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Pasikėsinimas ant Galvanausko

Eugene Debs namie

Indija kovos ramiu budo

Gubernatorius bus tei
siamas.

WAUKEGAN, III., gruod. 29. 
— Teisėjus Edwards šiandie 
parėmė apkaltinimus prieš gu
bernatorių Len Small ir pripa
žino tuos apkaltinimus lega
liais, įsakydamas pradėti gu
bernatoriaus bylų nagrinėti 
sausio 9 dienų. Gubernatorius 
yra kaltinamas pasisavinime ir 
išeikvojime apie $2,000,000 
valstijos pinigų. Pirmiausia jis 
bus teisiamas už menamų išei
kvojimų $500,000 valstijos pi
nigų.

Eugene V. Debs namie.
Jį pasitiko stotyj 50,000 

žmonių minia.

TERRE HAUTE, Ind., gruod 
žio 29. Senelis Eugene V. Debs, 
kuris tris metus išsėdė
jo Atlantos kalėjime už prieš
karines prakalbas ir tik prezi
dento Hardingo paliuosuotas iš 
to kalėjimo vakar sugrįžo į 
savo namuj Terre Haute.

Visas miestelis susirinko jį 
pasitikti ir jo priėmime dalyva
vo daugiau kaip 50,000 žmo
nių. Iš stoties visa ta didele 
minia nulydėjo į jo namus, kur 
jį pasitiko jo žmona ir kiti gi
minės. Stotyj jį pasitiko 
mayoras Hunter, kuris jį karš
tai sveikino.

Nors Debsas buvo labai su
judintas to pasitikimo ir sugrį
žimo namo, kur jis nebuvo per 
trejetų metų, jis visgi susirin
kusiems pasakė trumpų prakal- 
belę. Jis pasakė:

“Broliai, kaiminei ir drau
gai. Jau vėl namie. Mano šir
dyje prieš nė vienų nėra jokio 
piktumo, jokio rūstumo. Aš 
buvau tik ištikimas savo įsitiki
nimams. Ateityje mes galbūt 
skirsimes savo nuomonėmis, 
bet visuomet pasiliks ta drau
giškumo dvasia. Kaip silpna, 
kaip bejiegė yra kalba, kad 
išreiškus mano jausmus! Aš ne 
galiu šį vakar kalbėti ir aš (le
kuoju jums iŠ gilumos mano 
širdies.“

Debsas grįšdamas namo dar 
buvo sustojęs Indianapolis, kur 
jį pagriebė susirinkusi minia 
ir nunešė į Spencer kliubų, ku
riame jis irgi pasakė trumpų 
prakalbų.

“Aš paeinu iŠ darbo žimitnų 
ir aš visuomet kovojau už juos 
ir man nieko kito nelieka, kaip 
tęsti tų kovų ir toliau“, sakė 
jis.

“Vyrai, kurie eina karau, 
kad likus nušautais, sužeistais, 
ar nutroškintais gasais, yra 
didvyriais tik valandai, šis me
lagingas didvyriškumas greitai 
išnyksta ir didvyriai patampa 
valkatomis. Jus niekad nema
tysite sužeisto plutokrato. Bu
tų didelė keistenybė pamatyti 
Vienakojį narį prekybos ka
meros.

“Amerikos žmonės buvo ver
čiami tikėti, kad tai buvo ka
ras už išlikimų, karas už de-

mokralybę, betgi pats preziden 
tas VVilsonas savo St. Louis 
prakalboje pasakė, kad tai bu
vo prekybinis karas. Gi už pa
sakymų to paties dalyko aš ta
pau pasiimtas kalėjimai). Vie
natinis skirtumas yra lik tame, 
kad aš pasakiau tai pradžioje 
karo, o jis pabaigoje.“

Debs aplankys Chicagą.
CHICAGO. — Socialistų par

tijos raštinėje pasakyta, • kad 
Eugene V. Debs aplankys Chi- 
cagų su prakalbomis už trijų 
ar keturių savaičių. Galbūt jam 
bus surengtas maršrutas po vi
sas Jungi. Valstijas.

Neužilgo pas jį susirinks So
cialistų partijos pildomasis ko
mitetas, kuris apdirbs su juo 
visų jo veikimo programa.

Indijos nacionalistai už 
ramią kovą.

Tęs boikotų ir nekooperavimų 
ir toliau, bet nevartos prievar
tos. Ghandi pasilieka vadovu.

AHMEDABAD, gruod. 29. 
— Visos Indijos nacionalistų 
kongresas šiandie beveik vien
balsiai priėmė rezoliucijų, pa
siūlytų Ghandi ir stovinčių už 
tolimesnį tęsinių boikoto ir 
nekooperavimo politikos, visai 
nevartojant prievartos kovoje

ir už Indijos nepriklausomybę.
. t Bezoliucija be to paveda vi

sų galę. Ghandi veikti savo nuo 
žiūra, kada nėra laikoma kon
greso susirinkimų. Tečiaus ji 
nustato, kad Ghandi ar kuris 
kitas jo pavaduotojų, atsitiki
me arešto, negali daryti taikos 
su Anglijos valdžia, pirmiau 
negavęs kongreso sutikimų.

N aci o na 1 is t ų o rga n iz aci j os 
visoje šalyje yra raginamos lai 
kyti viešus susirinkimus, nors 
tokie susirinkimai yra uždrau
sti įstatymais. Areštams ragi
nama pasiduoti be priešini- 
mos.

Bezoliucija reikalauja pilnos 
nepriklausomybės Indijai.

Liberalai už savyvaldų.
ALILAIIABAD, gruod. 29. — , 

Atidarant visos Indijos Libe
ralų Federacijos suvažiavimų, 
Federacijos pirmininkas lyer 
pareiškė, kad liberalų pareiga 
yra būti ištikimiems ir nuošir
džiai priimti Valijos princų, 
kadangi jo apsilankymas netu
rįs politinių tikslų.

