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Ekonomine Pabaltes 
konferencija

Vokietija turės mokėti
Atšauks Vilniaus kontroles 

komisija
Pabaltijos valstybių eko-1 Liepia Vokietijai užmokėti 

numina konferencija.
\VASHINGTON, gruod. 15. 

d. (Liet. Inf. Biuras) —Eltos 
pranešimu, šiandie įvyko Tali-

Talkininkai nesutinka prailgin
ti Vokietijai mokėjimo kontri

bucijos laiką.

18.

minė konferencija.

Lietuvą

Petras Klimas, ir p. Jurgutis 
<*vra pp. M aje-

Atstovą butas už Rusijos 
šelpimą.

Skiria $20,000,000 supirkimui 
išdalinimui Rusijoje grudų.

WA8HINGTON, gruod. 18.

Miesto mėsinyčia neša 
didelį pelną.

Arti 2,000 sukilėlių užmti 
šta Indijoj.

Iš Skerdyklų Streiko
Nors ji pardavinėja daug pi

giau už privatines sankrovas.
DELIU, gruod. 17. — Oficia

li niai šiandie paskelbta, kad 
nuo pradžios sukilimo Mala-

Slaptai areštuoja streikie 
rius.

HANSAS CITY, gruod. 18.— -;bar distrikte pereitą rugpjūčio

Joms. Bet ir su Tdtur su verbuo
tais streiklaužiais nevyksta, 
Andai Morris buvo atsigabenęs 
iš tolimųjų miestų 30 streiklau 
žiu. Bet tieji atvykę ir paty-

• 1

— Atstovų butas vakar 114 bal Mayoras Cowgill paskelbė, kad mėn. iki šiam laikui 1,826-įna
šų prieš 51 priėmė bilių, kuris miesto'dabar atidarytoji mėsos plahsai liko užmušti, 1,500 su- 

paiinti sankrova, norsiui torizuoja prezidentą ji pardavinėjo žeisti ir 5,474 paimti belaisvėm
iš Jungt. Valstiją grudų kor- mėsą daug pigiau už privatines ,Valdžia tikrina, kad 11,211 su-

__ ..! _ . ~ (DGA i \i k i \i k ! « X 1 < rei i »* n c I i i/ \ i <1 i t \ i i _ 1 r • 1 7* 1 ■ .. ■ » %.« 4 i « i /lu trz »poracijos $20,000,000 ir išlei-, sankrovas, per aštuonias ir pu- kilėliai patįs pasidavė, 
sli juos supirkimui grudų ir sę dienas, kurias ji veikė davei 
paskui jų išdalinimui badau- gryno pelno $882.31, arba 
jautiems Rusijos gyventojams. t 11.77 nuošimčius.

Rilius dabar eina senatan.
Riliaus priešininkai bandė

skėrPolicija nežinanti apie 
dyklų mušeikų padarytus 

areštus.

tovaują p. Ilolsli.
i Ar ne klaida t*, bus? Minimas

rujų yra Estijos, regis, užsie
nių ministeris, taigi jis 

atstovauja Estijai, j
i yra veikiausia ne Es

tijos, bet Suomijos atstovas. 
Mejerovičiu 
sienio reik;

greiciau

mini

1 Atšauks kontrolės kimisiją

PARYŽIUS,
Talkininkų kontribucijos komi 
sija atsisakė svarstyti Vokieti
jos notą, kurioj ji sako, 1....
ji negali užmokėti laiku pri- 
puolančių sausyj ir vasario m. į 
mokėti kontribucijos dalių ir 
prašančią prailginti mokėjimo 
laiką. Kontribucijos komisija 
sako, kad ji tol nesvarstys to
kio prašymo, iki Vokietija ne-

tik biliui pakenkus, bet visi tie 
priedai tapo atmesti. Grudai 
bus perkami Jungt. Valstijose1 
ir gabenami Rusijon Ameriko* j

turės būti išduotas raportas 
1^1 kongresui apie visas išlaidas 
pn- šiame dalyke.

Mėsa kainavo po 10.23 cent. 
svaras, o parsidavinėjo viduti
niškai po 13.67c., taigi ant kiek
vieno svaro buvo 3.44c. pelno.

'lai rodo kokį milžinišką pel
ną lupa tie, kurie pardavinėja 
mėsą po to, kaip ji išeina iš 
skerdyklų.

Ispanijos maineriai strei 
kuoja.

18.MADRIDAS, gruod.
Valdžiai paskelbus kaip ji ban

000 angliakasių sustreikavo 
Asturijos anglių laukuose.

Vėl riaušės Belfaste.
Kariuomenė prieš riaušininkus 

vartoja kulkasvaidžius.

Bando taikintis.
CHICAGO. — Moterų c

bas su streikuojančiais

rubu

savo

tralinis unijos prezidentas Jo-

Nuostabus siūlymas

CHICAGO. — Sužinota yra, 
kad skerdyklų slaptoji policija, 
kuri veikia tarp streikierių, t. 
y. provokatoriai ir mušeikos, 
areštavo kelis streikierius neva 
už darymą suokalbių pradėti 
“terorą“ skerdyklose ir prieš 
streiklaužius.

Betgi kada paklausta polici
jos kokie žmonės yra areštuoti 
ir kur jie yra padėti, policija 
atsakė, kad ji nieko apie tuos 
areštus nežinanti ir kad pas ją 
tokių žmonių nėra. Kur tie 
mušeikų “areštuoti“ žmonės 
dabar yra, dar nesužinota.

Prieš keletą dienų atvyko j 
Kauną Tautų Sąjungos Kontro- | 
lės Komisijos pirmininkas p.! 
Chardingny ir atvežė, tarp kita

dabar ir ne suteiks kitą reika
lingų žinią, taipjau kokias gva- 
rantijas ji duotą ir ką ji mano

Nota išreiškia nusistebėjimą,

j kio prailginimo ji reikalauja
i ir kokias gvarantijas ji duoda.

Komisija taipjau rugoja, kad

BELFAST, gruod. 18. — 
Riaušės Belfaste vėl atsinauji-1 
no ir vakar buvo du smarkus 
susirėmimai tarp sinn ieineriii ... . v .. . . , ,, . . v. į , £ kiu ir prieš prailginimą fdarboL’ I I 1 « I » % % 1 , • • W T ZA

ko. Darbininkai sustreikavo 
gruodžio 1 dieną, protestui 
nrieš įvedima darbo nuo štu-

ir ulsteriečių. baudimas buvo 
taip smarkus, kad gatvekariai 
turėjo sustoti vaigščioję.ZVie
nas gatvekarių darbininkas nu
šautas.

Kariuomenė, kad išvaikius

ją demarkacijos liniją nuo vo
kiečių sienos ligi Nemuno ta 
prifsme, kad lenkai norį grąžin 
Ii Lietuvai Punską pakaitom 
už bet kurį tam lygų plotą,

Juos išteisino. boti, kad Lietuvos vyriausybė 
negali tikt tam siūlymui. IŠ 
pradžių krinta akin nuostabus

7 12,000 darbininkų grūmoja 
streiku.

DETROIT, Mieli., gruod. 18. 
— Vakar ir šiandie buvo laiko
mi dideli vietos skerdyklų dar
bininkų susirinkimai, kuriuose 
buvo tartąsi apie paskelbimą 
streiko. Eina gandų, kad sker
dyklos bandys nukapoti darbi
ninkams algas, kaip kad jos 
yra padariusios Chicagoje. 12,- 
000 darbininkų sustreikuos, 
jei tik samdytojai bandys

rę, kad skerdyklose yra strei
kas, atsisakė dirbti ir prisidėjo 
prie streikierių.

Kompanijos išpradžių ketino 
sulaužyti streiką į tris dienas. 
Dabar jos to nebeskelbia, nes 
nežiūrint didžiausių pastangų 
sulaužyti streiką ir susirinkti 
streiklaužių, tų streiklaužių ga 
vo tik saujalę. Streiklaužiai bi
josi išeiti ir ant gatves, kad 
juos nepamatytų streikierių pi- 
kietuotojai, todėl jie yra sker
dyklose, kaip kokiame kalėji
me — jie ten ir gyvena. Kad 
apsaugojus tuos streiklaužius, 
kompanijos turėjo prisisamdj’- 
ti ir burtus mušeikų, kurie da
bar ir siaučia apie skerdyklas.

Streikieriai gi kas vakarą lai
ko savo salėje susirinkimus, 
kur unijos vadovai ir kiti kal
bėtojai aiškina apie streiko bė
gį visos šalies skerdyklose ir ką 
darbininkai turi daryti, kad 
streiką laimėjus.

Streiko vietoj policijos ne
trūksta. Jos yra pastatyta visur 
pilnai. Bet to dar neužtenka. 
Policija susilaukė ir savanorių

mi “piliečiai” - - juodašimčiai,

k a-
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nius paklausimus, būtent, ką ji 
mano daryti su komisijos pa

siūlymais subalansuoti Vokie- 
Tautų sąjungos kontrolės ko- ttijos biudžetą, uždrausti eks- 

misiją atšauks iš Vilniaus. ! perluoti Vokietijos kapitalą ir 
------------ — griebtis priemonių atėmimui iš

WASHINGTON, gruod. 15. 
(Liet. Inf. Biuras) Ūtos pra
nešimu Tautų Sąjungos Milita- 
rine Kontrolės Komisija Vil
niuje bus atšaukta sausio pra

Francija gelbėtu Vokietijai
Bet kontribucija negali 

sumažinta.
būti

Lenkai pasikvietė palankius 
laikraštininkus

NVASIHNGTON, 15.
pra-

nešimu lenkai pasikvietė Vil
niun palankius sau prancūzą ir 
anglų laikraštininkus informuo 
ti apie tarimą teisingumą rin
kimą Vilniuje. Anglai atsisakė 
važiuoti.

Lietuvos prezidentas priėmė 
Puryckio atsistatydinimą.

18. — 
princi- 
Briand

PARYŽIUS, gruod. 
Oficialiniai paskelbta 
pus, kuriais premieras 
vadovausis savo pasita 
su premieru Lloyd George apie 
Vokietijos kontribuciją.

“principais“, Francija 
panaikinti Londono nu- 
tvarką Vokietijos mo- 
kontribucijos, jei Vo- 

galčtų užmokėti tą pa
čią sumą kitokia forma ir kito
kiu susitvarkymu.

Francija sutiktų svarstyti 
apie sumažinimą jos spėkų ant

sutiktąc

kejimo

WASIHNGTON, gruod. 15. i Reino upės, kad Vokietijai lik- 
(Liet. Inf. Biuras) Eltos pra-j tų daugiau pinigų mokėjimui 
nešimu Lietuvos prezidentas kontribucijos, jei Anglija duo- 
prieinė Užsienio reikalų mini- tų absoliutę gvarantiją nuo Vo- 
sterio, Dr. Puryckio, atsistaty 
diriimą

Zaunius paskirtas ministeriu

Francija pripažįstanti, kad 
Anglijai yra labai svarbu yra 
Vokietijos prekyba ir todėl ji 
sutinka tame dalyke nedaryti 
jokių kliūčių. Ret Francijai

HINGTON

nešimu Dr. Zaunius paskirtas
Lietuvos reziduojančiu minis-

Kaune įvyko architektų ir tek- 
niku suvažiavimas.

pra- 
nešimu Kaune įvyko Lietuvos 
architektų ir teknikų suvažia
vimas. Suvažiavime svarsto
ma Lietuvos atstatymo klausi-

(iLiet. Inf. Biuras). Eltos

modelių, braižinių ir meno ku- 
^,-kr.a /la krizu

kontribuciją, todėl ji kontribu
cijos sumos jokiu bildu nega
linti mažinti.

