus ir mes varai

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

Main Salesroom Factory Brandi
1020 S. Halsted St., Chicago, HL

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

KALĖDŲ DOVANOS

, Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą į 

4601 SO. ASHLAND AVĖ. 
Vai.: 10:30 ikį 12; 3:30 iki 5 ir 

6:30 iki 8:30. Ned.: 10:30 iki 
12:00 dieną.

Nam.: 2914 W. 43rd Street 
Tel. Lafayette 263

BULVIŲ KROKETAI.
Imkit 2 puoduku sutrintų bulvių % 

šaukštelio druskos, U šaukštelio sa
lierų druskos, vieno ar dviejų kiau
šinių trynius, 2 šaukšteliu sviesto.

Išęlakit kiaušinius ir pridėkit prie 
bulvių, druskos ir sviesto. Jeigu 
bulvės labai sausos, įpilkit truputį pie
no. Šutinkit, nuolat maišydamos, iki 
bulvės daugiaus nelips prie puodo šo
nų. Kaip atvės košė, suvoliokit.

Suplakit gerai kiaušinį ir du šaukš
tu šalto vandens Pavoliokit miltuo
se, padarykit suplaktame kiaušinio 
skystime, ir ant galo apibarstykit 
smulkiais trupiniais, Įdėję į pečių, 
apkepinsit. Dėkit karštus ant stalo.

KALDUNAI.
Pritaisyti tešlą iš kvietinių miltų; 

bliudan įmušti 4 kiaušinius ir, pridė
jus keturius šaukštus saldaus pieno 
arba šalto vandens, gerai išplakti ir, 
pridedant miltų maišyti. Tešlą tai
syti gana kietą, kad butų galima ko- 
čiolu iškočioti, išminkius gerai, tešlą 
padėti, užvožus bliudu, kad neapdžiu- 
tų, kolei mėsa bus gatava. Tada pa
imti keturius svarus jautienos ar avie 
nos, tris svarus gražių taukų (lajaus), 
sukapoti vis tai taip smulkiai, kad 
pasidarytų kaip tešla; pridėkit kapo- 
jant truputį druskos, pipirų, meironų, 
smulkiai sutrintų, ir 2 geras saujas 
svogūnų, stikle vandenio apvirintų —• 
su visa sunka (sriuba), išmaišyti vis
ką gerai ir daryti mažus kukuliukus, 
miltuose pavoliojant; tada iškočioti 
tešlą plonai ir išpjaustyti su stiklu 
plyskelius ir. įdedant kievienan plys- 
kolin mėsinį kukuliuką, užvynioti gra
žiai ir dėti ant sieto, nuo kurio urnai 
metasi verdantin vandenin arba val- 
gomon sriubon: kaip tik iškyla, ra
gauti. begu neišvirę; kaip tik jau ge
ri, nukelt nuo ugnies, griaut* bliudan ir 
nešti urnai ant stalo. Kad nori, gali 
užpilti dvejata šaukštų šildyto svie
sto. 1 . .. ; . L _ 1. . . I I

1. Patyręs siuvėjas, kuris gerai siuva drabužius.
2. Puikus, gerai padirbti siutai iš. puikios vil

nonės materijos.
3. Puikus pritaikymas drabužių. , .
4. Siutai padirbti gerai ir pigiai. ! .■ , i >
5. Geras taisytojas ir valytojas drabužių.

Visus šiuos reikalavimus gali gauti 
pas drabužių daktarą.

F. J. Overling '
3346 So. Halsted St, Chicago, III.

Tel.: Bdulevard 7328

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

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

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

DR. G^M. GLASER
Praktikuoja 30 metai

O£isQs •
3149 S. Morgan St., kertė 32 St. 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS:

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

NEW PEOPLES ELECTRIC C0
h 1711 West 47th St

Tel.: Yards 413
Tarpe Hermitage ir Paulina.

-X- I' - . - J- -J----------------------------- --------L JL.A

Canal 257
Naktini! TeL Canal 1118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

▼ahndoa: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 pa 
piat 6 iki 9 vakare. 

■adUiomia nua 9 iki 12 ryta.
1821 S. Hateted SU 

Kampai 18 ir Halatad St

NAUJIENŲ
, . ■ V !

Bridgeporto Skyrius
• * \ ’ *

yra pašaukiamas telefonu

Boulevard 9663
VALANDOS
Bridgėporto Skyrius yra atdaras ir priima pini
gus siuntimui Lietuvon kasdien nuo 9 vai. ryto 
iki 9 vai. vakare ;nedčliomis nuo 10 vai. ryto iki 
2 vai. po piet.