Jis be to ragino liberalus rū
pintis gauti Indijai pilnų sa
vyvaldų Anglijos imperijoje. 
Jis įrodinėjo, kad kooperavi- 
mas visuomet buvo liberalų 
obalsiu ir todėl esu ir dabar jų 
pareiga yra pagelbėti valdžiai 
jos pastangose išlaikyti taikų.

Daktarai už boikotą.
LONDONAS, gruod. 29. — 

Cairo žinia sako, kad Egypto 
daktarų susirinkimas priėmė 
rezoliucijų, kviečiančių boiko
tuoti anglus ir raginančių ža
dinti žmonėse tų mintį, kad boi 
kotavimas anglų yra šventa tau 
tinę irareiga.

Daktarai taipjau nutarė iš
traukti savo pinigus iš anglų 
bankų ir raginti ir kitus tų pa
tį padaryti.

2,000 bedarbių kasdien stovi 
duobos eilese.

ST. LOUIS, Mo., gruod. 29. 
— Ilgos duonos eilės jau stovi 
kasdie St. Louis’e. Nusidrieku
si keletu blokų nuo 1,500 iki 
2,000 žmonių eilė kasdie praei
na pro dirbtuvę, kurios savi
ninkas nesenai pradėjo dalinti 
maistų bedarbiams.

Valgį duodama du sykiu į 
diena, pusryčių ir vakarienės. 
Pavienių ir draugijų aukos pa
laiko tas eiles, o sankrovos 
duoda vaisių.

Pavalgius keli žmonės turi 
išplauti indus ir viską apruošti. 
Bedarbiai noriai tą darbų atlie
kų, kad lik gavus maisto.

Apskaitoma, kad St. Louis 
yra apie 20,000 bedarbių.

Grūmoja Francijai.
Anglai irgi pyksta ant francuzų

VVASHl-NGTON, gruod. 29. 
— Besitęsiant nusiginklavimo 
konferencijai vis tankiau girdi
si grūmojimų. Amerikos ra
teliuose jaučiama didelis nepa
sitenkinimas delei Francijos nu 
sistatymo submarinų klausi
me ir pradedama jau grūmoti. 
Jau pradedama atvirai kalbėti, 
kad Francija gali visai nužu
dyti Amerikos prielankumų ir 
kad gali būti pareikalauta iš 
Francijos atmokėti karo sko
las. Ji tada turėtų atiduoti 
Jungt. Valstijoms Vakarų In
di jų salas, o ir netekti Ameri
kos paramos.

Prancūzai gi griežtai sako, 
kad nežiūrint kokį spaudimų 
kas ne darytų, jie vistiek nenu
sileis.

Komitetų susirinkimuose ir
gi pradedama kalbėti grūmoji
mais. Ypač Anglija pyksta 
ant Francijos ir yra pavojaus, 
kad jos gali visai persiskirti. 
Tečiaus Francijos delegatai 
duoda suprasti, kad submarinų 
reikalavimas yra tik politinis 
reikalavimas, kad turėjus kuo 
atsispirti prieš Angliju. Jie sa
ko, kad kada bus išrišti nieku- 
rie opus Europos klausimai, 
tai tada bus galima lengvai iš
rišti ir submarinų klausimų. 
Taigi, kaip matyt, Francija 
submarinų klausinių laiko kai
po buožę, prieš Angliju ir delei 
to Anglija labiausia ir pyksta.

Kareliečiams gresia išnai
kinimas.

Bolševikai pasiuntė prieš juos 
stiprių kariuomenę su arti

lerija.

11 EIjS I N( lEORSAS, gruod. 
29. — Didelis kariuomenės su
koncentravimas palei šiaurinę 
dalį Rytinės Karelijos ir pen
kios valandos artilerijos šaudi- 
mo, aiškinama čia, kaipo pra
džių Rusijos sovietų valdžios 
puolimo ant sukilusių karelie- 
čių, kurie laimėjo ties Bcpola 
ir buvo apvalę nuo bolševikų 
visų Poraževri distriktų.

Jeigu bolševikams pasiseks 
pergabenti lengvųjų artilerijų 
užšalusiais keliais, nedaug lai
ko truks iki menkai apsigink
lavę kareliečiai bus visai išnai
kinti. ♦ 

5 žmonės užmušti piešimuose.

NEW YORK, gruod. 29. — 
Laike pastarųjų penkių dienų 
penki žmonės liko užmušti ir 
4 sunkiai sužeisti plėšimuose. 
Iš užmuštųjų du yra plėšikai, o 
kiti trįs — plėšikų aukos.

Kapit. Balsio fotogr.

Ministerio Ernesto Galvanausko miegamasai kambarys, 
kurio sienas ir lubas išdraskė teroristo bomba lapkr. 26 
dieną. Viduje matyt krūva skeveldrų nuo sudaužytų 
langinių, durų ir rakandų; kampe sulaužytas praustuvas 
ir ant jo sudraskyta kaldra, kuria užsiklojęs miegojo mi- 
nisteris.

Dar daugiau kareiviu.
NEWP()BT, Ky., gruodžio 

29. — Nors dabar streiko zone 
viešpatauja pilnas ramumas, 
gubernatorius MoitoNv prisiun
tė į čia dar daugiau kareivių 
prieš streikuojančius plieno 
liejiklų darbininkus.

Iš streiko Omahoj.
Moterų žygiuotė pas mayorą. 
Policija areštuoja streikierius.

SO. OMAHA, Neb., (Naujie
nų koresp.) — Gruodžio 20 d. 
buvo laikomi visų tautų strei- 
kierių masiniai susirinkimai. 
Jų tikslas buvo suderinti veiki
mų ir paraginti visus eiti pikie- 
tuoti. Ant rytojaus streikieriai 
vėl sėkmingai pikietavo sker
dyklas nuo 1 vai. nakties. Bu
vo ir susirėmimų su streiklau
žiais. Atvykusi policija arešta
vo 12 pikietuotojų, jų tarpe 
ir vienų1 sunkiai sužeistų lietu
vį J. Sabutį. Jį sužeidė negras 
stredklaužis, perkirsdamas pei
liu galvų. Negras irgi tapo su
imtas už nešiojimąsi ginklo.