Pasimirė garsus kompozi
torius.

PARYŽIUS gruod. 18. — Už
vakar Algiers, Afrikoj, pasimi-

kompozitorius Charles Camil- 
le Saint-Saens, sulaukęs 86 m. 
amžiaus. Jis parašė muziką 
daugeliui operų, taipjau pali
ko daug kitą kompozicijų. 
Jau būdamas pustrečių metų 
skambinęs pianą, o būdamas 5 
metą jau davęs viešą koncer
tu

kulkasvaidžius.
Kiek žinoma, viso užmušta 

du žmones ir keli sunkiai su
žeisti. Nors paskiau riaušės ir1 . v. . , e. , „ .... ,, .... . , ...*. , , . Iviršininką Sid Hatticld ir poaptilo, bet tikimasi, kad jos'

WELCH, W. Va., gruodžio 
18. — Jau seniau buvo žinoma, 
kad tie kompanijų mušeikos, 
kurie nušovė einančius į teismą . .
buvusius Matevvano policijos į vos luaty , j<iu a

neatskirti, kas yra sava, o kas 
ne, nes
Courzaųo linija,

Iš Omaha skerdyklų 
streiko

deda policijai saugoti skerdyk
las. Mat kapitalistai prisibijo, 
kad kartais policija gali parem
ti streikierius, tai atsirado ir

Daugelis lietuvių streikierių, 
lig nujausdami, kad streikas

R

Grnmija deportavimu mo 
terims.

PITTSBURG, Kas., gruod 
18. — Kasyklų savininkams 
kuriu darbininkai streikuoja

valdžia su savo milicija, bet ir 
federalinė valdžia, kurios agen
tai pradėjo siausti 
kierių ir j ieškoti “kramolos“, 

prisikabinti 
prie ateivių ir net juos depor
tuoti. Ypač grumojama depor
tavimu toms moterims, kurios

je, kurioje jos uždarė unistais- 
streikkiužiais operuojamas ka
syklas. Žygiuoto vadovavo, 
taipjau ir joje dalyvavo 
giausia ateivės moterįs.

Keturios moterįs jau 
areštuotos ir pasodintos
kalėjime. Generalinio proku
roro įsakymu prie jų nieko, net 
ir advokatų neprileidžiama ir 
net nepaleidžiama jų už kauci
ją. Jas kaltinama dalyvavi
me nelegaliniuose susirinki
muose.

dau-

vietos

Filipinų nacionalistai už pilną 
nepriklausomybę.

MANILA, gruod. 18. — Fili
pinų nacionalistų partija, savo

licista Ed. Chainbers, bus iš
teisinti. Taip ir įvyko. Trįs 
mušeikos, kurie dabar buvo 
teisiami už Chambers nušovi
mą, vakar tapo vietos teismo iš 
teisinti. Jie dar bus teisiami už 
Sid Hatfield nušovimą, 
nėra mažiausios abejonės 
ir tada jie taps išteisinti, 
kompanijų mušeikų West
ginijoj niekas neteisia. Jie pa 
leisti yra už nedidelę kausiją.

ligi šiol vadinamoji

nėra siena tarp lietuvių ir len-

Skerdyklos gabenasi steriklau- 
j žiu; pastarieji pereina strei- 
j kierių pusėn. ”Piliečiai“ gelbsti 
| policijai.

pritrukti maisto, o turintįs di
deles šeimynas, pradėjo pirkti 
kiaules ir palis jas skerstis.

— žalpys.

Bet

nes
Žir

Nežino ko jie nori
RYMAS, gruod. 18. — Alba

nijoj iškįlo svarbus klausimas, 
būtent kuo ji t u ui būti: respu
blika ar monareflija. Pereitų 
metų istorinis kongresas Liuš- 
noj to klausinio rišimo išvengė, 
paskirdamas keturius regentus, 
kurių vienas jau pasitraukė iš 
vietos.
Dabar regentai nori gauti tei

sę patįs pasiskirti naują narį. 
Premieraš pasipriešino tam. 
Kadangi regentai yra konserva- 
tyvai, kurie yra mažumoje par
lamente, parlamentas regentų 
reikalavimą irgi atmetė. Pre
mjeras rezignavo. Naują kabi-

bar yra laikinas kabinetas iki 
sušaukimui parlamento.

Nors gal geriau butų atidė
jus tą klausimą rišti iki šalis 
nenusistovės, išrodo betgi, kad

konvencijoj priėmė platformą, regentai privers tą klausimą 
kuri reikalauja pilnos nepri-; dabar išrišti. Parlamento did- 
klausomybės Filipinų saloms,1 žiuma stoja už respubliką, bet 
pertraukiant visus politinius

Šelps Colorados streikierius.

SPRINGFIELD, III., gruod.
18. —t Angliakasių unijos pre
zidentas Lewis pareiškė, kad 
unija nėra permainiusi savo 
nusistatymo linkui streikuo
jančių Colorados angliakasių ir
juos rems ir toliau visomis1 protestas prieš Vengrijos 
unijos išgalėmis. mo pašalinimą jo nuo sosto.

niekurios Europos šalįs verčia 
Albaniją patapti monarcija, 
gal kad pasodinus ant jos sos
to savo princus, kurių nebetu
ri kur dėti.

Karolis protestuoja.

BUDAPEŠTAS, gruod.
— Vakar gautas nuo esančio iš 
trėmime ex-karaliaus Karolio 

sei-

18.

niai nevaržo, nes buvo išvesta 
be Lietuvos sutikimo ir oficia- 
liniai nebuvo Lietuvai praneš
ta, nes apie ją Lietuvos Vy-

kų derybas iš lenkų delegaci
jos. Ir jei lenkai mano tą li
niją laikyti siena, gal būt net 
Kontrolės Komisijai pritariant, 
tai dalykas verias dideliausio 
nusistebėjimo. Jokios teisės lai
kyti laikiną demarkacinę liniją 
galutina siena lenkai neturi, iš-

SO. OMAHA, Ncb. (Naujie
nų koresp.). —• Skerdyklų sa
vininkai negaudami streiklau
žių ant vietos, siuntinėja agen
tus po kitus miestus, kurie me-j 
lagingai skelbdami, kad Omą- ‘ 
hoj trūksta darbininkų, bando 
rinkti streiklaužius skerdyk-,

E A TRA!
venamas sritis, kaip 
nų. (“Lietu

Nori areštuoti pasirašiusius po 
sąjungos sutartimi.

WASHINGTON, gruod. 18.
Urba i n Ledoux, kuris “par

davinėjo” bedarbius vergų rin
koje Bostone ir New Yorke, 
vakar atsikreipė prie policijos 
ir pareikalavo varanto arešta
vimui už “prekiavimą vogiais 
dalykais” visų pasirašiusių po 
keturių valstybių sąjungos su
tartimi. Jis sako, sutartis lie
čiasi žemes, kurios yra atimtos

peržengimu įstatymų apie va-

Vokietija galinti pasidaryti 
aukso.

LONDONAS, gruod. 18.
Profesorius Irving Fisher iš 
Yale tikrina, kad “patikėtino
mis žiniomis, Vokietijos che
mikams pasisekė padaryti sin
tetinį auksą iš paprastesnių 
metalų“. Pasak to profeso
riaus, “kontribucijos mokėji
mas ketina pavirsti farsa ir Vo
kietija vieton mokėti pabaudą, 
pataps nepaprastai turtinga iš
naudojant naująjį filozofų ak
menį.“

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

ryto iki 2 vai. po piet.

s

MB

Pinigai bus Lietuvoj 
ant Naujų Metų

Šiandien, rytoj ir poryt Naujienos nieko neims 
už kablegramas nuo visų tų, kurie siųs lygiai ar
ba po 5,000 arba po 10,000 auksinų. Išsiųstieji 
šiandien, rytoj ir poryt pinigai per Kablegramas 
pasieks Lietuvos Banko dar šioj savaitėje, taip 
kad Bankas suskubs išmokėti pinigus dar prieš 
Naujus Metus ar ant Naujų Metų. Nėra kitokio 
budo pinigus pristatyti ant Naujų Metų Lietuvo
je, kaip tik siunčiant per Naujienų Kablegramą. 
Pinigai pasiuntimui per kablegramas bus pri
imami kaip naujame Naujienų ofise ant Bridge- 
porto, 3210 So. Halsted st., taip ir vyriausiame 
ofise, 1739 So. Halsted st., ir šiandien ir rytoj iki 
8:30 vai. vakare.

/ Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, davęs ge
riausią patarnavimą pinigų siuntime Lietuvon, 
susilaukė plačiausios lietuvių paramos ne tik 
Chicagoje, bet ir visoj Amerikoj, o taipgi pil- 
niausio užsitikėjimo iš pusės didžiausių Lietuvos 
bankų. Šiandien Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rius atsidarė naują ofisą, kuriame suteiks patar
navimą visiems Bridgeporto ir pietinės dalies 
lietuviams. Visus maloniai kviečiame atsilankyti 
į naują Naujienų ofisą ir naudoties jo patarna
vimu.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

VYRIAUSIAS OFISAS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

BRIGEPORTO OFISAS
3210 S. Halsted St., Chicago, III.
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KALĖDOMS
Pilniausis pasirinkimas daimantų, laikrodėlių, jubilierių ir t.t. 

Dabar yra laikas pagalvot, kokis daiktas savo mylimai ypatai ge
riau tiktų ir dabar, kol yra iš ko pasirinkti. Mes tikrai suteiksime 
gerų tavorų už teisingų kaina. Parsisiųsdinome vienokio dai- 
manto, kurį parduodame 25% pigiau, nei kas kitas.

Dr. Vaitush,O.D.
Lietuvis Akių Specialistas

PEARLIJUEEN
CONCERTINOS

Padarytos 76, 102 ir 102 
raktų trieilės.

Columbia Talking Mašinos 
ir rekordai.

Cash arba ant išmokėjimų

Sekamus naujus rekordus turime 
ant rankų:

E4716—Laiškas nuo Barbutės
E4914—Pulkim ant kelių.
E7025—Noriu Miego1
E4795—Liūdnas gyvenimas
E3188—Ant kalno karklai siūbavo
E4915—Jėzau Kristau maloniausis

THE HANKAN JEWELRY GO.
2209 W. 22-nd St.

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
ciali 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

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

GEORGI & VIIAK 
MUSIC CO.

4639 So. Ashland A ve., 
Chicago.
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BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
I <J bwoadW new yohk.n.y.
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DRAUGIJOS, UNIJOS 
PARTIJOS, KLIUDAI

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

TAI YRA NAUJIENŲ SPAUS
TUVES UNIJOS ŽENKLAS

NAUJIENŲ SPAUSTUVE YRA 
VIENATINE LIETUVIŲ UNIJINE 
SPAUSTUVE AMERIKOJE

SKAITYKIT IR PLATINKIT > 
Tėvynės Gynėju — Šiaulių Laikraštį 

“TRIMITĄ“
“Trimitą” leidžia Lietuvos Šiaulių Sąjunga, kuriai rupi ne bet 

kurių atskirų partijų ar luomų reikalai, bet IJetuvos Laisvės ir Ne
priklausomybės gynimas ir demokratinio jos surėdymo tobulinimas ir 
stiprinimas. .

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

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

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

Jums, už jūrių — marių gyvenantiems, Trimitas geriausiai pa
aiškins padėtį mylimos tolimos Tėvynės, dėl kurios gerovės Jūsų 
širdys taip jautriai plaka.

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

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

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

Kaunas, Laisvės Alėja Nr. 26.
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DR. A. MONTVID '
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgo 

21 East VVashingtoa St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

Telephone Central 8862 
1824 VVabansia Avė.