........ ... ' ,----- ------------------------

OnAAmlmL/i I Venerališkų, kraujo, odos, ironiškų", Inkstų

Specialistas Lijy „ss"“ ”d”“ ••
DR. J W. BEAUDETTE

Ofisas ,■ Ofisas
Novako Vaistini 5100 S. Ashland Avė.
1724 S. Ashland Ava. ant viršaus Banko
Vai.: 2:80—5 ir 8:80—10 P. M. Vai.: 1—2:8i ir 6:80—8:80 P. M.
Ned.: 2:80-4:80 P. M. Nedaliomis iki 2:80 P. M.
Telephonei Cat al 464 Telephone: Republic 805

Amerikos Pilietis
Surengė J. Ilgaudas

Puslapių 63.
Pilniausi pamokinimai kaip tapti Suvienytų Valstijų 

piliečių. laetuvių ir anglų kalboje. .Taipgi sutrauka 
suvienytų Valstijų konštitucijos.

Kekviėnas norintis likti Suvienytų Valstijų piliečiu, 
privalo įsigyti šią knygelę. Pinigus gulima siųsti krasos 
ženkleliais.

k- Kaina 25c.'b
NAUJIENŲ KNYGYNAS

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydė visokias ligas moterų, val
kų ir vyrų. Specialiai gydė lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

8259 So. Halsted St Chlca

Tel Boulevard 2160
Dr.AJ.KARALIUS

Gydytojai ir Chirurgai
VALANDOS: t-12 ryta 

B—$ Vakaro.
1101 So. Morgas Strool, < 

Chicago, ilk
HT-,—T1B—įmII

Telephone Van Buren 294
Bm. J189 Independence Blvd. Chleagl

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialhtaa Moterišką, Vyriški, 
vaiką ir visa chronišką ligą

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chlęaga,
Telephone Drover 9698

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 pa piet, 
7—8 sak. Medinomis 10—12 diflaft.

i.; b ./ ' A ■ <i,./at z.1',. •.■ ' -d.t,'1.;: . . L ____ ____________ ■ ................ - -...................... -



NAUJIENOS, Chicago, UI Subata, Gruodžio 17, 1921
■ • • • škia, kad reikia protestuoti ir
LlOiUVIlI RdiSllUOSB prieš 1 ichvos vaidžii h i,iieš• Steigiamąjį Seimą, dėl to, kad 

jie siūlo Klaipėdos kraštui au
tonomiją. Kiliems delegatams 
su tuo nesutikus Lietuvių Ta
rybos delegatai pareikalavo, 
kad katalikų Federacija pasių
stų vieną savo delegatų — kun. 
Česaitj, o tarybiečiai savo dele
gatą Drą Greičiūną už durių 
pasitarti ir jiedu, sako, į tris 
minutes susitaikysią dėl to, 
dėl ko jau apie porą valandų 
ginčytasi. Dr. Greičiūnas išeina

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

Žemaitės atminčiai 
Vakaras.

Norime dar priminti .visuo
menei, kad rytoj Hull House 
Teatre bus vakaras pašvęstas 
Lietuvių rašytojos Žemaitės at
minčiai. ’ 1

Reikėtų, kad Chicagos lietu
viai gausiai atsilankytų ir tuo 
tinkamai pagerbtų savo žy
miausios rašytojos ir visuome
nės darbuotojos ai 
menant ir tai, kad ji ilgoką lai
ką gyveno ir darbavos 
tarp musų.

, ?*;. . I už durių, bet kun. česaitis atsi-tminti, atsi-l , . ... . . . .. . ,stojęs pareiškia, kad jis rueka-

čia

BIRUTĖS PASTOGĖJ

Šiandie vakare “Birutė” ren
gia Mildos salėj draugišką va
karėlį savo naujajam vedėjui 
p. A. Pociui priimti.

p. Pocius, kurs iki šiol vedė 
vietos Vyčių chorą, nuo šio 
laiko ims išimtinai darbuotis 
Birutėj.

Bendro Lietuvei gyni 
mo komiteto reikalu.
Skaitau savo pareiga pri

minti Komitetui Patikrinimui 
Rokundų Bendro Lietuvos Gy
nimo Komiteto, jog savo parei
gas privalo atlikt dar šiems 
metams nesukakus.

B. L. G. K. posėdy, laikyta
me kovo 3, 1921, patikrinimui 
rokundų buvo paskirti:

P. Vincas, F. Andrulis, 2011 
Ruble st., Tel. Canal 5663; Ma
rė Dundulienė, 1258 N. Wood 
st., Tel. Armitage 3124; ir Jo
nas Palėkus, 2514 W. - 
Tel. McKinley 2956.

Virš paminėtas Komitetas 
privalo susižinoti su B. L. G. 
K. valdyba: Prez. Kaz. Gugis, 
3323 So. Halsted st., Viee Pre- 
zindentas Jonas Viskontas, se
kretorius J. J. Hertmanavičius,

JIEŠKAU sesers Marcelės Lauri- 
naičiukės po vyru Zubrickienčs. Gy
veno Cleveland ir Chicago. Meldžiu 
atsišaukti. Jeigu mirus, prašome jos 
pažįstamų pranešti.