Moterįs eina streikieriams į 
pagalbų. Gruod. 19 d. buvo 
pirmas skaitlingas moterų su
sirinkimas, kuriame dalyvavo 
ir apie 100 lietuvių moterų. 
Jos vienbalsiai nutarė pikietuo 
ti skerdyklas kartu su vyrais.

Varde vyrų ir moterų strei- 
kierių tapo išleisti atsišauki
mai, kuriuose kviečiama pilie- 
čius protestuoti prieš gabenimų 
streiklaužių iš kitų miestų į

FINIOU KUK8AS.
Vakar, gruod. 29 d., užsienio pini

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

Anglijos, 1 svaras sterlingų—$4.20 
Austrijos 100 kronų ..............  4*4 c
Belgijos 100 frankų ........... $7.70
Danijos 100 kronų ..............   $19.92
Finų 100 markių ................... $1.98
Francijos 100 frankų ........... $8.00
Italijos 100 lirų ................... $4.26
Lietuvos 100 auksinų ............... 57c
Trenku 100 markių ..................  3tie
Norvegų 100 kronų............... $15.90
Olandų 100 guldenų ........... $36.62
švedų 100 kronų ................... $25.00
Šveicarų 100 franku ........... $19.55
Vokietijos 100 markių ........... 57c 

skerdyklas, kuomet streikieriai, 
miesto taksų mokėtojai, yra 
įstumiami į didelį skurdą.

Moterįs jau daug sykių pasi
žymėjo savo drąsumu pikietuo 
jant. Jos geriau prieina prie 
streiklaužių ir juos sulaiko, o 
ir policija nedrįsta jas taip 
žiauriai pulti.

Gruodžio 20 dieną apie 3(M) 
streikuojanžių moterų, vado
vaujant lietuvei Onai Pa peik i c- 
nei nužygiavo į Omahą — mie
sto salėn. Priekyje tos moterų 
armijos lietuvis A. Ūkelis ne
šė didelę vėliavą. Visa ta ar
mija suėjo į teismabutį kad pa 
šimučius su mayoru. Ufiijos 
prezidentas J. A. Davis įrodė 
mayorui, kad streiklaužiai sker 
dyklose ir guli, kur nesant sa
nitarinių sąlygų, gali užsikrėsti 
įvairiomis ligomis ir paskui tas 
ligas išnešioti po visą miestą. 
Varde moterų kalba jų sekre
torė Ona Papeikienė. Ji įrodinė
ja, kad moterįs ir motinos, ku
rios leidžia vaikus į mokyklas 
ir moka taksus, negali, delei 
policijos, nė gatvėse pasirody
ti, kuomet streiklaužiams leid
žiama ginkluotis ir teikiama 
jiems didžiausią apsaugą. Ji 
reikalauja, kad streiklaužiams 
nebūtų leista gyventi skerdyk
lose ir tuo statyti pavojun ki
tų piliečių sveikatą.

Miesto komisionieriai sudarė 
komitetą, kuris prižadėjo rei
kalavimus apsvarstyti, o ma
yoras prižadėjo įsimaišyti į 
streiką ir bandyti sutaikinti.

L-, A. A. žalpys.

40 metų kalėjiman už langų 
daužimą.

PARRY SOUNID, Ont., gr. 
29. —; Policijos magistratas 
Moore nuteisė Stcphen Zowis- 
hik 40 metų kalėjiman už lan
gų daužimą. Zovvisluk prisipa
žino teisine, kad jis išmušė 
virš 20 langų, kad tuo budu pa 
tekus kalėjimai! ir gavus šiokią 
tokią pastogę.

Ontario generalinis prokuro
ras ketina ištirti šį nepateisina
mą ilgiems metams teisimą ka
lėjiman.

Rathenau Paryžiuje.
PARYŽIUS, gruod. 29. -— 

Vokietijos valdžios ekonominis 
ekspertas Waltcr Rathenau 
šiandie atvyko į Paryžių, kad 
perstačius kontribucijos komi
sijai Vokietijos padėlį. Jis yra 
lidimas Dr. Fisher, pirmininko 
Vokietijos karo skolų komisi
jos. Rathenau bus klausineja- 
as apie tai, kodėl Vokietija ne
gali užmokėti sausio ir vasario 
kontribucijos dalių.

Rathenau atsivežė daugybę 
įrodymų apie dabartinę Vokie
tijos finansinę ir industrinę pa
dėtį. Galbūt jis vėl pareikalaus 
iš talkininkų kreditų ar inter
nacionalines paskolos.

110 žm. užmušta Ulsteryj.
BELFAST, gruodžio 29. — 

Oficialiniai paskelbta, kad šie
met įvairiuose sumišimuose 
liko užmuštą 110 žmonių, jų 
tarpe 11 policistų. 540 žmonių 
liko sužeisti kulkų ar bombų.

Atgaleiviai paėmė Chaba- 
rovską.

WASHINGTON, gruod. 28. — 
Valstybės departamente gauta 
žinių, kad Vladivostoko balt- 
gvardiečiai, remiami japonų, pa 
ėmė Tolimųjų Rytų respublikos 
miestą Chabarovsk.

Laisvė užsienio prekybai.
LONDONAS, gruod. 28. — 

Copenhageno žinia sako, kad 
gautais iš Maskvos pranešimais, 
sovietų valdžia įrengiąs panaikin 

ti valdžios monopolių ir suteik
ti pilniausią laisvę užsienio pre
kybai.

Byla už paliuosavimą
Howato.

TOPEKA, Kas., gruod. 27.— 
Fcdcraliniame teisme užvesta 
byla už paliuosavimą iš kalė
jimo Kansas angliakasių vado
vų Alexander Howat ir Au
gusi Dorchy, kurie sėdi dabar 
kalėjime už neklausimą Kan
sas industrinio teismo.