Valandos i nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tol. Kedzie 7715

Frank VVaitskaitis
LAIKRODININKAS

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

1827 So. Halsted St., 
Chicago, III.

ASHLAND
MU8IC

SKAITYKIT IR PLATINKIT SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS” “NAUJIENAS*

JEWELRY 
STORE

Deimantai,
Laikrodžiai^
Auksybė, Co- 

lumbijos Grafo- 
uolas ir lietuviš
ki naujattsi re
kordai.

4537 S. Ashland 
Ar., Chicago, 111.

Tiesi kekonS į LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplauką) 
Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS

šiuomi linksmu mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI 
l PILIAVĄ.

Lietuviai važiuodami į Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Kondo
rą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų no reikia.

Susinešimas su Piliava tai yra nauja šaka musų reguliariško 
susinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių ta: 
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .

ESTONTA ....... Sausio 11 ESTONIA ....... Vas. 22
L1TUANIA.......Vasario 1 LITHUANIA .... Kovo 15

Taipgi tiesi kelionė tarpe Libavos-Danzigo-Halifakso ir Canados
Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams 

Kreipkitės prie inusų agentų jūsų mieste.

Moralybes Išsivystymas
I

 Parašė L. Krzyvvicki.

Vertė A. J. Karalius.
Knygelė padalinta į penkis skyrius. Para

šyta labai suprantamoje kalboje.
Puslapių 120

“Daug filosofų ir metafizikij sprendė, kad 
trūkstant istorinių faktų, tai ir proto pagcl- 
bą, gerai įsigilinus į žmogaus prigimtį, gali
ma prieiti prie istorijos nuo pradžios iki 
tam laipsniui, kokiame ji šiandien randasi.”

Kaina 25c.
Reikalaukite tuojaus.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.

NAUJA
KNYGA

TIK ką tapo atspauzdinta nauja 

knyga vardu “Pavydas”. Tai 

yra veikalas, kurį parašė vie

nas iš labiausia pagarsėjusiu naujos 

- gadynės rūsy rašytoju — M. Arciba- 

ševas. Šis veikalas bus žingeidi! per

skaityti kiekvienam gražiosios lite
ratūros mylėtoju j. Veikalą išvertė 

lietuviu kalbon P. K-as ir savo užduo
tį atliko gerai. Spauda ir lėšos Nau

jienų. Šį puiku veikalą kiekvienas 

galės įsigyti prisiuntęs Naujienoms 

50 centu Amerikos pinigai!

Reikalingi akiniai.
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 akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

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

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

».......... ........

Pinigai is 
Rockfordo 
Lietuvon

FABIONAS ir MICKIEVICZ, Vedu
Gėriu tįsia siuntimas pinigų,' 

laivakortės, pašportąi.ir t.t.
'' ’n<>tai<liušAs

Real ICsta t o, PaHKol&š.
. 11 išlipinai ir j.t.

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

Valandas: į) iki 6 kasdiena.
Vakarais: V’.'r. Ket ir Sub. iki 9 vaka; e

’ / • ' ■> Ncd : iki 3 po pietų.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisas i

127 N. Dearhorn SU Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta;
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utan-frArą ir 
ketvergą. Nedilioms nuo 9 iki 12 r.

Pinigus iš Rockfordi 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrais 
ską, Rockf ord Real Es 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pv 
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini 
gų siuntimą pilnai atsa 
koma.

Siųskite pinigus Lie 
tuvon per

J.S.P8trauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III
illlllllllllllllllllilllllllllllllllllllffl

Pinigai iš 
Kenoshos 
Lietuvon

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais draf 
tais tegul kreipiasi pas

Iš čia pinfgai yra pa 
Siunčiam! Lietuvon gre' 
čiausiu budu ir už pini 
gų siuntimu pilnai atsa 
koma.

Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir 
Lietuvos.

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Ave^ 

Kenosha, Wis.
niiimiiiiiiiiiiiiiiiniiii
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Waukegafio
Norėdami SIŲSTI PU IGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

22D1 W. 22nd St„ kerti Leavltt St.
Telephone Canal 2552.

Valandos] 4 iki 6 po piet, ir nu* 
7 iki 9 vakare.

Veda visokias bylas, visuos* 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Fannas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant p limo morga- 
ėiaus ant lengvų iUygų.

.. ......................................................iii-i.—— i,r

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

B0 So. La Seile St. Koo* 814
Tai. Centrai 6898

Vak.j 812 W. 83rd St., CKcais,
Td. Y ardo 4681. I 

■■ ----------- -- ---- - )

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. Iki 6 P. M. 
1311 Rector Building 

72 West Monroe Street, Chicago.
Phcne Central 2560

Rez. 3214 S. Halsted St.
Tardo 1915. Vai.: 6 iki 8 vah. 

... ........ ........... ■"'* * ..-.............-.....

Td. Haymarket 8669
JOSEPH VV. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambariu 306, Home Bank Bldg. 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avet 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakaro.

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARftJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St.
Randolph 3899

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

Seeley 3670
a,... ■ ■ ............. ..... ...........

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 l’ark 3395 
  - - , . -)

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

GeneraUs
Kontraktortas |r 

budavotojaa.
Bndavojame ir tabooae.

1401 W. 47th St, Chieage.

n? 360

Geriausia z / JŽh
' gorsetas . ' ftflF
1 diktoma IR 'b\ I i tfif j
j moterims. W Į \ y Zj
’ Lengvi bet w 'hvA \\4» 
stiprus, išpar- i \

. davimui trum- \ l 
laikui. M ieros | |U \ [K 
22 iki 36. Jeigu VįįjL I ® 
j usų krautuvnin 
kas neturi, pri- 
siųsk pinigus ir mierą per 
juosmenį (ant drapanų) ir 
mes pasiųsim jums vieną pa
bandyti. Pašto lėšos primok.

MCMO n YCIENIC-FASmON INSTTTlu TE 
Dyt. M. < 23 Irrin, PU« New Yerk N

A REAL B ARGAI N
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PINIGĄ
ANT NAUJŲ METU

Taip Greit Pasiūti Galima Tiktai 
Per Naujiena Kablegramą

Šiandien, rytoj ir po=ryt Naujienų išsiųstos Kablegramos bus 
Kaune dar prieš nedelię, o pinigai bus pagal ju išmokėti ant 
Naujų Metu ar prieš Naujus Metus. Kas siųs po 5000 ar po 10,000 
auksinu lygiai, tie užsimokės tik už auksinus, KABLEGRAMOS 

PASIUNTIMAS BUS DYKAI. < 
(Kitokiomis sumomis siunčiant už kablegramą reikia mokėti po $6.50, bet per šias tris dienas ir už kitokių 

sumu kablegramas Naujienos ims tiktai po $2.00 nuo kablegramos.)

Nėra kitokio budo pristatyti pinigus Lietuvoje prieš Naujus Metus, kaip tik 
siunčiant per kablegramas.

Nėra kitos įstaigos, kuri duotų taip rūpestingų, teisingų patarnavimų kaip 
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius

Dabar paskutine proga pasiųsti pinigus per Naujienas 
kad jie butų išmokėti Lietuvoje dar prieš Naujus 

Metus. Seredoj paskutine diena.
VISUOMET SIŲSKITE PINIGUS PER NAUJIENAS

Du Ofisu Chicagoje

VYRIAUSIAS OFISAS
1739 So. Halsted St. Telefonas Roosevelt 8500 Chicago, III,

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St. Telefonas Boulevard 9663 Chicago, III.
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
Mdildienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovt, 1739 So. Halstad St., Chicago, 
UI. — Telefonas i Rooaevelt 85M.

Užaimokijimo Kalnai
Chicago ja — paltui

Metama __  « » □ ,
Pusei meta__  -
Trims mėnesiams , ,
Dviem mėnesiams „ 
Vienam mėnesiui r t -t . ,

Chicagoje — per neilotojual 
Viena kopija . , , ,
Savaitei . .
Mėnesiui ,

Suvienytose Valstijose ne Chlcagoj, 
paltu:

Metams t , - , $7.00
Pusei metų____  . -L 4.00
Trims mėnesiams , , 2.00
Dviem mėnesiams - į 1.50 
Vienam mėnesiui , , , .76

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams______  - T $8.90
Pusei meta--- ------- -------- — 4.50
Trims mėnesiams ..................— 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00
4.60
2.26
1.75 
1.00

Nieko gero

riame sako, kad ameri
kiečiai, pagrįžusieji Lietu
von, norėtų tenai įsigyti že
mės. Tarp kitko jie sako:

“Valdžia, rodos, turi da
bar savo žinioj neginčija
mai jai priklausančių va
dinamų majoratinių žemių 
ir tokių žemių, rodos, yra 
apie keturi šimtai tūks
tančių hektarų. Kiek mes 
žinome, ta žemė dabar nė
ra nei intensingai kulti
vuojama nei galutinai da
linama ūkiais. Jei šita 
majoratinė žemė parduot 
bežemiams ir mažaže
miams amerikiečiams, ir 
jie galėtų sumokėt po 50 
doler. hektarui, tai vals
tybė galėtų tuojaus gauti 
apie 20 milionų dolerių. O 
dar pridėjus visus aktus, 
žyminį mokesnį — taip 
pat doleriais — valstybė 
ghlėtų turėki apie 30 mi
lionų dolerių, suma visai 
pakankama aukso fondui 
Lietuvos pinigams išleisti. 
Jei mums nebūtų galima 
majoratinių žemių pirkti, 
tai tebūnie mums leista 
pirkti nuo privatinių savi- 
ninkų-dvarininkų. Šitą 
pirkimą teveda valstybė 
ir tepaima savo dalį”.
O kaip bus su Lietuvos be

žemiais ir mažažemiais, 
rie neturi dolerių?

ku-

Amerikos klerikalai gavo 
žinią iš Lietuvos, kad vieton 
rezignavusiojo kun. Puryc- 
kio ketinama paskirti užsie
nio reikalų ministeriu kun.

Internacionalo 
vienybe ir 
Marsizmas.

Jeigu tai tiesa, tai toje 
ministerijoje persikeistų tik
tai asmens, bet politika pasi
liktų ta pati. Vienas kuni
gas vedė Lietuvos užsienio 
reikalus taip, kad įklampino 
Lietuvą į pelkes, iš kurių jai 
sunku išbristi; ką-gi geres
nio gali padaryti kitas kuni
gas?

Lietuvai reikia su lenkais 
kovoti (ne būtinai kardu), 
kad apgynus savo teises, o ne 
poterius kalbėti. Todėl “dip
lomatai su sutanomis” ge
naus sėdėtų savo klebonijo
se.

■ i

Amerikiečiai nori 
žemes Lietuvoje

Kauno “Lietuvoje” tilpo 
keleto Amerikos lietuvių pa
sirašytas “Atviras laiškas 
Steigiamajam Seimui”, ku-

Anądien vienas draugas, 
uaisvės Mylėtojas, pastatė 
klausimą, ar sutinka su 
marksizmo principais Fran- 
cijos socialistų nutarimas 
kviesti prie Internacionalo 
atgaivinimo komunistus. Ji
sai sako:

“Kas yra komunistąi? 
Tai yra bakunizmo repro
dukcija. Kaip kovojo 
Marksas su savo draugais 
prieš bakunistus, nematau 
reikalo čia plačiau kalbėti, 
pakaks priminti tai, kad 
Marksas su savo šalinin
kais net Internacionalo į- 
staigą perkėlė į Jungtines 
Valstijas, gelbėdamas jį 
nuo bakunistų... Na, o mes 
norime su komunistais vėl 
dėtis. Ar mes . marksis
tai?”

ti faktiną drg. Laisvės My
lėtojo klaidą augščiaus pa
duotoje ištraukoje išt jo 
straipsnio. Marksas perkėlė 
Internacionalo centrą į Ame
riką ne tam, kad išgelbėjus 
Internacionalą nuo bakunis
tų, kadangi bakunistai tuo
met jau buvo išmesti iš In
ternacionalo. Jisai norėjo 
išgelbėti jį nuo blankistų 
(Blanąui pasekėjų), kurie 
paliko Internacionale po Ba- 
kunino prašalinimo.