JOHN LAURINAITIS, 
4458 S. Ashland Avė., Chicago, III. 
Blvd.: 8990

VYRŲ

dalyką, kaip davimą autonomi
jos, ir po tokia rezoliucija ne- 
rirašytų, Sugrįžęs Dr. Graičiu- 
nas pastebi, kad jie toliau eiti 
nebegalį be pasitarimo su savo 
Tarybos pildomuoju komitetu.

Panevėžietis

BURNSIDE.
Pas mus smuklių pridygo 

taip, kaip miške grybų po lie
tui. Žmonės, nerasdami sau 
geresnės pramogos, savo lieka
mą nuo darbo laiką daugiau
sia tose smuklėse ir praleidžia. 
Tarp įkaušusių, žinoma, viso
kių dalykų atsitinka.
Naminiai bravorai veikia die

ną ir naktį, kad tik padauginus 
produkciją ir savo kostumerius 
patenkinus. . . i

Lietuvių judėjimas visais at
žvilgiais, išskiriant smuklinio, 
apsnūdęs. — Darbininkas.

Pranešimai!
“Birutė” praneša visiems savo ną- 

riams ir pritarėjams, kad šiandie va
karo Mildos salėj įvyks draugiškas

45 place vakarėlis savo naujam vedėjui, p. A. 
. Pociui, priimti. Kviečiami visi atsi- 
I lankyti ir maloniai, smagiai laiką pra
leisti.— Valdyba.

Am. L. T. Sandaros 25 kuopos 
priešmetinis susirinkimas bus laiko
mas pirmadienį, gr. 19, Fellowship 
House svet., 831 W. 33 PI. Bus ren
kama nauja valdyba, svarstymas San
daros seimo tarimų, apkalbėjimai or
ganizacijos ir kuopų veikimai ir po
litiniai klausimai. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti.—Sekr. K. Vilkas,ninkas J. J. Elias, ir iždininko 

pagelbininkaa Kl. Jurgelionis.
Sulig raportu pažymėtu pro

tokole B. IL. (i. K. tapo pasiųs
ta Lietuvos Gynimo Reikalams will give a Hard 
Lietuvos atstovui VVashingtone, I ®5olner Crystal, .v .. . . " I Come and feel at ease insekančiai; Per iždininką p. J. 
J. Elias, suma $9,831.06; ir per 
sekretorių, pinigai 
dviejuose vakaruose 
tuose Mildos Teatro 
vės, suma $1660.08 ^kiu $11,- 
491.14. Pinigai surinkti Lietu
vos gynimo reikalams vakaruo 
se surengtuose Mildos Teatre 
buvo pasiųsti stačiai atstovybei 
delei sutaupinimo “Admission 
Tax“, kam buvo reikalingas 
kvitas nuo Lietuvos atstovo su
teiktas Mildos Teatro Bendro
vei. Bet tie pinigai buvo pasių
sti nuo Bendro Lietuvos Gyni
mo Komiteto, per tos įstaigos 
sekretorių.

Greitas ;
Finansų Komiteto yra būtinai 
reikalingas, nes metai pasi
baigs. Bendras Lietuvos Gyni
mo Komitetas privalo išduo1 
pilną ir aiškų raportą savo Ta
ryboms.
Juozas J. Hertmanavičius, sekr.

The Grammąr School Club of the 
Hoffman Preparatory School wish to 

' notify their friends that on Satur- 
day Evening, Dccembcr 17th they 

1 Times Party at 
1 Street. 

_____ ________ __ ___ in your old 
rags. Help us mukę our first sočiai 
event one long to be remembered. bv 
everybody present. Gamės of all 

i have been arranged. 
surencr- Montgonvery’s Orchestra will do the 

i> i ° I ręst, — The Conunittee.Bendro- _______

Surinkti <|escriptions

Draugystės švento Antano iš Pad- 
vos priešmetinis susirinkimas įvyks 
sekmadienyje, gruod. 18, 1 vai. po pie
tų Dievo Apveizdos parapijos svetai
nėj, So. Union Avė. ir 18 gat. Visi 
nariai būtinai atsilankykit, nes yra 
daug svarbių reikalų apsvarstymui.

—Valdyba.

Meldžiame apielinkės Draugijų ne
rengti vakarų sausio 14, 1922, nes tų 
dieną rengia didelį vakarą West Pull- 
mano Liet. Pašelpinis Kliubas.

—Komitetas.

Lietuvių Moterų Pašelpinis Kliubas 
laikys savo priešmetinį susirinkimų 
nedėlioj, gruod. 18 d., 2 vai. po pietų 

atlikimai mmimi I Mhite Mark Stluarc svetainėj ties atlikimas pareigų j Halste(1 ir 30 gat Visos narė3 kvie.
čiama būtinai atsilankyti.

Nut. Raštininke.

RubsiuviŲ domei

Brighton Park. — D. L. K. Keistu
čio Kliubo priešmetinis susirinkiiruis 
bus laikomas sekmadienį, gr. 18 d., 
1 v. po pietų Liuosybės salėj, 3925 
S. Kedzie. Avė. Nariai kvic’čiami su
sirinkti laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų, taip jau rinkimai naujos val
dybos ateinantiems metams.