✓--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- <

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

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

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

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

No. 304

Korolenko mirė.
RYGA, gruod. 29. — čia 

gautas bevielinis pranešimas, 
kad Poltavoje gruodžio 25 die
ną pasimirė garsus rusų rašy
tojas ir revoliucionierius Vladi- 
mir Korolenko.

Nori didelės armijos.
Trockis mano, kad bus bando
ma daryti naują intervenciją.

MASKVA, gruod. 28. — Ka
ro ministeris Leonas Trockis 
visos Rusijos sovietų kongrese 
reikalaudamas didelės armijos 
pranašavo taiką ir pilną pripaži
nimą ar naują valstybių inter
venciją prieš balandžio mėn.

“Juokinga yra sakyti, kad 
sovietai yra dominuojami mili
taristinės klikos“, sakė Trockis. 
“Prie musų bado ir ekonominės 
padėties yra svarbu, kad mes 
turėtumėm taiką. Musų armija 
turi mažiau kaip 1,500,000 kar 
rcivių ir pamatykite kur musų 
rubežiams grumojama, pirm 
negu pasakysite ar tokia armija 
yra reikalinga.“ Jis nurodė į 
didelius žemlapius ant sienos, su 
baltomis vyličiomis, rodančio
mis į Finliandiją, Rumuniją ir 
Lenkiją, iš kur, jis sakė, baltie
ji kareiviai puola Rusiją.

Trockis paskui atsigrįžo į sė
dinčius Lenkijos ir Finliandijos 
diplomatinius atstovus ir parei
škė jiems:

“Tos atakos turi apsistoti. 
Kiekvienas žmogus Rusijoje 
nori taikos. Bet mes negalėsi
me amžinai kęsti kandžiojimų“.

2 žmones užmušti bombų.

LISBONA, gruodžio 29. — 
Du žmonės liko užmušti ir pen 
ki sužeisti mestų šiandie bom
bų. Keletas žmonių areštuota.

Lietuvos pasiuntinybė Olandi
joje.

WASHINGTON, gruodžio 21 
dieną. (Liet. Inf. Biuras). — 
Naujai atidarytos Lietuvos Pa
siuntinybės Olandijoje adresas 
yra šis: Lithuanian Legation 
In Neitherland, Hotel Bellevue, 
I (ague. /

_________ _________________ ---------------------------------- -----------
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Laiškas iš Kauno
[Naujienų korespondencija].

Lietuva... Kaunas... Kaip tai 
ypatingai skamba lietuvio au
syse. Aš taip, rodos, ir matau, 
kaip amerikietis lietuvis, pa
ėmęs laikraštį, pirmiausiai sa
vo akis įsmeigia į žinias žine
les iš Lietuvos. Negyvenančiam 
Lietuvoj ta Lietuva kaip ko
kia pasakų valstybe vaidentu
vėj vaidinas. Nevienas ameri
kietis užsidegęs troškimu grįž
ti Lietuvon ir naktims sapnuo
ja tų laimingų “Lietuvą tėvy
nę”.

• Taip! Lietuva tėvynė kable
liuose. Ji Lietuva ir tėvynė 
tanų kam jau ir Amerikoj ge
rai gyvenasi, kas daug dolerių 
parsigabena, kurie čia, Lietu
voje, svarbią rolę lošia. I-a- 
bai stebėtina, kad šiandien 
Amerikos doleris yra Lietuvos 
gyvenimo termometras. Ame
rikos doleris kyla, Vokietijos 
markė puola ir lietuviškas es
tas (dabartinis pinigas) puola, 
o kaip ostas puola, tai viskas, 
be ko “žmogus negal būt iš
ganytas”, brangsta ir brang

sta. Doleris kyla, ostas (mar
kė) puola — viskas brangsta 
ne dienomis, bet valandomis. 
Tiktai nebrangia silpnojo ir 
vargingojo žmogaus darbas.

, Duona nuo .50-60 kapeikų pa
šoko ligi 100-120 kapeikų, ar- 
ba 210 skatikų. Na, o pagal 
duonos muzika visi kiti pro
duktai ir prekės šokinėja.

lietuves žmonės — žinai, 
žmonės — kaltina valdžią, kad 
ji su šmugelninkais į vieną dū
dą pučianti, kad ji leidžianti 
viską išvežti, kad ji nežiūrinti 
į žmonių reikalus. Kauno ko
mendantas net paskelbė grasi
nimą, kad už kėlimą kainų ir 
slėpimą prekių bus tokia ir to
kia bausmė. Bet čia, žinovai 
sako, reikia giliau j ieškoti prie
žasčių brangimo. 

X X i X
Laikraščiai Lietuvos veik vi

si partijų ar kam nors patai
kaujančių leidžiami, begalo vie
nodi ir nuobodus, taip kad, 
žmogus juos skaitai ar neskai
tai. vis tiek nedaug ką naujo 
tesupi nai; įla ilgiausiai tik. sa- 

vuosiUB giria, o svetimuosius 
peikia ir, į klerikalų dūdą pu
čia, išskyrus tik “Socialdemo
kratą”. Bet “Socialdemokra
tas” vos į savaitę sykį nedide
liu lapeliu išeina, dėlto labai 
siauruose partijos rėmuose 
įsisprendęs. Jam reikėtų eiti 
kasdien, didelio dienraščio for
mate ir drožti tai drožti tei
sybę “apuokams” į akis.

XXX

Metai šiemet vidutiniai Lie
tuvoje. Užaugini* net virš vi
dutinio. žeme šiemet jau be
veik visur visa (išskyrus kai- 
kurių valdžios laikomų dvarų) 
buvo užsėta. Žmonės kas tik 
gyvas stengėsi gyvulių užsiau
ginti. Taigi per tuos praeitus 
po karo metus Lietuvoj viso
kių gyvulių tiek daug priau
ginta, kad kai kas abejoja, — 
žiemą pašaro pritrukus, — 
kur busią padėta gyvuliai. Ka
dangi gyvulių kainos kasdien 
puola žemyn, nors miestuose 
mėsa laikosi senovės brangu
mo. Žinoma, mieste brangu 
darbas, vieta ir visokį mokes
čiai. Duonos ir bulvių užtek
tinai esama, tik daržovių (ko
pūstų, burokų ir t. t.) kiek 
mažiau, nes sausas pavasaris 
joms pakenkė.