Marksas, mat, bijojo, kad 
po Internacionalo skilimo 
blankistų srovė jame bus 
taip stipri, jogei paims į sa- į , 
vo rankas kontrolę ant In- 
ternacionalo ir panaudos jį 
savo tikslams, t. y. slaptiems 
sąmokslams ir ginkluotų su
kilimų rengimui. Panaudos1 
jimas Internacionalo to
kiems tikslams butų sutepęs 
Internacionalo vardą, butų 
pastatęs jį klaidingoje švie
soje pasaulio darbininkų 
akyse. Nes Markso vedamas 
Internacionalas visuomet bu 
vo griežtai priešingas kon
spiracijoms ir “energingos 
mažumos” sukilimams. Jisai 
skelbė, kad darbininkai pasi- 
iuosus ne ačiū kokiems nors 

“pasišventusiems revoliucio
nieriams”, o visos savo kle- 
sos jiegomis.

Čia pat galima pastebėti, 
xad slaptus sąmokslus ir 
ginkluotus “energingos ma
žumos” sukilimus pripažįs
ta šių dienų komunistai. Tai
gi jie yra ne tiktai bakunis
tai, kaip sako Laisvės Mylė
tojas, o ir blankistai. šių 
dienų komunizmas yra mi
šinys bakunizmo ir blankiz- 
mo, prindengtas marksisti
nėmis frazėmis.

Dabar * prieiname 
augščiaus pastatytojo 
simo: ar gali Markso 
Tėjai, nenusidėdami

Klausimas yra vietoje. Pa
gvildensime jį šiek-tiek.

Pirmiausia reikia pataisy-

prie 
klau- 
pase- 
prieš

savo principus, dėtis į vieną 
internacionalą su komunis
tais?

Mums rodosi, kai tai pri
klauso nuo aplinkybių.' Ba- 
kunizmo, lygiai kaip ir blan- 
kizmo idėjos, kurias skelbia 
šių dienų komunistai, yra 
priešingos Markso mokslui, 
vienok tatai nekliudė Mark
sui ir jo šalininkams savo 
laiku būti viename Interna
cionale su tų idėjų pasekė
jais. Ir tas marksistų daly
vavimas viename Interna
cionale su bakunistais ir 
blankistais nė kiek nepaken
kė darbininkų judėjimi. 
Priešingai, darbininkų judė-

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’O
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

(Tęsinyi)

Petras taipgi atrado, kad jis kadai lai bu
vo urvažmogiu, ir kad jis mušė savo var^y- 
tininkui per galvą akmens kiniu ir ėjo neši
nas savo mergina laikydamas ją už plaukų. Vi
sa tai jis atrado bestovėdamas Hotel de Solo 
spirginamojo kambario tarpdurėj ir bežiūrėda
mas į Nelę Džindžambos Bažnyčios kambarinę 
tarnaitę bešokančią šokius kalakuto žengto, la
pės žengto ir lokio bei saldainio glamone, jau
no, buldogo veidu vyro glėby.

Petras ilgą valandą stovėjo apkvaitęs. Nelė 
ir jaunasis vyras atsisėdo prie vieno stalų už
kąsti; Petras dar vis stovėjo žiūrėdamas ir gal
vodamas kas reikia daryti. Jis žinojo, kad jis 
negali užkalbinti jos šitaip apsitaisęs; jis nega
ili skinti jai, kad jis tik vaidmenį vaidina 

jis, nors atrodo “negyvu”, iš tikrųjų yra

——JUM1 ■1   

jimas nuo to daug pelnė, da galimybės susitaikyti su 
Viena, jisai susivienijo; ant- Vrangelio generolais, tai ji 
ra, tame judėjme tolyn vis turėtų bent paliuosuoti iš 
labiaus ėmė viršų marksiz
mo idėjos. Bakunistai ir 
blankintai, susidurdami vie
noje organizacijoje su mark
sizmo šalininkais, visuomet 
turėdavo pasiduoti jų pirme
nybei, kadangi idėjos buvo 
daug aiškesnės ir nuosakes
nes. Visi svarbesnieji Pir
mojo Internacionalo nutari
mai buvo padaryti Markso 
idėjų dvasioje.

Šitaip ėjo dalykai tol, kol 
tarptautnis darbininkų ju
dėjimas normaliai augo. Bet 
ada jisai ėmė krikti (dėl 
': ncuzų-Prusų karo, dėl 

Pary žiaus Komunos nepasi 
sekimo ir ,t.t), tai ėmė gau
ti viršų idėjiniai atsilikusios 

bakunizmas ir

kalėjimų socialdemokratus ir 
socialrevoliucionierius. Kol 
bolševikai to nepadaro, tol 
kitų šalių socialistai negali 
į juos žiūrėt kitaip, kaip i sa
vo budelius. O su budeliais 
koks-gi gali būt draugišku
mas !

Skaitytoju Balsai
r

[Ui i irę t kitas itame skyriuje
nuomones Redakcija neatsako.'}

jųjų darbus kas pamini. Nors 
.sekretorius vadina kitus politi
kieriais, bet ištikrųjų niekas ki
tas nevarinėja politikų kaip jis 
patsai su savo draugais.

Apskritys turėtų pasirūpinti, 
pašalinti visokias intrygas ir 
slaptas agitacijas iš savo organi
zacijos ir suvažiavimuose svars
tyti savo reikalus, o ne užsiimti 
polilka kuri susišelpimo organi
zacijoj visai neturi rast vietos. 
Tai bus visiem sveikiau.

I — Delegatas.

DEL LIETUVOS ŽMONIŲ 
DVASIOS ATGIJIMO.

’IUŠA, PAT
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j srovės 
blankizmas. Šios ėmė trauk
ti darbininkų judėjimą į to
kias vėžes, kuriomis mark
sizmas negalėjo eiti, neišsi
žadėdamas pats savęs. Tuo
met jam teko skirtis su bu
vusiais kelionės bendrais.

Išvada iš to yra tokia, kad 
marksistai gali vaisingai 
darbuotis bendrai su kitomis 
darbipinkų judėjimo srovė
mis tuomet, kai darbininkų 
judėjimas eina pirmyn, kai 
pažangiosios srovės tame ju
dėjime ima viršų ant atsie
kusiųjų srovių. Kuomet-gi 
judėjimas eina, dėl kokių 
nors priežasčių, atbulon pu
sėn, tai marksistams noroms 
ar nenoroms prisieina skir
tis su tomis atsilikusiomis 
srovėmis.

Šiandie jau atėjo toks lai
kas, kada komunizmo idėjų 
bankrutas apsireiškė viso 
pasaulio darbininkų akyse. 
Jokie komunistų keiksmai ir 
jokios deklamacijos apie Ru
sijos bolševikų “galybę” to 
fakto nepaslėps. Todėl nėra 
jokios abejonės, kad, jeigu 
“trečiojo Internacionalo” at
stovai susitiktų bendrame 
tarptautiniame kongrese su 
socialistinių partijų atsto
vais, tai pastarieji lengvai 
paimtų viršų ir savo skai
čium ir savo argumentais.

Yra tečiaus ne tiktai poli
tikos principų, kuriuos rei
kia turėti omenėje, kalbant 
apie tokį kongresą, o ir do
ros principų. Musų nuomo
ne, tartis apie bendrą darbą 
su Maskvos Internacionalo 
atstovais negalima tol, kol 
Maskvos diktatoriai perse
kioja socialistus. Jeigu Le
nino ir Trockio valdžia ran-

S. L. A. 1 Lro Apskričio sekre
torius išsiuntinėjo kuopoms laiš
kus, kur kviesdamas dalyvauti 
busimame gruodžio 25 d. š. m., 
suvažiavime, Roselande, be kita 
ko sako:

“Tat delegatus prisiųskite 
gabius iš darbininkų tarpo, 
kurie gina Susivienijimo ir< 
apskritai darbininkų reikalus, 
kad politikieriai neturėtų, vie^ 
tos su savo intrigomis.” 
Man rodos, kad tai yra varo

ma slapta agitacija už savo 
plauko draugus ir piudymas 
prieš tuos, kurie jų pačių intry- 
goms nepritaria.

štai vienas pavyzdys. Kai bu
vo Apskričio suvažiavimas lie
pos 10 d. Mildos salėj, tai tas 
patsai sekretorius be intrygų 
neapsiėjo. Jis turėjo išanksto 
pasigaminęs dvi rezoliucijas, vie
ną dėl Lietuvos, antrą dėl Harri- 
so paminklo. Dar valdybos ii 
komisijų raportų nespėjus baig
ti, jis pašokęs su savo rezoliuci
jom ėmė rėkti kad kas balsuo- 
siąs prieš rezoliucijas, tas busiąs 
darbininkų priešas ir kapitalistų 
uodega. Kai kurie delegatai 
pastebėjo, kad Apskritis turi vi
sų pirma savo ir Susivienijimo 
reikalus aptarti, o ne politikos 
dalykais užsiimti, bet sekreto
rius su savo sekėjais ėmė taip 
rėkti, kad kiti negalėtų tuo klau
simu kalbėti. Kiti delegatai ma
tydami, kad tų rėksnių nenu- 
ma'lšinsi rimtais žodžiais ir argu
mentais, ir nenorėdami rietis, 
apleido salę. Tuo budu pasilikę 
vieni rėksniai priėmė sekreto
riaus sutaisytas rezoliucijas.

Antras pavyzdys. Kada įvy
ko Apskričio suvažiavimas spa
lio 9 d. Brighton Parke, vietos 
176 kuopos valdybai buvo duota 
balsas pasiaiškinti, kodėl ta kuo
pa nepriklauso Apskričiui. Vie
nas valdybos narys pareiškė, 
kad kuopa nepriklausanti dėl to, 
kad Apskrity vedama intrygos, 
politikuojama, visokios rųšiea 
rezoliucij os priimamos...

Nespėjo tatai pasakyti, kaip 
jam buvo atimtas balsas ir ne
beduota toliau aiškintis.

Matyt, tiems ponams politikie
riams labai nesmagu darosi, kai

Labai man linksma skaityti 
“Naujienose'’ ai iš Lietu
ve.;, ypatingai iš Kauno apylin
kės, kur aš kariais randu ir ge
rai man žinomų vardų/

Tuose laiškuose dažnai randu 
Ausiskudžiant, kad žmonės su
lenkėję. Sulenkėję, tai tiesa, 
bet aš manau, kad dabartiniu 
laiku sulenkėjusių yra labai ma
žas nuošimtis ir man atsimenan
čiam dalykas, kokie jie buvo 
pirmiaus, nuostabu yra, kad tų 
sulenkėjusių žmonių Lietuvoj 
taip mažai liko.

Darbo žmonių klasė lig šiol 
atsidavusi kunigų globai, o ku
nigai, kaip visi žinom, su kuo sė
brauja? — Dažniausiai su tur
čiais dvarininkais, kurie beveik 
visi yra lenkai. Tatai toji vi
suomenės dalis, kuri laikosi ku
nigo skverno, yra lenkomanai, 
nors kalbėt lenkiškai ir nepioka. 
Tokių atkeliavusių į Jungtines 
Valstijas yra nemaža.