—Raštininkas.

Draugijos Lietuvos Ūkininko prieš
metinis susirinkimas jvykJ; nedėlioj, 
gruodžio 18 d., Meldažio svetainėj, 1 
vai. po pietų. Visi narai malonėkite 
atsilankyti. — Valdyba.

Amalgainėtų Unijos lokalo 
269 Lietuvių Skyrius atidarė 
lietuvių kalbos (gramatikos) 
ir aritmetikos pamokas. Pa
inokos bus kiekvieno utarnin- Draugystės priešmetinis susirinkimas 
I l įvyks 18 u. giuvdžiO, 1 v«»I. poKo vakarą, nuo 7 vai., I nijos a. Valenčiaus svet. 1732 So. Union 
svetainėj, 1564 N. Robey g-vė, Av 
arti Milvvaukce Avė. i

Norintieji mokintis ateikite susirinikm* užsimokėti visas savo už- 
on zi vilktąsias mokestis. —Valdyba.

‘ Lietuviškos Tautiškos Liuosybės .... ( 
įvyks 18 d. gruodžio, 1 val._po nietų,

'. Dalyvaukit visi nariai, bus ren
kama valdyba ateinantiems metams, 

j Taipgi kiekvienas narys privalo šiam*. 
' susirinikme užsimokėti visas savo už-

Taipjau Lietuvių Rubsiuvių 
tarpusavio Tavinimos susirinki
mai laikomi kas nedėldienis, 2 šist Št’ 
vai. po pietų\ toj pačioj Uni- įį 
jos svetainėj. — Komisija.

NIEKAS NEIŠĖJO.

Praeitą ketvirtadienį įvyko 
šauktasai “centralinių organi
zacijų atstovų“ susirinkimas 
Šv. Jurgio parapijos 
Duodama sumanymų,
protestuoti prieš lenkus. Lietu
vių Tarybos sekretorius parei-

salėj.

JIEŠKAU brolio Kazimiero Jurgai
čio. Turėjo farmą Irvias Mieli — 
Lake Co. Girdėjau, kad farmą par
davė 17 metuose, o pirkėjo pavarde 
Masiulis. Girdėtis buvo, buk išvažia
vo į Philadelphia, Pa. Meldžiu at
sišaukti, nes turiu žinių nuo tėvo iš 
Lietuvos. I

. JOHN JURGAITIS, 
4217 Pincenton Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU sesers Marijonos Jogmi- 
naitės, Kauno red., Šiaulių apskr., 
Šaukėnų parapijos, Varputėnų miesto. 
Jau 14 metų kaip nežinau kur ji ran
dasi ir ar gyva ar mirus. Gyveno 
apie New Yorką. Malonės pati 
šaukti, arba jų žinanti teiksis 
nešti.

JUOZAPAS JOGMINAS
315 E. 4th St., 

Spring Valley, Iii.

atsi- 
pra-

ĮVAIRUS SKELBIMAI
LIETUVIŠKA APTIEKA 
John Molakovsko R. P. H. 
Aptiekorius ir savininkas 

3149 S. Morgan St., Kampas 32th
Morgan «St., E.. -----

Tel. Yards 1826

ir
D r. G. M. Glaser name.

ISRENDAVOJIMUI
BIZNIERIAMS auksinė progai 

—ant rendos naujam name du 
Storai su beismantu, stymo šilu
ma, ant kampo 10705—7—9 Mi- 
chigan Avė., Tel.: Pullman 2494.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU DARBO.

Kam reikalingas, meldžiu pri 
siųsti laišką.

J. MARCINKEVIČIUS,
551 W. 18th St.

RENGIUOSI važiuoti Lietuvon, ir 
noriu pinigų užsidirbti, tad jieškau 
darbo ant ūkės ar prie biznio. Ama
te antrarankis, kalbu penkias kalbas. 
Meldžiu atsišaukti laišku.

W. ŽĄSINAS
645 S. Clark St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA ŠEIMYNINKE mer
gina ar našlė prie namų darbo. Leng
vas ir pastovus darbas, gera mokestis.

Atsišaukite
OREMUS CHEMICAL 

LABARATORY
1718 So. Halsted St.

REIKALINGA moteris arba mergi 
na ant farmos už gaspadinę. Darbas 
lengvas ir gera užmokestis. Atsišau- 
dt.

C. P. SUROMSKIS
3346 So. Halsted St.

REIKIA OARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

REIKALAUJAME knygvedės ir 
daug pardavėjų be skirtumo lyties. 
Taipgi reikalaujam* žmonių visokios 
rųšies, kurie norėtų prisidėti pinigiš- 
kai prie labai pelningo darbo.