X X X ’
Kas iš Amerikos parvykęs 

su doleriais sugebėjo apsisuk
ti — užvesti kokį nors biznį, 
ką nors nusipirkti ar su kuo 
bendrai susidėjęs ką prasima
nyti, tai toks gerai ir laimin
gai gyvuoja. O kain nepasise
kė įsitaisyti, tie savo sukrap
štytus dolerėlius palengvėle iš
mainė į ostus, o tuos ostus 
greitai galimu išleisti, tai tam 
dabar “nė rėkt — ne bėgt”. 
Toki amerikiečiai blogoj padė
ty pasijuto esą. 

XXX
Kaune šiemet spaustuvių dar

bininkių (apie 200 žmonių) vi
są mėnesį laiko streikavo rei
kalaudami už darbą mokesčio 
padidinimo. Nestreikavo tik 
Valstybės spaustuvės, ir laik

raščių rinkėjai, kurie priguli 
ne nuo spaustuvių savininkų, 
liet nuo redakcijų ir su redak
cijoms yra padarę geromis są
lygomis sutartis. Visokiais bu
dais darbdaviai mėgino darbi
ninkus suprovokuoti, bet dar
bininkai tvirtai laikėsi vieny
bės. Gruodžio 7 d. 1921 m. 
vargais negalais priėjo prie 
sutarties. Darbdaviai išpildė 
darbininkų reikalavimus ir 
apsiėmė už 3 savaites streiko 
laiko užmokėti streikavusiems 
darbininkams algas. Valstybės 
spaustuvė be streiko, darbinin
kams pareikalavus pridėjo al
gos po 50%. “šviesos” (kuni
gų) ir “Varpo” (soc. liaudi
ninkų) taipgi be streiko, bran
gumui kylant, padidino darbi
ninkam^ algas.

XXX
Žiema šiemet Lietuvoje ga

na ankstyba. Tuoj po Visų 
šventės pradėjo šalnoti, o pra
džioj gruodžio gerokai pašalo 
ir sniego iškrito. Gruodžio 8 
d. atlydys, palijo ir visą snie
gą nuvarė.

Lietuvos juodašimčiai, kleri
kalai ir visoki buvusieji caro 
ir kaizerio pataikūnai labai 
mėgsta demonstruoti žodžiais 
“laisva Lietuva”. Tai]), ji lais
va, bet nevisiems. Apie Lietu
vos nelaisvos, aš manau, ame
rikiečiams bus nusibodę ir 
klausyti, ir nevienas gal gir
dėdama ar skaitydama pama
no: Bene tai teisybė, neturė
dami ką veikti — bešmeižia 
vieni kitus! Žinoma, kol žmo
gus ant savo kailio ko nepa- 
tiri, tol netiki, bet patyręs, tuoj 
supranti, kame dalykas.

Netik kokia nors valdžia, 
bet ir paprasčiausias žmogus 
visiems neįtiks. Bet kuomet 
koks nors valdininkas aklai 
žengia žiūrėdama vien savo nu
sistatymo, nėkiek neži urėdams 
visuomenės reikalų, tuomet 
kyla neužganėdinimas ir ker
štas.

x x 14
Kai pereitą pa vasarį kažin 

kas šovė j miegantį I’in-iolcj vi- 
-Inrnaktyje ir jo ekscelenciją 
nepaprastai išgąsdino, tai dau
guma manė, kad tai jis pats 
tokią “štuką” pasidarė: šia, 
žiūrėkit, mane no r nužudyti, 
aš kankinys ir t. t. Ir daugu
ma su nusišypsojimu tą žinią 
praleido. Bet kai dabar (lap
kričio 25 d. 1921 m.) vidur
naktyje nuo bombinio sprogi
mo visas Kaunas sudrebėjo ir 
ramius gyventojus iš miegų iš
gandino, o ant rytojaus pasi
rodė Galvanausko butas suar
dytas, o jis pats sužeistas li- 
gonbutyje begulįs, tai jau vi
siems po juokų. Eina gandai, 
buk visi ministeriai ir šiaip 
valdžios šulai gavę grasinan
čių laiškų.

Kas Galvanauską pažįsta, 
lai sako, kad jis neblogas žmo
gus, — nebent, girdi, dabar 
beministeriaudamas butų iš
girdęs. Bet jis, net keletą mi-

A REAL BARGAIN

Self-Reducing
I 360

Geriausia 
■ gorsetu 

< diktores 
Į moterims.
Lengvi bet 
stiprus, išpar< 
davimui trum- 
laikui. Mieros 
22 iki 36. Jei«u 
ju»u krautuvui n 
kas neturi, pri-
siųsk pinigus ir mierą per 
juosmenį (ant drapanų) ir 
mes pasiųsim jums vienų pa
bandyti. Pašto lėšos primok.
HKMO BYCremC.FASflTON IN 5TFmY
Oaat. M. *9 Irriac Vfac* Nrw Yarft

nisterijų valdydamas, esąs sti
priausias krikščionių demokra
tų valdžios stulpas ir visas 
valdžios agentų daromas pilie- 
čia m s šunybes lengva širdžia 
toleruojąs. Be to dar esąs at
kaklus valdininkas ir didis irž- 
sivertūlis viską “ant savo” pa
statyti. Pernai, kuomet buvo 
iškilęs darbininkų (spaustuvi
ninkų) streikas delei neišpil- 
dymo grynai ekonominių ir 
profesinių darbininkų reikala
vimų, jis, Galvanauskas, nusi
statė kad ir viskas sugriūtų, 
darbininkų reikalavimų neuž
ganėdinti. Delei jo užsivertimo 
streikas tęsėsi visą mėnesį, kas 
padarė, valstybei milijoninių 
nuostolių. Galų gale tapo pa
leista į darbą pagarsėjusi Lie
tuvos žvalgyba, kad suvaldy
ti darbininkus. Prasidėjo kra
tos, suėmimai ir t. t. Sustrei
kavusiųjų įstaiga tapo uždary
ta, o paskelbta, kad darbinin
kai išnaujo priimami. Skubie
ji darbai buvo į užsienį (Vo
kietijon) pasiųsti spausdinti ir 
tapo paskelbta Vokietijos laik
raščiuose, kad Kaunui reika
lingi zeccriai... ir tokiu budu 
streikas tapo sulaužytas — 
ačiū Galvanausko sumanumui...
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Tai čia tik smulkus bruoželis 
k a rak teriz uo j a n t i s nukentė j usį 
nuinisterį. Lietuvos gyventojai 
jam daug “griekų prirokuoja”, 
bet čia tai jau pačių gyvento
jų ir Seimo dalykas. Kokį pa
state — tokį tur.