Būdamas Lietuvoj vaikėzu 15 
metų amžiaus 1901 m. nuvykau 
į Kaunu darbo j ieškoti. Ban
džiau gauti Rekošo žemdirbys
tės padargų fabrike, bet negalė
jau darbo gauti dėlto, kad ne
mokėjau lenkų kalbos. Per var- 
gą mane viena žydė ten įprašė ir 
aš nekurį laikų dirbau; šitame 
fabrike aš neturėjau kitokio 
vardo, kaip tik chamas ir skry- 
bėlius nors visi tie, kurie mane 
pravardžiavo, buvo geri katali
kai, globojami kun. Barausko

Kada persikėliau į Šancus į 
Šmito fabrikų, kur dirbo daugu
ma vokiečių, kurie yra daug ap- 
šviestesni žmonės, ten manęs 
niekas nepravardžiavo.

.1901 m., kada man teko būti 
Kauno seminarijoj, negirdėjau 
profesoriaus kalbant lietuviš
kai; kiti visai nemokėjo kalbėti 
lietuviškai. Kapelionas inspekto 
rius ir dar vienas profesorius, 
kurio vardo nepamenu, nemo
kėjo liet, kalbos, nors iš moki
nių reikalavo. Tuomet lietuvių 
kalba visame mieste buvo rete
nybė, Tarp pirmutinių pradėju
sių tęsti liet, kalbų buvo kun. 
Olšauskas, būdamas Karmelitų 
parapijos klebonu; čia jis įvedė 
pamaldas bažnyčioje lietuvių 
kalba ir šiaip platino lietuvybę.

Prie lietuvybės atgaivinimo 
daugiausia prisidėjo revoliucinis 
darbininkų judėjimas 1905 -6 m.,

pasiturįs žmogus, darąs svarbų darbą, šimta- 
nuošimlinis raudonkraujis patriotas apsitaisęs 
proletariškuoju rymtininku. Ne, jam reikia pa
laukti, jis turi apsitaisyti puikiausiais savo rū
bais, einant su ja kalbėti. Bet tuo tarpu ji gali 
nueiti ir jis gali nerasti jos šitame didžiuliame 
mieste!

Apie už dviejų valandų jis sugalvojo ką da
ryti ir nubėgęs aukštyn į rašomąjį kambarį jis

“Nele: Šitų rašo tavo senas draugas Petras 
Gudžas. Aš pralobau ir turiu svarbių naujienų 
tau pasakyti. Būtinai duok man žinių. Petras”, 
Prie šito pridėjo savo adresų, įdėjo raščiukų į 
vokų, užlipino jį ir užadresavo “P-lei Nelei Du- 
linaitei”. ' .

Paskui jis išėjo j priemenę ir pamojo pir
štu vienam misinginėmis sagomis, vaikėzų, ku-

taip bešaukdamas jis praėjo pro patį stalą, kur 
Nelė sėdėjo; Petrui rodės, kad jis šaukia jai tie
siog ausin, bet ji nepažiūrėjo į jį.

Petras negalėjo suprasti kame dalykas, bet 
jis ryžos būtinai raščiuką Nelei paduoti. Taigi 
vaikiukui sugrįžus, jis jam pirštu parodė į ją 
ir tas nunešęs raščiuką padavė jai. Petras maty
damas, kaip ji paėmė jį, sprūdo šalin; dabar 
jis staiga atsiminė, kad jis čia atėjo su reikalu; 
jis greitai nuėjo į kantarą ir paklausė p. Lak
inant). Savo išgąsčiui jis sužinojo, kad p. Lak- 
manas sugrįžo, apmokėjo savo sąskaitas ir 
savo lagaminu išėjo nežinia kur.

su

su

šaukdami vardus; jis nusivedė šilą vaikiūkštį į 
kampą ir įspriaudė jam dolerinę delnan, saky
damas, kad spirginamajame kambary yra jau
na moteris, kuriai reikia tuojaus paduoti šitas 
raščiukas. Raščiukas esąs labai svarbus, tatai ar 
jis apsiims jį paduoti?

Vaikiukštis apsiėmė ir Petras stovėdamas 
tarpdurėj žiurėjo, kaip jis vaikščiodamas po 
kambarį šaukia spiegiu giedamu balsu, “Pane
lė Nelė Dulinaitė! Panelė Nelė Dulinaitė!” Ši-

PETRAS turėjo vidurnaktėj pasimatyti
Magivnė ir dabar jam reikėjo eiti ir pri

sipažinti prie šito pažeminančio nepavykime). Jis 
pasakė, kad jis darė kiek jis galėjo; jis paklausė 
pas rašomąjį stalą ir valandų valandas lauke, 
bet viešbučio tarnai nepasakė jam apie Lakina
mo sugrįžimą. Visa lai buvo tikra liesa; bet tas 
^lenuraniiiio Magivnės, kuris net pajuodo iš pik- 

do-
lu-

— Ar tas ne vis tiek? — paklausė Petras 
naiviai.

— Prakeiktas kvaily! Mes norėjome čia jį 
paimti, kur mes būtume galėję jį patys nupeš
ti, — atsake Magivnė.

Žiurkeveidis vyras nemanė pasakoti Petrui, 
bet įsikarščiavęs pasakė. Jis ir pora jo draugų 
surengė tai, kad, “rasti ką-nors“ pas šitą jau
ną milioninką ir išbaidyti jį iš galvos, tikėda
mies, kad jis nesigailės gero skaičiaus tuksian
čių dolerių, kad tik pasiliuosavus. Dalį tos su
mos galėjo gauti Petras — ir dabar jis per sa
vo kvailumą paleido paukštį iš kilpų!

Petras pasisiūlė nuvykti pas milioninką į jo 
miestą ir surasti kokį-nors būdą atviliojimui jo 
atgal į Magivnės nagus, Magivnė patižęs valan
dą, pritarė jam, kad tas gal bus gera. Jis ke
tino pakalbėti su kitais ir duoti Petrui žinoti. 
Bet, deja, 'Petras ant rytojaus paėmęs popietinį 
laikraštį, .skaito pirmame puslapy, kad jauna
sis Lak manas tapo suareštuotas tą rytą jam iš 
traukinio beišlipant jo būklės mieste; jo nie

tumo. — Tas galėjo atnešti tau tūkstančius 
lerių. Tai didžiausia žuvis, kokią mos kada 
rėjonie ant savo meškerės, — pasakė jis.

— Argi jis nesugrįš? —paklausė Petras

--i Ne. Jie paims jį tame mieste, kur 
gyvena.

nu-

jis

ta į kalėjimą, tonas raudonosios literatūros esą 
konfiskuota ir lizdas baisių sąmokslų prieš ša
lies saugumų esu atidengtas!

(Bus daugiau)]

kuomet tapo iškovota lietuvių 
spauda. Tąsyk prasidėjo kal
bos apie atgaivinimą Lietuvos 
laisvės ir nuo to laiko ir maisto 
inteligentija po truputį pradėjo 
vartoti lietuvių kalbą, rengti lie
tuviškus vakarus. Aš atmenu 
miesto teatre buvo statoma sce
noje pirmu kartu lietuviškas vei
kalas: “Vienas iš mus tur apsi
vesi.” Nuo to laiko praslinko 
vos 15 metų ir todėl negalima 
norėti, kad visuomenė taip urnai 
atsimainytų. Mano nuomone ir 
taip ji greitai atsimainė. Jei 
randasi koks nuošimtis užsiliku
sių ‘lenkininkų, tai taip kaip ir 
visur kitur, kad atsilikusių yra.

Mažiukas,

DUOSNŲS ŽMONĖS.

Mes turime duosnių ir gailes
tingų žmonių. štai, kaip tik 
“Naujienose” spėjo pasirodyti L. 
Barkauskaitės atsišaukimas į 
Amerikos lietuvius, aukų dėl jos 
nelaimės, kuri ją ištiko, tuoj 
mažne iš visų lietuvių kolionijų 
pradėjo plaukti. Ir suplaukė 
gana gausi auka. 1

Tas gerai. Tik nekaip išrodo, 
kad musų duosnus ir geros šir
dies žmonės, šelpę vieną įstaigą, 
apie kitas nė neužsimena.

štai Lietuvos našlaičių šelpi
mas ir yrą šventas darbas. Te
čiaus į tos įstaigos šelpimą ma
žai kas atsiliepė, išskiriant Chi- 
cagos mažą būrelį moterų veikė
jų, kad jų atsišaukimas tilpo 
“Naujienose”.

Be to, neprošalį bus čia prisi
mint, kad ir Rusijos baduolių 
šelpimą, šitos įstaigos šelpimo 
skyriai randas visoj Amerikoj, 
kur tik yra nors keletas lietu
vių, ir jų darbo vaisiai geri. Tas 
ir geraL Bet iki šiol nei vienas 
tų skyrių nė per pusę lupų ne
prisiminė, kad reik parinkti au
kų, sakysim, nors penkis dole> 
liūs į Liet. Naši. Fondą.

Man, kaipo sunkaus rankų 
darbo žmogui, žiūrint tarptauti 
ne akia, rodos, kad viso nasau- 
lio darbo zoninių vargai yra vie
nodi, todėl jie turi būt ir lygiai 
šelpiami. Bet taip nedaroma! 
Kodėl?

Kiti darbininkai sako, kad 
juos gali šelpt Lietuvos “buo
žių” valdžia, ir dėlto juos aplei
džia. Bet ką tie našlaičiai-kudi- 
kiai kalti, kad jų valdžia buržu
azinė. Rodos aišku kiekvienam 
mąstančiam žmogui, kad Lietu
vos valdžia pradėjo kurtis tokioj 
formoj, kai ta jauna porelė, kur 
abu buvo savo tėvų pliki išguiti 
ir ėmė sukt sau naują gyvenimo 
lizdą. Tiesa, nereik užmiršt to 
fakto, kad Lietuvos valdžia lei
džia valstybes turtą daug nerei
kalingiems tikslams, bet už tai 
ji ir yra buržuazinė valdžia. At
sisakymas šelpti Liet, našlaičius 
nė kiek nepagerins valdžios.

— Laisvės Mylėtojas.

Redakcijos Atsakymas.
Wau-Naujienų Skaitytojui, 

kegan. — 1) Tai aetiesa. 
niečių moterys giiįido po 
jau vaikų, kaip ir baltosios ra
sės moterys. Tuzinais nei pus- 
tuzinais ant karto jos negimdo. 
2) Veda viena moterį. 3) Kynų 
tik valdininkams, pirkliams, tu
ristams, įvairių profesijų žmo
nėms, studentams c te. leista at
važiuot į Jungtines Valstijas; 
šiaip paprastiems darbo žmo
nėms ir jų moterims uždrausta. 
Jie atvažiuoja;tik slaptu budu.

tiek

KL Jurgeloms
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS
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SKAITYKIT IR PLATINKIT
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Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

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

(fe SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujjenu 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVIČIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksu*
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokiu atidėliojimu ir be jokiu nuosto
liu. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

KORESPOMENMŠI
TraS -1 1", .... ...  -.7/

WESTVILLE, ILL.

Margumynai iš lietuvių 
gyvenimo.

1739 S. Halsted St, Chicago

SOCIALIZMO
MINTIES 

BLAIVUMAS

Ši knyga parašyta labai populiareje kalbo
je. Kiekvienas skaitytojas g^ali kuoaiškiau- 
siai suprasti kas toje knygoje rašoma.

Paraše John Spargo.
Verte 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.