Musų gerbiamas lietuvis išrado 
naują ir labai naudingų patentų ir 
pavedė mums lietuviams, kad mes jį 
išdirbtume ir platintume po visų pa
saulį. Taigi, mes visi, kurie tik su
prantame kas yra naudinga, stokime į 
eilę ir remkime pinigiškai ir protiš
kai tų naudingų darbų, nes tas dar
bas netik kad atneš mums didelį pel
nų ant musų įdėtų pinigų, o ir pakels 
musų tautų. Taigi, kurie tik supranta
te kas yra naudinga, atsilankykit į 
musų dirbtuvę ir persitkrinkite, kad 
tikrai laimė beldžiasi į jūsų duris. Bus 
atdara dirbtuvė kožną dieną ir 
dėlioj po pietų.

FOUNTAIN AND BRUSII 
MFG. CO,.

1623 Blue Island Avė., Chicago,

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

ne-

m.

VYRŲ REIKIA ŠIOFER1Ų, AMA- 
tninkų ir paprastų darbininkų dirbti 
Taxi-Cabs didelėn Taxi Co. Gali pa
daryti $125 iki 150 į savaite. Išmo
kinsime važiuoti ir Taxi biznio. Nuo
latinis darbas. $400 kapitalo reika
linga. Pinigai užtikrinti. 82 W. Wa- 
shington St. Room 525.

Bridgeport. — Labai gražios pra
kalbos ,bus nedėlios vak.. gr. 18 d, 
7:30 v., Raymond Cha poli, 816 W. 

, Kalbės keli kalbėtojai; bus 
dainininkų. Užkviečiame visus 

skaitlingai atsilankyti. — Komitetas.

DRAUGYSTĖS MOTINOS 
DIEVO ŠIDLAVOS.

Turės priešmetinį susirinkimą 
gruod. 18 d., 1 vai. po pietų, bažny
tinė svetainėj, 35-a gatvė ir Union 
Avė. Malonės draugai ir draugės pri
būti šin susirjnkiman, nes daug svar
bių reikalų yra aptarimui. Taipgi,1 
bus renkama nauja valdyba 1922 mer g1iškai> Kreipkitės: 
tams. Taipgi, padavusieji vardus, o. ° 
ne užsimokėję, malonėkite pribnti:

Kviečia Valdyba. J

REIKTA VYRŲ ATLIEK A- 
mu laiku ar visų laikų. Kiek
vienas vyras turys abelną su- 
gabumų gali lengvai uždirbti 
nuo $100 iki $500 į mėnesį par- 
davojant Pirmo MortgeČio 8 
nuošimčio Auksinius Bondsus. 
Patyrimas nereikalingas. Gausi
te čia patyrimų, kuriuomi už
dirbsite daugiau pinigų nei už
dirbate'ir busite ncprigulmingi. 
Kreipkitės ypatiškai biznio va
landomis, sub. iki 8 vai. vak.

1521 Haddon Avė. 
PALATINE

Arti Milvvaukee ir Division St., 
Chicago.

PARDAVIMUI saliunas ir restau- 
rantas su visais saliuno ir restauran- 
to fixturęs. Parduosiu už prieinamą 
kainą. Pardavimo priežastift, per daug 
turiu biznių, arba jieškau teisingo 
bartenderio. Atsišaukite greitu laiku 
pirkėjas arba barkyperis.

GEO. M. CHERNAUSKAS, 
1464 Indiana Avė.

PARDAVIMUI šaitanas arba priim
siu partnerį, nes vienas negaliu apsi
dirbti Savastis: pianas, baras 5 pool- 
tables, namas 3 aukštų, 4 pragyveni
mų, rendos $100.00, rusais apggyven- 
ta. /

PARDAVIMUI AR IŠMAINYMUI 
ant prapertės žemė su budinkais 12 
desincinų Lietuvoj. Prie tam randasi 
didelis sodas, labai gražioj vietoj. Ba- 
gužiškių kaime, šidlavos vaisė., Ra
seinių apskr. S. F. Shimkus, 3066 E. 
92nd St., 3-as aukštas Union Bank 
Bldg. Tel.: So. Chicago 7679.

1341 S. Morgan St.

REIKIA vyrų į lietuviškų hotelį su 
valgiu ir kambariu $8 į savaitę, be 
valgio 3 į savaitę, šviesus kamba
riai ir viskas apžiūrima.

1606 S. Halsted St.

KARČIAMA PARDAVI- 
mui. Priežastį patirsite ant 
vietos.

3694 Archer Avė.

MILDA REAL ESTATE CO. • 
751 W. 31 St.

Phone Yards 6296
Perkame ir parduodame prapertes, 

taipgi mainome farmas ant miesto 
praperčių ir mainome visokius biz
nius ant namų, ir automobilių. Turi
me namų didžiausiame pasiskyrime 
visose dalyse miesto. Apsaugojame 
nuo ugnies namu*, biznius ir rakan
dus. Taipgi insiuriname gyvastis ir 
nelaimingų atsitikimų geriausiose už
tikrintose komannijosc. Klauskite K. 
J. Filipovich, arba W. Eringis.