“Deržimorda” Mikuckis už 
savo atkaklumą, “mordų dau
žymą” ir žmonių šaudymą vis
gi nuo Lietuvos arenos prie
kio tapo nustumtas. Iš kariuo
menės tapo viešai išmestas, ir 
per Įsakymus paskelbtas. Jo 
niekur nematyt ir negirdėt. 
Matyt, “pakutavoja” žmogelis. 
“Lietuva” ir “Varpas” dar jo 
melankolliŠkas eiles spausdin
davo, dabar ir tų nebesima
to... /— Pranės Brolis.

TIK KĄ Ifi LIETUVOS
Sugrįžau į savo senųjų vietų.

Apvažiavau: Franciją, Angliju, Vo
kietijų, I^atvijų, Kanadą, Švediją, ir vi
sų Lietuvą. Patyriau, kų kitos šalys 
ir musų Tėvynė Lietuva veikia ir ko
kia jų padėtis. Šiuomi pranešu savo 
draugams, kad užlaikau didžiausią 
krautuvę ant Bridgeporto, Bohcmdan 
apynių malt extraict, koštuvų, gradus- 
ninkų, poudų, korkuojamų mašinų, 
smokaunus proškus, kuomi galima 
pasidaryt pigiai ir gerą naminį gėri
mų. Nepamirškite tos vietos ant 
Bridgeporto.

JOHN P. LEGEIKO,
3352 So. Halstcd St.r Chicago.

DIDELĮ IR IŠKILMINGA

Šeimynišką Vakarą

ILTĮ11į7iH.M17.HiJI1*offijbyU'AyTh'.*‘ «•  .............L*1

Bus gražus programas: dainos, deklamacijos, prakalbos ir t.t. 
Po programo šokiai, po šokių vakarienė

Lietuviai ir lietuvaitės, malonėkite atsilankyti kuoskaitlingiau- 
siai, o mes pasistengsime užganėdinti skaniais valgiais ir gėri
mais. Taipgi bus įdomiu ir niekad nebuvusių tarpe lietuvių žais
mių. Kviečia KOMITETAS

Rengia
DRAUGYSTE MOTINOS DIEVO ŠIDLAVOS

S ubą toj, 31 Gruodžio, ’21
Bažnytinėj Svetainėj

35th St., ir Union Avė.

Milda Teatras
SPECIALIAI SPEKTAKLIAI SVENTEMSI

Aukštos klasos vodeviliai, nauji kasdieną!
Photo dramos, Photo komedijos ir kitoš 
Invairenybes naujos kasdiena.

Kainos: Suimtomis, Nedeliomis ir šventadieniais:
Balkonas 20 centų, Apačioj 30 centų
Paprastais vakarais: Balkonas 17 centų, apačioj 28 centai.

SUTIKIMUI NAUJŲ METŲ:
VIDURNAKTIES SPEKTAKLIAI (Nuo 11 iki 1 vai.) 
Įžanga Balkonas 35 centai, Apačioj 50 centų.

k=- L ■ ■ —.......................................................... ................................... ........................

Federal Bond & Larui Company
'» I

Siunčia pinigus į Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paštą, 
čekiais ar telegramais.
Parduoda laivakortes į visą pasaulį.
Parduoda namus, žemes, farmas ir bondsus. <

OFISAI: G
666 W. 18th St., Chicago ur 1439 S. 49th Court, Cicero.
201 Chambers St., New York. Iii 602 Asso’n Bldg., Chicago.
\ S '

Iraltijos-amerikoc 
SeILIETUV^L

1 . PER I-LAMI3UR GA,I>IUAVĄ 
/• ARBA. LJEPOJLĮ 

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja į Piliayą 

aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

TA Į KAMBARIUS
ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ 
“ĖSTOMA” IŠPLAUKS.SAUSIO 11, 1922 
“L1TUANIA“ ” VASARIO 1, 1922 

TREČIOS KLASOS KAINOS Į: 
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50

—LIEPOJŲ $110.00 
' Dėlei laivakorčių ir žinių kreipkitės prie Jj 

savo agento.

KODĖL 
LIETUVOS 
ŽMONES

Prašo Amerikiečių siųsti pinigus Lietuvon per LIE
TUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ ? Todėl, kad šita besiro
vė yra žinoma Lietuvos žmonėms, kuri geriausiai ir teisin
giausiai išmoka pinigus. Jeigu Tamsta dar nesiuntei per 
mus, tai kviečiame pamėginti.

Jokia kita agentūra Amerikoje negali lenktyniuoti pi
nigų greitesniu persiuntimu Lietuvon su Lietuvių Prekybos 
Bendrove, žemiausiu dienos kursu ir greičiausiai išmoka 
pinigus Lietuvoje artimausioje Įlankoje arba Lietuvos Paš
te. Pilna gvarancija po valdžios priežiūra.

Laivakortes parduodam į Lietuvą, iš Lietuvos ir į kitas 
pasaulio dalis.