Westville yra viena didesnių
jų lietuvių kolonijų Amerikoje. 
Visų gyventojų čia skaitome iki 
šešių tūkstančių suvirsimi. Apie 
porą tukstanči sudaro lietuviai, 
kurie čia gana gerai gyvuoja. 
Didžiuma biznierių yra lietuviai. 
Kone visa miesto valdžia yra 
lietuvių. Miesto majoru yra 
lietuvis Petras Glatkauskis. Jis ' r
jau tarnauja antrą terminą. Tai 
yra padorus žmogus. Jis netar
nauja nei vienai partijai, bet 
žiuri tik teisybės. Visų partijų 
bei pažiūrų žmonės jam lygus 
prieš teisybę.

Kitokių darbų čia mažai tėra 
kaip tik anglių kasyklos, kurios 
paskutiniu laiku gana gerai dir
ba. Bet darbininkų yra net ir 
perdaug privažiavusių iš viršuti
nių, taip kad naujai atvykusiam 
yra sunku gauti darbo. Kaiku- 
rie darbininkai visada turi ge
resnius darbus ir gerai uždirba 
—tie, kurie turi gražias ir jau
nas moteris, su kuriom kasyklų 
boseliai važinėjasi po teatrus ir 
smagiai uliavoja.

VVestvilliečiai turi puikų ir 
turting-ą • įvairiomis knygomis 
knygyną. Knygos duodamos 
naudoti dykai. Tik gaila, kad 
labai maža kas teskaito. Kai- 
kuriems darbininkams apšvieta 
yra baisi sunkenybė. Vieloj, 
kad pasiskaitytų gerą knygutę, 
apsišviestų, jie kaziruoja ir rug 
sta sali ūmiose ir nuokampės lin
dynėse naikindami ir nuodinda- 
mi savo sveikatą ir protą. Tų 
protinių ligonių šeimynos dau
giausiai kenčia vargo ir skurdo. 
Kada tie vargšai pasiliuosuos 
nuo savo didžiausių priešų—ka> 
žirų ir svaigalų, kurie tiek daug 
žalos ir nelaimių padaro! Tokių 
tėvų vaikai ir išauga nenaudin
gais draugijos nariais, pripildy
dami beprotnamius ir kalėjimus 
ir ligonbučius.

Be kitko, šitas miestelis yra 
turtingas bažnyčiomis. Yra net 
septynios bažnyčios. Taigi sep
tyni “universitetai” palaikymui 
prietarų ir tamsybės. Kiekvie
na jų kartas nuo karto rengia 
visokius bazarus, kuriems išsiun
tinėja davatkas ubagauti pas 
biznierius visokių daiktų — 
Dievo garbei. Biznieriai nusi
skundžia, kad tie ubagai esą la
bai drąsus, nes po prievarta,
i— " ..  " ■«

Kojy šutimas 
yra liga

grasindami neiti pirkti, plėšia iš 
rankų “dovanas”. O tokių uba
gų kasdiena pereina bent po 
keletą.

Niekur turimi nėra tiek nea
pykantos, vaidų, nesusipratimų 
ir visokios rųšies skandalų, kaip 
pas lietuvius. Del to viso kaltas 
ir musų klebonas. Neseniai, lai
ke bažnytinių forų A. K romelio 
svetainėje, buvo apstumdyta vieš 
na mergina, aky vaizdo je skait
lingos publikos. Priežastis su
mušimo buvo visagales doleris. 
Visiems žinoma, kad tie bazarai 
yra grynas biznio interesas.

PUSE KAINOS 
Išpardavimas

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

Kiti siutai ir overkotai iki $45.
Turime pilniau.-.į pasirinkimų vyriš

kų vaikinams ir vaikams siutų, oyer- 
kotų, Mackinavvs, rainkotų ir kelinių 
už pusę originalūs kainos. Taipgi, 
trunku ir siutkeisių.

Tainistos pinigų verte, arba pinigai 
grąžinami.

Atdara kasdieną Iki 9 vai. Ned. ik/ 
6 vak.

įsteigta 1902
S. GORDON,

1415 So. Halsted St.

^=0R. HERZMAN^M ‘
t* RUSIJOS |

P^rsfkJlS nao 3412 So. Halsted St
i »o No. 83 IR So Halsted St.

Herai Beturimos llnomas per M 
mete kaipo patyręs gydytoj**, eht 

’ rMvjrne Ir atrulerle.
Gydv «tt)ia*i h thrmiIilkHO 

į o motorų Ir vaikų, pafal aMt* 
jautria* metodas X-Ray lt 
elektros prietaisus.

Ofisas ir l«baratorijai 1025 W. 
iHth St., ustoli Fisk St.

VALANDOS* Nuo J B—12 pietų. *r nu* 6 liti 8 vsl. vakarais.
JMeaomls: Cs-md 

811.0 arba 867
Naktimis t Draxel 
053 - Drovor 4IM

GYVENIMAS: 3813 S. Halsted St.
V A La 9—11 ryto ir 8—9 vai. vak.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 S. Halsted St., kampas 81 gat
Viename name su Dr. Monkevičium.

Tel. Boulevard 9708
Biigusl Aku
šerijos kolegl 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn 
rilvanijos hoa 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

■■ ■ ■

NAUJIENŲ
BflR BS ■■■■■■■■■■■■■■ QBK

Bridgeporto Skyrius

yra pašaukiamas telefonu

J B S

VALANDOS
Bridgeporto Skyrius yra atdaras ir priima pini
gus siuntimui Lietuvon kasdien nuo 9 vak ryto 
iki 9 vai. vakare ;nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 
2 vai. po plot.

Padarysime 590 namų linksmais

Ateiki mijs dirbtuvės ferenčių

Tik $42

Nupirks didelį Phonographą 
1922 modelio, kuris grajina 
visokio išdirbinio rekordus, 
su raštišku GVARANTAVI
MU ant 10 metų, šių phono-

Tiktai $25 graphų reguliarė kaina nuo 

$100 iki $200
Tik 500 phonogrophų su tokia kaina. _______ _ - ‘ - ------- ------------- ---- ---- -

i«raD fili Ausų pasirinkime iš 24 rekordų, 500 plieno »r|rg TI|8 
ŲĮ"I I III Udatų, taipgi daimanto adata su kiekvienu K"Ta jį Įj| 
" L.L. 1 vi phonographų. Ateikite pas mus ir mes “

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

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

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

KALĖDŲ DOVANOS

T. Pullman 543P

A.SHUSHO
AKUŠERIU
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.

DR. A. R. BUIMENTR AL
Akią Specialistas

4649 S. Ashland Avė.
Kampas <7lb Si.

SBEHI M » KROI OBi ■■ » E9 ----- »_________ ________________

Pb». CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 mota!

OfiMS
1729 So. Ashland Ave^ 1 lubos 

Chicago, liliaols.
6p«$eialistas džiovos

VoieriSkg, Vyrišką Ir 
Vilki Lili.

OFISO VALANDOS >
Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 ik) 
6 vai. po piet ir uuo 7 iki 8:80 vai 
vikaro. Nedaliomis nuo 1Q vai 

valandos rytu iki 1 vai. pc
Telefonas DreueJ 2380

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. La f ay et te 4988.
\al.: 1-4 ir 7-9. -Ned. 10-12 pietų

i Tel. Austin 737

DR. MARTA I 
IM)WIATT-SASS.

Xątik sugrįio iŠ Ualif orui jos Ir 
vfl tąs eavo praktikavimą p« Ne, 

B2U3 W. Hmrteoa SL
Valandai 8—11 kasdien* ir •—g 

vakare f Skiriant nadHdieniss. |

Cr. liaurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashand Avė. 
Tel. j Yards 994

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

ib.-.=T-i-------------~T - . ...................... >

r>R. M. STAPULIONIS
Gydai l>e gyduolių ir be operacijų 

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

Tel.: Boulevard 9397
781 W. 18-ta gat. 2 iki 3 vak.

Teki Canal 279

Dienoms, 9 ryto Iki 9 vak, 

Ned. 10 Iki 12 pietį.

Tek Boulevard 6417!

OR. YUSKA
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos i nūs į a ryta iki 

8 vakare.
RMfdenrija> 2811 W. «8r< Si. 

Tel. Prospect 3466

^unuiuuoii
Telephone Yards 5032

ES. U. smitt!
RJOi So. Morgą a Sl^ 

Chicago, !D.
VAKANDOSj Nuo 8 iki 11 ryta 

ir cuo 5 iki 8 vtkara.

f-----------------------------------------------
Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą į 

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

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

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

- -----------------------------------------------/

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisos *
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. Nedėlionvis nuo 10 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

GarsinkitesNaujienose

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

Kojol
išgydo kojas 
nuo iutiino

Gausite nusipirkti visose 
aptiekosc.

Jeigu aptieka neturėtų, o norė
site greit gauti tai rašykite iš- 
dirbojams adresu:

Bingo! Chemical Co.» 
2816 So. Michigan Avė.,

Chicago, III.

Nustebink savo moterį ir draugus su Kalėdų 
Dovanoms. Turime skalbiamų mašinų, ant grin
dų ir stalo pastatomų gražiausių ir visokios 
rūšies lųmpų. Specialiai žemos kainos prie! 
Kalėdas, Labili specialūs kainos Kalėdų eglaitėms 
šviesos.

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

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

DR. C. K. KLIAUGA 
BEMISTAS 

1821 So. Halsted St„ Chicago, I1L 
kampas 18th Si. 

Valodoai 9—12 ryto ir 1—9 vak. 
Phono Canal 287

NEW PEOPLES ELECTRIC CO.
1711 West 47th St 

Tel.: Yards 413 
Tarpe Hermitagc ir Paulina.

^nir - Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų
Specialistas Ligų * 8P^škss su 

DR. J W. BEAUDETTE .
Ofisas

Novako Vaistini 
1724 S. Ashland Avė. 
Vai.: 2:80—6 ir 8;80—10 P. M. 
Ned.: 2:30—4:30 P. M, 
Telephone j Cm ai 464

Ofisas
5100 S. Ashland Avė. 

ant viršaus Banko 
Vai.: 1—2:3f ir 6:30—8:30 P. M. 

Nedaliomis iki 2:80 P. M. 
Telephone: Republic 805

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus į savo namą dabar. Kaina stebėtinai 

lema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai 
apkainavimų suteikiame.

[THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n C.
I 1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.

/-----------------------------------------------
Telefonas Pullman 8S6

DR. P. P. ZALI.YS
Lletavya Dentistos

1081H So. Michlgaa Av., Koaslaad.
Valandos: 9 ryto iki 12 diaaų

| Mae 1 po pietų iki 9 vakare.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 1118
DR. P. Z. ZALATORIS
•TDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki A pa 
plot. 6 iki 9 vakare.

Badlliomia nuo 9 iki 12 ryta.
1821 S. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va- 
karais 6—9. Nedei. pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted Si., Chicago, III.

DR. c. z. vuais 
Ljetavis Doatlstai 

B712 Soath Ashlaud Av*« 
arti 47-toe gatvių

I
 Telephone Yards 1632

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

8259 So. Halsted St., Chicago. 
UIUU

_WI. ,, =—ra—■.------------------------------

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARAUUS 

Gydytojas k ' Chirurgai ! 
yALAMDOS: 0—12 ryto 

St—9 vakaro.
1203 So. hforgraM Straai,

I
CMcigo, UI

..... " ............. ~~T UITT

Tolephoaa Van Buren 294 
Ras. 1189 Indepandcnce Blvd. Chleage

DR, A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CUIRUICGA8 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų.
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

OfiMBt 3354 So. Halsted St. Chicagih 
Telephone Drover 9698 

Valandos*. 10—11 ryto; 2—8 pa tolat, 
Z—ii lak. NodtUamia JLfl—12 diana.



CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

Vėl niekus plepa.
Užvakar policija suareštavus 

keleli) streikierių, sako,patyrus, 
kad streikieriai buk rengėsi 
“terorą“ skerdyklų apigardoj 
pagimdyti. Ji sako, kad strei
kieriai buk pleųayę sudeginti 
streiklaužiu namus ir išžudyti 
policiją.

CHICAGĄ SAUSINA 
NEJUOKAIS.

Policija pranešė, kad ji pra
eitą šeštadienį bėgyje nevisai 

'dviejų valandų suareštavo pen
kis dešimtis smuklininkų už 
pardavinėjimą skystimėlio. Gi 
dar tik prasidėjo medžioklė. 
Kiek bus areštuota bėgyje ke
lių dienų, sunku pasakyti. 

. Bet matyt, kad šįsyk policija 
jau nebejuokus krečia.

Taigi gal galų gale ir apsail
sins Chicagą bent tam kartui.

DARBININKAI GAUS KALĖ
DŲ BONUS.

DŽIANITORIAI SUTINKA 
SUMAŽINTI ALGAS.

Daugiau kaip du tuksiančiai 
džianitorių pereitą šeštadienio 
vakarą turėjo susirinkimą 
Musicianas’ Hali svetainėje 
(175 \V. VVashington gal.) Jie 
atsakydami Chicago Kcal Esta- 
te Boardo komisijai sumažini
mo algų reikale pasakė, kad 
jie sutinka sumažinti sau algas, 
jeigu bus sumažinta namų ren- 
dos. Džianitorių unijos prezi
dentas \Villiam Ques.sc toliau 
pareiškė, kad jie negali sulikti 
sau algas sumažinti, kada na
mų savininkai vis dar kelia 
remias.

Tai koks biaurus skerdyklų 
savininkų provokacijos darbas. 
Streikieriai apie tokius darbus 
nei svajoti nesvajojo; jie strei
kuoja teisėtu budu, kad page
rinus darbo sąlygas ir nedavus 
skerdyklų savininkams vergi
ją įvesti. Tai ir viskas. Jie apie 
nebūtus dalykus visai nieko ne
svajoja. Tokiais darbais užsii
ma tiktai skerdyklų savinin
kai, nes jie šaudo streikierius 
ir sunaikina jų namus.

Streikas kol kas vis dar sėk
mingai tęsiasi.

$50 JAM NUMERAVO.

Anądien smuklėj tūlas poli- 
cistas patrini jo vieną vyruką, 
kad šis atsimainė $50 ir įsidėjo 
į savo plošciaus vidurinę kiše
nę. Kiek palaukus policistas 
“užpundijo“ tam vyrukui išsi
gerti ir pradėjo abu “frontai“ 
draugiškai apie savo “bobutes“ 
juokus krėsti. Gi kada jau jie 
gana “draugiškai“ išsišnekėjo, 
teda “dėdukas“ šio vyruko pa
klausė, girdi, kažin jus atrody
tu mėt, jeigu užsivilktumėt 
policisto ploščių. Na ir pra
dėjo juodu ploščiais “mieruo- 
tis“. Tuo tarpu “dėdukas“ 
tuos $50 iš vyruko plošėiaus 
įsidėjo į savo kišenę. Po to jis 
paprašė vėl atsimainyti plok
ščiais, nes girdi, jeigu kitas 
“dėdukas“ įeitų tai juodu užtai 
gali suareštuoti, šis vyrukas to 
paklausė. Bet kada parėjęs na
mon pasigiri* savo bobutei, kad 
jis šį vakarą buvęs “policistu“, 
jinai greit suprato kame daly
kas ir paklausė jo ar jis dar 
visus pinigus turi, šis grabt, 
grabt, gi žiuri, kad jo $50 jau 
iš jo plošciaus kišeniaus “išsi- 
niufino.”

Nekurie Cbicagos bankai ir 
šiaip kompanijos pranešė savo 
darbininkams, kad jie ir šįmet 
duos jiems Kalėdų bonus.
The Home Bank and Trust 

Company bankas duos savo 
darbininkams 10 nuošimtį visų 
metų uždarbio. The Drexel 
State Bank bankas ir gi duos 
10 nuošimtį South \Vest T rust 
and Saving bankas taipgi 

įduos savo darbininkams 5 nuo 
šimtį.

The Grane Company kom
panija duos savo darbininkams 
5 nuošimtį visų metų algos. 
W. A. \Vicboldt and Co. kom-1 
panija taipgi pranešė, kad ji 

iducs savo darbininkams šįmet 
paprastus bonus, kaip kad bū
davo duodama pirmiau.

j ____

VĖL BOMBA.

Pereitą šeštadienio rytą spor- 
gdama juodrankių bomba trijų 
augštų mūrinio namo pryšaky, 
po n u m. 1031 So. Morgan gal., 
išgąsdino visus ten gyvenan
čius žmones, suplėšė visą tų na 

■ mų prieangį ir išdaužė apylin
kių namų langus.

Spėjama, kad bomba buvo 
taikoma Mrs. Tessiei Bussoei, 
kuri gyveno ant antrų lubų, 
nes melai atgal ji buvo gavus 
nuo juodrankių laišką, reikalai! 
jautį nuo jos $2,000, bet ji į 
tai nei kiek domės neatkreipus.

Mrs. Annie Keulle, kuri su 
savo keturiais veikučiais gyve
no ant pirmųjų lubų, sako, dau 
ginusiai nuo to nukentėjo.

Šiaip lai nei vieno asmens 
nesužeidė, nors bomba • buvo 
labai stipri ir daug žalos pada
rė.

AUTOMOBILIŲ AUKOS.

Pereita šeštadieni suvažinė
jo automobiliai tris asmenis.

VĖL PABĖGO Iš KALĖJIMO.
Policijai bejieškant O’Con- 

nor, kitas kalinis pabėgo iš 
kalėjimo, šį sykį pabėgo \Vil- 

j liam Holfman, taipgi plėšikas.
Tas vis turėtų būti garbė po- 

i licijai už “kabrastj.“ i c

■
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$15,000 SURINKO SUŽEIS
TIEMS KAREIVIAMS.

Pereitą šeštadienį, karei
viams Tag dienoj, surinkta 
apie $15,000 visoj Chicagoj. 
Aukų rinkėjai, sako, tuo labai 
patenkinti, nes kai toks oras 
buvo, tat daugiau surinkti ir 
norėti nebuvo galima.

Visgi tas parodo, kaip daug 
sužeistais kareiviais dabar 
žmonės rūpinasi. Jiems einant 
į karą beveik visi rėkė, kad kai 
sugrįšite, tai jums bus viso ko, 
o dabar vos vos $15,000 jiems 
sumetė.

Well, visgi patriotizmas...

SUSIBARĖ IR GAVO PEILĮ 
ŠONAN.

Anądien Joseph Souscek, 10 
metų amžiaus, 3312 So. Ash
land avė., eidamas į galvekarį 
susibarė su kitu jaunuoliu už 
visai menkniekį. Po tam šis 
nepažįstamas drauge su juo iš
lipo iš gatvekario, pasekė jį 
kiek toliau ir vėl pradėjo juo
du bartis. Tuo tarpu nepažįst- 
tamasis išsitraukė peilį iš sa
vo kišeniaus ir jį mirtinai nu
dūrė.

Tai prie ko kartais y*a)lveka- 
ry susibarinias už menkniekius 
priveda.

GAL SUMAŽINS KARPENTE-
RIAMS ALGAS.

Karpenterių unijos preziden
tas Harry Jessen pranešė, kad 
jis išsiuntinėjęs visiems ikar- 
penterianis balsavimo blankas 
reikale sumažinimo algų. Jis 
patarė visiems karpenterianis 
sumažinti savo algas penkioli
kę centų valandai.

Balsavimai, spėjama, užsitęs 
apie savaitę laiko.

Tas palies apie aštuonioliką 
tūkstančių karpenterių.

SKAITYKIT IR PLAT1NK1T 
“NAUJIENOS“

IS ŠIRDIES
Parašė James Allen 

Vertė St. Biežis.

TURINYS:
1. širdis ir gyvenimas.
2. Proto pobūdis ir pajiega.
3. Proto
4. Darymas ir žinojimas.
5. Pirmi žingsniai į augstesnį gyvenimą.
6. 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 
skurdą. Blogas paprotys nutraukia žmogų į 
niekšybę, panieką ir pražūtį. Tokia yra galybė 
gerų ir blogų papročių.

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

a

n

Knygelės kaina tik 15 centų.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.

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

vidurius ir trynimui 
P O L O

SAPOMENTDL
STIPRI ALCHOLINĖ SMETONA 

taip stebėtinai veikia, kad urnai pra
šalina visokį skausmą nuo persidfrbi- 
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- 

i reikės ilgiau kęsti. Kaina už puodą 
65c. Nueikit 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, UI.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
'j-T??1““ -L*-..-*___i'L1 ■ i!'1

Lietuviu Rateliuose
ROSELAND.

Lietuvių Darbininkų Svetai
nės Bendrovė paskutiniame sa
vo susirinkime nutarė pirktis 
svetainę. Jau yra derama nuo 
C. Strumilos ir gal neužilgo 
bus nupirkta. Taigi dabar mos 
kviečiame visus Boselandie- 
čius, kaip draugijas taip pa
vienius, kad ilgiau nebelauk
dami tuojau nusipirktumėt Še
rų, nes dauguma draugijų ir 
pavienių sakėt, kad pirksi te se
rus tada, kada bus perkama ar
ba statoma svetainė. Dabar jau 
mes esame pasirengę pirkti. 
Bendrovės direkcija praeitame 
savo susirinkime paskyrė 26 
žmones, kurie eis pas visus vie
tos lietuvius pardavinėdami Še
rus. Šis yra paskutinis pakvie
timas prisidėti prie bendrovės, 
— kur musų šorų pardavėjai 
atsilanko, nebijokite pirkti nuo 
jų Šerus, jei tik jie turi Šerų 
pardavinėjimo knygutes. Ben
drove už juos atsako.

Ant. Norbutas, pirmininkas.
27 E. 102 PI., Roseland.

P. S. — Lietuviu Darbininku 
Svetainės Bendrovės rengiamas 
vakaras bus Kalėdų vakare. J. 
Stančiko salėj, 205 E. 115 St. 
Bus dailus programas. — A. A.

LIET. GELB. DRAUGIJA.
Lietuvių Kriaučių Kliubas, 

Chicago, per p. Povilą Bauski- 
na atsiuntė LGD. Centrui naš
laičių l’ondan $12.50.

Pinigai priimti. širdingai 
ačiū 'Lietuvių Kriaučių Kliubui.

Dr. A. L. Graičiunas, sekr.

Pranešimai!
Am. L. T. Sandaros 25 kuopos 

priešmetinis susirinkimas bus laiko
mas pirmadienį, gr. 10, Fellovvship 
Ilouse 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,

Meldžiame apielinkės draugijų ne
rengti vakarų sausio 14, 1922, nes 
tų dieną West Pullmano Lietuviškas 
Pašelpinis Kliubas rengia vakarą.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU sesers Marcelės Lauri- 

naičiukės po vyru Zubrickienės. Gy
veno Clevcland ir Chicago. Meldžiu 
atsišaukti. Jeigu mirus, prašome jos 
pažįstamų pranešti.