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

maršalkos: I. 
IT. Geo. Cher- 

Antanas

REIKIA solicitorių namuose <1 ratus 
išvadžioti. Didelis komišinas.' Atsi
šaukite tuojaus:

MORTON ELECTRIC CO. 
3301 Ogdcn A ve,

PARDAVIMUI saliunas pi
giai; lietuvių kolonijoj. Parda
vimo priežastį patirsite ant vie
tos.

STOCKAI-SEROS

LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
GYSTE: Pirm. Ant. Rudauskas, 
3328 Auburn Avė.; padėjėjas, Pet
ras Rudokas, 1164 W. 19th St.; 
Nut. Rašt. A. Marcinkus, 811 W. 
19th St.; Fin. Rašt. Antanas Pieu- 
lokas, 2723 Emerald Avė.; Kasie- 
rius Kaz. Paulauskas, 2334 W. 23rd 
St. Susirinkimai laikomi kiekvieno 
mėnesio paskutinį nedėldienį Valen- 
čiaus salėj, 17^2 So. Union Avė., 
1:30 vai. po pietų.

153 E. 107-th St.
Roseland, III.

REIKIA agentų pardavimui naujai 
išrastų gyduolių. Geras uždarbis. 
Kreipkitės tuojaus adresu:

4630 S. Ashland Avė.
Room 1.
Nuo 2; vai. po pietų iki 8 vai. vak.

PARDAVIMUI
STORAS PARDAVIMUI

Biznis gerai išdirbtas, vieta 
apgyventa lietuviais, ir tinkan
ti bizniui. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos.

Musų biznis — vyrų apreda- 
lų ir avalinės vyrų, moterų ir 
vaikų. Kreipkitės:

3354 S. Halsted St.

PARDAVIMUI Columbia 
nas su 3 spring motoru 
stopper); kainavo $120.00, 
už $65.00 sų 25 rekordais, 
kas apleidžia Chicagą.

2530 So. Emerald Avė., 
ant pirmų lubų, užpakalyj.

Gramafo- 
(ir self 

atiduosiu 
Savinin-

PARSIDUODA Player Pianas (su 
Mandolin atachmont) geros išdirbys- 
tės, mažai vartotas už $325. Atsi
šaukite į krautuvę

3343 So. Halsted St.
.........—__ ______

PARDAVIMUI Dry Goods Storas. 
Gera vieta, lietuvių apgyventa. Biz
nis išdirbta per 5’ mettis. Parsiduo
da greitai ir pigiai. Nenraleiskit 
progos; pirmutinis laimes. Turi būt 
parduota į 5 dienas.

D. KUBILIUS,
3625 S. Halsted St.,

BRIGHTON PARK, pardavi
mui bučernė ir į+roserne su na
mu ar be namo. Duosiu lysą. 
Turiu du bizniu.

2559 W. 39th St.

PARDAVIMUI pirmos klesos clek- 
trikos čeverykų taisymo dirbtuvė. 
Parduosiu pigiai, nes išvažiuoju į se
ną tėvynę. Atsišaukite

1709 W. 45th St.,
Tel.: Yards 5954

EXTRA
Mainau saliuną ant bile kokio biz

nio. Labai geroj vietoj, lietuvių ir 
kitataučių tirštai apgyventa. Atsišau
kite Telefonu, Boulevard 9019.

PARDAVIMUI PUSĖ 
PEKARNĖS.

4530 So. Honore St.

VICTORO gramafonas parsiduoda: 
kainavo $65 už $30. su rekordais. 
Gramafonas vertės $125. už $35. 
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI GROSERNE ir bu
černė su ice boxiu; elektros mėsai ir 
kavai malti; vogus, fixtures ir daug 
stako. Turi būt parduota tuojaus 
Priimsime $800 cash. Atsišaukite 
tuojaus.

5030 S. State St., 
Tel. Kenvvood 1317.

PARDAVIMUI bučernė ir groserne 
lietuvių apgyventoj vietoj. Biznis iš
dirbtas nuo senai. Priežastis parda
vime—.savininkas važiuoja į Lietuvą. 
Parduodu pigiai ir greitai. Atsišauki
te:

3537 So. Wallaco St.
■ ■ ■. — w —U. .11 l.l ■ ■■■■I IM 

išaiškins PASISKIRKITE VIENĄ Iš DVIEJŲ

PEIKIA VYRŲ; patyrimas nerei
kalingas katrie esate apsipažinę su 
žmonėmis ir norite pagerinti savo da
bartini būvį; alga gera, darbas bus ' 
užtikrinta, metai aplinkui f“ ____J|_ _ ____
dalykus jums lietuviškai. Atsikreip-Į PARDAVIMUI bučernė ir saliunas, 
kitę Room 1010 10 vai. ryto, 5 vai. su namu ar be namo. Taipgi priim-
vakare.

20 E. Jackson Boulevard. 
FRANCIS C. McCARTY 

LAND COMPANY.

REIKIA bučerio, nors kiek 
apsipažinusio su darbu, kalban
tis lietuviškai, lenkiškai ir

2105 —137-th St. 
Indiana Harbor, Ind.

an-

PA 
ral M

mal 50 
506.