Pasportus parupinam važiuojantiems į Lietuvą ir no
rintiems partraukiam gimines iš Lietuvos Amerikon.
PARDUODAME LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS 

šftRUS.
Legališkus patarimus suteikiame visiems dykai. Pa

tarnavimas teisingas, mandagus ir greitas.
Visais reikalais kviečiame kreiptis šiuo adresu:

Lithuanian Sales
Corporation

3313 So. Halstcd St.,
Phone Yards 6062, CHICAGO, ILL.

Kuriem arčiaus ir patogiaus kreipkitės į musų Skyrius:
T0WN OF LAKE, CHICAGO, 
M. J. Damijonaitis, 
4559 S. Hermitage Avė., 
Tel.: Boulevard 7078.

WAUKEGAN, ILLINOIS 
A. S. Precinauskas 
760 So. Sheridan Road

WAUKEGAN, ILLINOIS
A. J. Sutkus, 
1817 So. Victory Street, 
Tel. Waukegan 1306 R.

ROsfcLAND, ILL.
J. Ramanauskas, 
10808 Michigan Avė., 
Tel.: Pullman 974. •

KENOSHA, WISCONSIN 
J. Trakselis, 
4G4 N. Sheridan Rd.,
ROCKFORD, ILLINOIS
P. Kutro,
1012 S. Main St., 
Tel. Main 1726.

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.

c NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti. 
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus. *
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus į 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St, Chicago

GarsinkitesNaujienose

Pėtnyčia, Gruodžio 30, 1921
................................ !-------------«

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

K. GUGIS
ADVOKATAS
Mieato oflsaii

127 N. Dearborn SL, Room 1111*18
TeL Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vietas 
8323 So. Halated St.

Valandos: nuo 6 ild 8 v. v. kiekvie
ną vakare, i žak y rus utaraMną b 
ketvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

PUROPFAN AMERICAN RUREAU
FABIONAS ir MICKIEVICZ, Ved.

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

Valau? s ') i>, 6 kasdiena
Vakaraia; Olai., Krt. ii Sub. iki 9 va'.are 

Ned iki 3 po pietų.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

1201 W. 22nd St., kerti Leavitt St 
Tele>hone Canal 2552.

Valandosi 4 iki 6 po piet, ir na* 
7 iki 9 vakare.

Veda visokias bylai, visuose 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visekius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morgą- 
ėiaus ant lengvą iUygą.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

Be. La Šalie St. Room BM 
TeL Central 6391

Vakj 812 W. 88nl St.. CMagą 
Tai. Yards 4881.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1311 Recter Building 

79 West Monroe Street, Ckicago, 
Phone Central 2560

Rez. 3214 S. Halsted St. 
Yards 1815. Vai.: 6 iki 9 vak.

Tel. Haymarkct 8669
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietavia Advokatu
Kambaris 806, Home Bank Bldg. 
Kam p. Milwaukee ir Asldand Avės 
Ofiso valu nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.
V~——■ ..... r

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1805-7 127 N. Dearbora St.
Randolph 3899

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

Seeley 3670

į f ----- - 1   ; Y '

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tei.: Hyde Park 8395 
----------------------------------------------------------- ------------------------------------

Phone Boulevard 6801
ANTANAS GREDUSKA

Generalia
Kontraktortas h 

budavotojas. 
Budavojame ir tateoaia.

1401 W. 47th St, Chicaga.

PUSE KAINOS
Išpardavimas

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

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

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

1 amistos pinigų vertė arba pinigai 
grąžinami.

Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned. iki 
6 vak.

Įsteigta 1982
S. GORDON,

1415 So. Halstcd St.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENAS"
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I KORESPONDENCIJOS Darbininką vadu užmušikai 
išteisinti I

GRAND RAPIDS, MICH.

Mūsiškiai vietos komunistai 
visur nori savo antspaudą uždė
ti. Pav. lapkr. 27 dieną buvo 
A. L. D. L. D. G6tos kuopos su
sirinkimas ir vienas tų ekstra 
maniakų duoda įnešimą, kad ku
rie priklausą kuopai neturį tei
sės skaityti Naujienų. Mat 
vargšai komunistėliai negali pa 
kęsti teisybės, kada Naujienos 
parašo apie Rusų komunistinį 
rojų.

Negaliu praleisti nepaminėjęs 
dar dviejų ekstra komunistų 
(pas mus tokių ekstra yra ir 
daugiau). Tuodu, vyras ir mo
teris, iš kažin kur čia atklydo 
ir dedasi dideli revoliucionieriai. 
Tuo tarpu dalykas toks. L. D. 
L. D. įsikūrė rugpiučio mėnesy 
1915 m., o kalbami elementai 
įstojo į 66 kuopą tik keturi mė
nesiai atgal. Kur tie smarkus 
revoliucionieriai buvo pirmiau, 
nežinia. L. D. L. D. jie nepri
klausė ir jie nieko nežino apie 
musų organizaciją.

Vakarų Virginijos kasyklų ba
ronų samdiniai nenubausti.

Neseniai teismas VVelch’e, 
\V. Va. paliuosavo Baldvvino- 
Feltso žvalgus, kurie buvo 
kaltinami užmušime Mingos 
angliakasių vado, S. Hatfieldo 
ir jo jauno padėjėjo E. Cham- 
berso. Paliuosuoti tapo C. E. 
Lively, Buster Pencc ir \Villiam 
Salters.

Šitie vyrai su grupe 
Bakhvino-Feltso agentų,

kitų 
csan- 
Colo- 
strci-

i

rados kasyklų savininkų 
kiniais sargais, nušovė Welche 
ant teismo laiptų du unijislus, 
atmonydami už nušovimą sep
tynių agentų Matewane, W. 
Va. kovoj su miesto viršinin
kais ir kompanijos agentais 
metai tam atgal.

llatfield ir C.hanibers tapo 
nušauti liepos 31 d. jiems b 
einant į McDoweU*io apskrity 
teismą, kur jie buvo šaukia
mi pasiteisinti iš šaudymų, at
sitikusių Matewane metai tam

NAUJIENOS, Chicago, UI.

COME PUT OF THE bEATEN PATH

Lengvi išmokėjimai ir taupumas
IŠSKEČIAMAS STALAS 

William and Mary periodo

Nepamirškite papra
šyt L. Klein štampų.