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

JIEŠKAU Vinco Ascilos Mariampo- 
lės apskičio, Šilavoto kaimo. Aš esu 
ką-tik atvažiavus iš Lietuvos, turiu 
svarbų reikalą nuo namiškių. Meldžiu 
atsišaukti:

AUGUSTĖ GERULAITIS 
2211 W. 21st St., Chicago, 111.

JIEŠKAU draugės apsivedimui no 
senesnes 32 m. Aš esu 28 m. ir amat- 
ninkas. Atsišaukite laišku

JOHN STANITIS
3515 Lowc Avė., Chicago, UI.

JIEŠKAU Antano Dibors, kuris 
metai laiko atgal gyveno ant didėsės 
Kol-Rivcs. Jam stokavo pinigų ap
mokėjimui ineome tax, tad paskoli
nau, o jis užstatė siutą ir laikrodėlį. 
Dabar persikėliau nuo didėsės Kol- 
Vives į Kestler, W. Va. Girdėjau 
pasakojant žmonėms, kad buk išsi
krausčiau jam nežinant ir nenoriu 
atiduoti siutą.

JOE MILLER,
P. O. Kistler, W. Va.

J/AIRŲS SKELBIMAI 
LIETUVIŠKA APTIEK A 
John Molakovsko R. P. H. 
Aptiekorius ir savininkas 

3149 S. Morgan St., Kampas 32th ir 
Morgan St., Dr. G. M. Glaser name.

Tek Yards 1826 ‘

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARIAI ant rendos su valgiu 

$8 į savaitę, be valgio $3 į sa
vaitę. Šviesus kambariai ir viskas 
apžiūrima.

1606 S. Halsted St.

ŠILTAS KAMBARYS ĄNT 
rendos, be valgio; po nunwiu:

3231 So. Emerald Av£

REIKIA DARBININKŲ"
MOTERŲ

REIKALINGA ŠEIMYNINKĖ mer
gina ar našio prie namų darbo. leng
vas ir pastovus darbas, gera mokestis.

Atsišaukite
OREMUS CHEMICAL 

LABARATORY 
1718 So. Halsted St.

Panedėlis, Gruodžio 19, 1921

REIKIA ŪAREIMNKŲ
MOTERŲ

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

C. P. SUROMSKIS 
3346 So. Halsted St.

REIKIA MOTERIŠKĖS PRIŽIU- 
rėti du vaikus. Atsišaukite telefonu 
Pulhnan 4699; adresas:

10701 So. State Str.

REIKALINGA mergina nuo 15 iki 
17 m*etų prie Real Estate ofiso darbo. 
Nesvarbu apie patyrimą. Algos $10.00 
j savaitę ir daugiau. Atsišaukit: 
3328 So. Halsted, N. W. Cor. 33 PI.

Matykit J. Namon nuo 9 ryto iki 
10; vakare nuo 8 i ik 9.

REIKIA DARBININKŲ
VYRU

REIKIA VYRŲ A T LIEK A- 
mu laiku ar visą laiką. Kiek
vienas vyras turys abelną su- 
gabumą gali lengvai uždirbti 
nuo $100 iki $500 į mėnesį par- 
davojant Pirmo Mortgečio 8 
nuošimčio Auksinius Bondsus. 
Patyrimas nereikalingas. Gausi
te čia patyrimą, kuriuomi už
dirbsite daugiau pinigų nei už
dirbate ir busite neprigulmingi. 
Kreipkitės ypatiškai biznio va
landomis, sub. iki 8 vai. vak.

1521 Haddon Avė. 
PALATINE*

Arti Milvvaukee ir Division St., 
Chicago.

VYRŲ REIKIA ŠIOFERIŲ, 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. VVa
shington St. Room 525.

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

1606 S. Halsted St.

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.

REIKTA dviejų vyrų gyvenančių 5 
metai Chicagoj ir turinti plačią pa
žintį prie Real Estate darbo. Galima 
uždirbti $75 ir daugiau į savaitę. Pa
tyrimas nereikalingas, tik kad butų 
drąsus su žmogum* pakalbėti. Išmo
kinsiu ta biznį. Atsišaukite tuojaus. 
BRIDGĖPORT REAL ESTATE CO.

3328 S. Halsted St.
N. W. kampas 33-rd PI.

Matykite J. Namon, nuo 9 vai. iki 
10 ryte ir nuo 8 iki 9 vai. vak.

PARDAVIMUI
BRIGHTON PARK, pardavi

mui bučernč ir grosernė su na
mu ar be namo. Duosiu lysą. 
Turiu du bizniu.

2559 W. 39th St.

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

5030 S. Stato St.,
Tol. Kenwood 1317.

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

3537 So. Wallace St.

GRAŽI KALĖDŲ DOVANA 
Dideli 48 colių kabinetai; Phonografa 

už 

$25.00 ''
Groja visokius rekordu. Kreipkitės 

tuojaus.
2247 W. Roosevelt Rd.

NORIU pirkti barbernę geroj
vietoj 2 arba. 3 krSslų.

MII. JOHN KUBILIUS
829 10-th St., Rockford, 11'1.

PARDAVIMUI saliunas ir restau- 
rantas su visais saliuno ir restauran- 
to fixtures. Parduosiu už piieinamą 
kainą. Pardavimo priežastis, per ddug 
turiu biznių, arba jieškau teisingo 
bartenderio. Atsišaukite greitu laiku 
pirkeias arba barkvneris.

GEO. M. CHERNAUSKAS, 
1464 Indiana Avė.

PARDAVIMUI saliunas Cent
ral Manufacturing Districte. Lie- 
tuviu apielinkėj. Pašaukit Nor
mai 5001 arba į Naujienų ofisą 
506.

PARDAVIMUI SALIUNAS, DARO 
biznį visą meta; pirmos klesos fix- 
tures. Turi būt parduotas tuojaus.

Atsišaukite:
6758 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, biznis išdirbtas; šeši kam 
bariai už pakalyj. Atsišaukite:

920 W. 14th St.

RAKANDAI DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

RAKANDŲ BARGENAS
Jauna pora priversta parduoti sa

vo 5 kambarių rakandus ant syk ar 
atskirai už gerą pasiūlymą. Vėliau
sios mados .seklyčiai setas, valgomo
jo, miegamojo kambarių setai, velve
to kaurai, ant grindų pastatoma lem
pa, "daven po rt, rankomis malcvoti pa
veikslai ir tt. Taipgi didelis dubelta- 
va springsa phonographas, su rekor
dais ir daimanio adata ir gražiausia 
grojiklis pianas, ukelele pridedama, 
modelio 1921 su roliams šėpute ir ant 
10 metų gvarantuotas. Nepraleiskit 
šio bargeno.

Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

DRAUGYSTĖ MEILĖS 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; maršalkos: I. 
Jonas Guzauskis, II. Geo. Cher- 
nauskas; ligonių glob. Antanas 
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
sėjas Stan. Romanas.

NtMtl-ZEME.
GREIČIAUSIAI NUPERKAME, 

mainome, parduodame visose dalyse 
Chicagos. Norinti parduoti, pirkti, 
mainyti, narna, bučemę, grosernę, 
farmą, lotą, mašiną, saliuną. Turime 
pirkėjų ir mainyto jų laukiančių.

Kreipkitės ypatiškai ar laišku: 
BRIDGĖPORT REAL ESTATE CO.

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

PARDAVIMUI ar mainymui 3 lotai 
ir 7 ruimų namas ant miesto praper- 
tės. Galima laikyti gyvulių ir paukš
čių. Namus randasi prie 111 ir 
Halsted St. Atsišaukite:

C. P. SU ROM SK T CO. 
3346 So. Halsted St.,

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

siuvimo vyriškų ir moteriškų drapana
Musų sistema yra geriausia. 

mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuvo 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų- Išmokinam į trumpą laiką n 
už labai prieinamą kruną. Išmokę? 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL.
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 luhą.

P lės E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

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

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais 
Specialės instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams St.,

Tek. Harrison 1421. Chicago

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

Leveskio Mokykla
PERSIKĖLĖ

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

3454 So. Hulsted įsatv. 
arti 35tos Kilt.

AUŠROS MOKYKLOJ

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

3001 So. Halsted St., 
Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvodystės, stn 
nografijos. typewriting, pirklyboR tei 
šių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel 
nos istorijos, geografijos, politikinė* 
ekonomijos, pilietystis, dailiarašys- 
tis ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto ik* 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo € 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALRTED RT.. CHICAGO.

--------- -------- ■________

LIET. TAUT. IJUOSYBĖS DRAU
GYSTĖ: Pirm. Ant. Radauskas, 
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 nedėldionį Valen- 
čiaus salėj, 1732 So. Union Avė., 
1:30 vai. po pietų.

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 mčne- 
«>is pirmą pe.tnyčią. 7:30 v. v., Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St.

Chicago.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖ: Pirmininkas Juozas Rūta, 
210 W. 51 St.; padėjėjas Ant. 
I/'knickas, 663 W. 18th St.: nutar. 
rašt. Kaz. Demereckis, 3327 S. 
Wallacp St.: turto rašt. P. Kuku
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt. 
P. Paužnlis; kasier. Ant. Antanai
tis; kasos globėjai: T. P. Chuplins- 
kas. IT. Fr. Kiaune: maršalka Kaz. 
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai 
Laikomi kiekvieno mėn. antra su- 
batvakarj A. Urbono salėj, 3338 S. 
Auburn Avė.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IK 
SESERŲ, Kensington, 111: 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. Grigui a, 10449 Went- 
wortb Avė.; turto rašt. W. Dargis, 
10520 State St.

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

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 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
TARPINĖS PAŠALPOS: pirminin
kas J. Bačiunas, 2152 Alice PI.; pa
dėjėjas A. šakis: nutar. raštin. P. 
Rauskinas, 1841 N. Leavitt st.; tur 
to rašt. K. Labanauskas, 1515 N. 
Wood St.; kontr. rašt. A. Šimas, 
1835 Wabansia Avė.; daktaras kvo
tėjas Dr. A. Montvid, 1824 Waban- 
sia av.; ofiso valandos nuo 6 iki 8 
vakare. — Reguliariai 'Kliubo susi
rinkimai kiekvieno mėnesio pirmą 
seredą Knygyno svet., 1822 Waban 
šia avė.

----------------------—---------------- ę------
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 

SAVITARP. PAŠALPOS: Pirmi
ninkas J. Ascilla, 1429 N. Wood St.; 
vice-pirm. K. Kairią. 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.; daktaraa-kvotėjas Dr. A. Mont
vid, 1824 Wabansia Avė. (ofiso va
landos nuo 6 iki 8 vakaro). — Drau
gijos reguleriai susii inkim*ai laiko
mi kiekvieno menesio antrą nedel- 
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 PAŠEI/- 
POS KLIUBAS: — Pirmininkas 

Seilius, 1920 FŠ. Ilulstcd St.;Vlce-pii-m. Ant. Salemonaviče, 3333 
S. Halsted St.; Nutarimų rašt. Ant. 
Booben, 3231 Emerald Avė.; Turto 
rašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. Ca- 
Hforuia Avė.; Kontr. rašt. St. Ja- 
rembauskas; Iždininkas Kaz. Che- 
pulis. — Susirinkimai laikomi pirmą 
subatą kiekvieno mėnesio D. She- 
maičio svet., 1750 S. Union Avė.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS GOJUS:— 
Pirmininkas J. šaulys, 2152 W. 24th 
St.; padėjėjas K. Vaitkus; nutari
mų rašt. F. Ažusenis, 4014 S. Ma- 
plewood Av.; 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 trečią nedčldienį, 1 vai. po 
pietų, J. Padžiuvčlio svet., kampas 
18-tos ir Union avė.

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