DAVIMUI saliunas Cent- 
ufacturing Districte. Lie- 
ielinkėj. Pašaukit Nor- 

,rba į Naujienų ofisą

PARDAVIMUI 
biznį visų metą; 
turės. Turi būt

Atsišaukite: 
6758 So.

SALIUNAS, DARO 
pirmos klesos fix- 

parduotas tuojaus.

Halsted St.

PARDAVIMUI

EUROPON.

SALIUNAS
VAŽIUOJU

, 503 E. 63-rd Str.
Arti White City

RAKANDAI

PARDAVIMUI Co-operative So- 
cicty of America $15; Elgin Motor 
Co. $4.75 už Šerą.

L. J. MATHER 
6807 Union Avc. 

Tel.: Engelwood 187.

MOKYKLOS

MOKINKIS

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

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

Chicago.

siu į mainus yiską, ką tik Jus turi
te ant mainymo, pagal vertės. Prie
žastis pardavimo, turiu du bizniu. 
Atsišaukite pas

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St., Chicago, III.

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

LIETUVOS MYI.fiTOJŲ DRAUGY- 
STE: Pirmininkas' Juozas Rūta, 
240 W. 51st St.; padėjėjas Ant. 
Leknickas, 663 W. 18th St.; nutar. 
rašt. Kaz. Demereckis, 3327 S. 
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt. 
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
tis; kasos globėjai: I. P. Chuplins- 
kas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz. 
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai 
laikomi kiekvieno mėn. antrą su- 
batvakarį A. Urbono salėj, 8338 S. 
Auburn Avė.

RAKANDŲ BARGENAS
Jauna pora priversta parduoti sa

vo 5 kambarių rakandus ant syk ar 
atskirai už gerą pasiūlymą. Vėliau
sios mados seklyčiai setas, valgomo
jo, miegamojo kambarių setai, velve- 
;o kaurai, ant grindų pastatoma lem
ia, davonport, 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 toliams šėpute ir ant 
10 metų gvarantuotas. Nepraleiskit 
šio bargeno.

Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

Mokiname: patriuų padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis Ir vakarais.

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvama mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 

‘kriaučių šapose.

Master Sewing School
Principalae 

JOS F. KASNICKA
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

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

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

AUTOMOBILIAI

P-lės E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

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

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
Bent roadster, 18 metų D 45 modelio, 
naujai malevotas, gerame stovyje. 
Parduosiu labai pigiai. Savininką ga
lite matyt po 6 vai. vak. ir nedėlioj 
visą dieną.

3126 S. I.ovve Avė.
2-os lubos, priekis.

' NAMAI-ZEML
GREIČIAUSIAI NUPERKAME, 

mainome, parduodame visose dalyse 
Chicagos. Norinti parduoti, pirkti, 
mainyti, narna, bučernę, grosernę, 
farmą, lota, mašiną, saliuną. Turime 
pirkėjų ir mainytoji} laukiančių. 

Kreipkitės ypatiškai ar laišku: 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO.

3328 S. Halsted St.
N. W. Cor. 33-rd Place.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 2-jų pagyvenimu 5—6 kamba
riai, furna<*e beat elektros šviesa, 
maudynės ir vM nauios mados įtai
symai. Garadžius vienai mašinai; 
rendos neša $90 00 į mėnesi. Namas 
randasi South Side, pusė bloko nuo 
Marųuette Road, parduosiu pigiai, 
arba mainysiu ant mažesnio namo, 
loto, automobilinus arba kokio biznio. 
Atsišaukit tuoiaus

SZEMET & T.UCAS 
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI medinis^ namas, du 
lotai po 30 pėdų, keturi kambariai, 
cementuotas skiepas, elektra, mau

dynės; galima įtaisyti kambarius ant 
viršaus. Barnė, ■vištininkas.

Parduosiu labai pigiai, su mažu 
mokėjimu. Atsišaukite:

1443 N. Paulina St.
Tel.: Armitago 1710.

i-

PARDAVIMUI Arba išmninymui 
ant didesnio namo 4 pragyvenimų mū
rinis namas, 6, 5 ir 4 kambarių. Ren
dos neša $70.00 į mėnesį. Kaina $7,- 
500.00. Perkant reikia įmokėti tik 
$500.00, o likusius kaip renda kas mė
nesį. Namas randasi labai puikioj vie
toj, lietuviškoj kolonijoj netoli baž
nyčios.

Del platesniu žinių kreipkitės prie 
C. P. SUROMSKI CO., 
3346 So. Halsted St.

PARDAVIMUI ar mainymui 3 lotai 
I ir 7 ruimų namas ant miesto praper- 

PARDAVTMUI saliunas - su namu. tės. Galima laikyti gyvuliu ir paukš- 
Murinis namas geroj vietoj, turi bu- Čių. Narrvas randasi prie 111 ir 
ti parduota labai greitai dėl nesvei- Halsted St. Atsišaukite: 
katos. Atsišaukite į Naujienų ofisą.' C. P. SUROMSKI CO. 
Klauskite No. 508. 3346 So. Halsted St.,

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

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais 
Specialės instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

GOWN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams St.,

Tel:. Harrison 1421. Chicago

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.

Specialės vakarinės klesos blz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirm’ininkė. 
-------------------- --------------  -------- J

Leveskio Mokykla
PERSIKĖLĖ

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

3454 So. Halsted gatv. 
arti 35tos gat.

AUŠROS MOKYKLOJ

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

3001 So. Halsted St.
Chicago, IU.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškoi- 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste 
nografijos, typewriting, pirklybos tei 
šių, Suvienytų Valstijų istorijos, abe] 
nos istorijos, geografijos, polįtikinta 
ekonomijos, pilietystis, dailiarašys 
tfs ir tt.

Mokinimo valandos: nuo ryto Br* 
4 valandai po flletą. Vakarais nuo f 
iki 10 valandai.iJKl IV Tnmnmi.
31IM RO, HALSTED ST.. CHICAGO.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES P. IR P. 
KLIUBAS: pirmininkas A. Kadzev- 
skis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt. 
J. Makrickas, 2014 Fowler St.; ižd. 
M. Beiga, 2228 Carver St.; fin. rašt. 
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln 
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
jį ketvergą kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės Svet., 1822 Wabansia Avė., 
7:30 vai. vak.

LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
TARPINES PAŠALPOS: pirminin
kas J. Bačiunas, 2152 Alice PI.; pa
dėjėjas A. šąkis; nutar. raštin. P. 
Rauskinas, 1841 N. Ix*avitt st.; tur 
to rašt. K. I^abanauskas, 1515 N. 
Wood St.; kontr. rašt. A. Šimas, 
1835 Wabansia Avė.; daktaras kvo
tėjas Dr. A. Montvid, 1824 Waban-\ 
šia av.; ofiso valandos nuo 6 iki 8 
vakare. — Reguliariai Kliubo susi
rinkimai kiekvieno mėnesio pirmų 
seredą Knygyno svet., 1822 Waban 
šia avė. e

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARP. PAŠALPOS: Pirmi
ninkas J. Ascilla, 1429 N. Wood St.; 
vice-pirm. K. Kairis. 3247 D. Divi- 
sion St.; prot. sekr. A. Shimas, 
1835 Wabansia Avė.; fin. sekr. V. 
Briedis, 1049 N. Marshfield Avė.; 
iždin. J. Degutis, 3913 W. Division 
St.; daktaras-kvotėjas Dr. A. Mont
vid, 1824 Wabansia Avė. (ofiso va
landos nuo 6 iki 8 vakaro). — Drau
gijos reguleriai susirinkimai laiko
mi kiekvieno mėnesio antrą nedėl- 
dienj Związek Polek salėj, 1315 N. 
Ashland Avė., 2 vai. po pietų.

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBA: — Pirmininkas J. P. 
Markus, 1739 S. Halsted; Raštin. J. 
Vilis, 2538 Charleston St.; Iždinin
kas S. Danilavičia, 1617 Winchester 
Avė.

LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR HAŠEL- 
POS KLIUBAS: — Pirmininkas 

Frank Seilius, 1920 S. Halsted St.; 
Vice-pirm. Ant. Salemonaviče, 3883 
S. Halsted St.; Nutarimų rašt. Ant. 
Booben, 3231 Emerald Avė.; Turto 
rašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. Ca- 
lifomia Avė.; Kontr. rašt. St. Ja- 
rembauskas; Iždininkas Kaz. Che-

• pulis. — Susirinkimai laikomi pirmą 
subatą kiekvieno mėnesio D. She- 
maičio svet., 1750 S. Union Avė.

DRAUGYSTE LIETUVOS GOJUS:— 
Pirmininkas J. šaulys, 2152 W. 24th 
St.; padėjėjas K. Vaitkus; nutari
mų rašt. F. Ažusenis, 4014 S. Ma- 
plewood A V.; fin. rašt. J. Laurai
tis; kontrolės rašt. T. Budginas; ka- 
sierius Mykolas Budas; kasos glo
bėjai: J. Petrulis ir S. Narvidas.— 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio trečių nodėldienį, 1 vai. po 
pietų, J. Padžiuvėlio svet., kampas 
18-tos ir Union avė.

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBAS: 
Pirmininkas Antanas Zalatoris, 827 
W. 33rd St.; Padėjėjas Juozas Ka- 
tėnas, 3309 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. Kazimieras J. Demereckis, 
3327 S. Wallace St.; Turto rašt. 
Juozas Šokas, 3222 S. Wallace St.; 
Kasierius Juozas Račiūnas; Kasos 
globėjai: Stan. Grikštas ir Jonas 
Mar.uraltls. — Kliubas savo susirin
kimus laiko kiekvieno mėnesio pir
ma subatvakarj Jono Maziliausko 
salėj, 3259 So. Union Avenue.