Extra s t a- 
mbus mol- 
d i nguotais 
kraštais vi r 
šus, išsko
biamas G pėdas, padarytas iš balto 
aržuolo, rudo Jacobean baigimo; 
gražiai nutekintos kojos, išimtinos 
vertas $26.50
Nei pušta nei telefonu šio orderio 
nepriimame.

Reikalingi akiniai.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUšERKA

3101 R. Halsted StM kampai 81 gat. 
Vienam* name bu Dr. Monkoričlum.

Tel. Boulevard 9708

apkainuoti

COLONIAL MISINGINĖS
LOVOS

QUEEN ANNE DINING SETAI
Gražaus dezaino; tikro Indiana ar- 
žuolo, Jacobean baigimo; ekspertiškai 
padaryti, 5 šmotai.
Specialiai

Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
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.

Baigusi Aku- 
ierijn*/ kol egi 
ją; ilgai p rak
ti karnai Pen* 
•ilvanijoa ho* 
pitalia*. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ilgose ir 
kitolduos* rei 
kai uos* mo
terim* ir mer
ginome.

DR. A. R. RLUMENTHAl

$69.50
Gražaus stailo, su skersinukais 
abiejuose galuose; 2 colių stul
peliai su 2 colių virbalais, dideli 
angai iai, užtikrintas lekeris 
brush satin baigi- C91 7R 
mo. Specialiai

$3 j menesį

45x46STALAS 
viršus; 6 pėdas iš 
skeliamas, franeft 
ziškos kojos, gra 
žiai išlenktos po

$39.50

KĖDĖS, aukštais 
užpakaliais, lend
rėms išpinta, tik- 
r o s ispaniškos 
odos, slip sėdy
nės, extra vertės,

$7.50

✓

Darbai čia eina nelabai blogai. 
Dirbama net viršiau laiko. Karo 
laiku fabrikantai mat buvo gai
lestingesni — darbininkai galėjo 
dirbti 48 valandas savaitėje, o 
dabar dirba 50 valandų. Ispra- 
džių už tas viršaus dvi valandas 
darbo fabrikantai mokėjo laikų 
ir pusę, bet tatai jau praėjo. Da
bar dirbame 50 valandų savai
tėj ir gauname paprastą algą — 
35 centus valandai, čia daugiau
sia medžių fabrikai ir tie dirba 
gerai, bet geležies fabrikai silp
nai dirba, todėl yra ir bedarbių.

— šturmas.

Jiedu buvo draugai ir geri 
šauliai, kurie laimėjo kovą su 
Bakhvin-Feltso agentais Mate- 
\vane geg. 19 d., 1920 m. Šita 
kova kilo kompanijos agen
tams užsispyrus išmesti ang
liakasius iš jų namų. Šitoj ko
voj tapo nukauti du broliai 
Albert ir Lee Felts’ai, pagarsė
ję žvalgybos agentai, ir kiti 
penki. Užpuolikai nukovė ma
jorą E. Testennaną ir tris 
miestiečius.

$3

KROEHLER KODAV-LOVOS
Davenport, dienos laiku lengvai 
atidaroma pilnos mieros lova- 
ant nakties. Stambus golden 
oak remia, plieniniai viduriai 
konstrukcijos; apmušta stora 
artificiale oda. La CįAA 7 
bai specialiai I w

į mėnesį

HART, MICH.

Iš musų kolonijos jau pasi
šalino ūkių pardavinėtojas 
agentas p. M. Valančius, kurs 
savo bizniui garsintis leido čia 
dagi laikraštuką. Išvažiavo į 
Chicagą, gal ten geriau seksis. 
Su vietos lietuviais ūkininkais 
jis nelabai sugyveno ir tie jo 
I>asišalininio nelabai pasigen
da. — Petronės Sūnūs.

llatfield, kaipo Matcwano 
policijos viršininkas, drauge su 
kitais unijos šalininkais, būda
mi gerais šauliais, neturėjo ko 
bijotis Matewane, Mingos ap
skrity, kur angliakasiai strei
kavo mažne per du metus.

llatfield numanė, kad jam 
yra pavojaus, kada po išteisi
nimui jo \Villiamsonc, Mingos 
apskrity, jis tapo pašauktas tie- 
son dėl kito dalyko M<cDowel-

PITTSBURGH, PENN.

Pereitą septintadienį, gruod
žio 25, apsivedė advokatas For
tūnatus I. Bagočius su p-le 
te Birute Kazlauskaite.

Advokatas F. I. Bagočius 
plačiai žinomas Amerikos
tuviams kaipo garsus kalbėto
jas ir darbuotojas.

Bu-

v ra 
lie-

NAUJAS ADRESAS LIETU
VIŲ BIURO, FOREIGN LAN- 

GUAGE INFORMATION 
SERVICE.

Lietuvių Biuras prie Foreign 
Language Information Service 
pirmiau buvęs adresu 15 West 
37th Street, New York City, 
persikraustė į kitą vietą: 119 
West 41 St., New York City.

Biuras ves savo darbą kaip po 
senovėj, duos patarimus ir pa
tarnavimus dykai visiems atei
viams, kurie kreipsis į jį asme
niškai ar laiškais, ir kuriems 
pagelba reikalinga.

Siunčiant laiškus, rašykite lie
tuviškai.

Rašant Lietuvių Biurui, nerei
kia prisiųsti nei pinigų nei paš
to ženklelių. Adresuokite taip: 
Foreign Language Information 
Service, Lithuanian Section, 119 
VVest 41 St., New York City.

Jis kreipėsi per Jungt. Am. 
Kasyklų Darbininkus prašyda
mas apsaugos, kuri jam buvo 
prižadėta. Tatai jis su Cham- 
bersu, drauge su savo žmono
mis iš Matewano nuvažiavo į 
VVelcbą. Traukiny jie susitiko 
su Lively, kuris kalbėjo su 
jais draugiškai ir nuvažiavus 
nuėjo su jais į viešbutį.

Hatfieldui ir Chainbersuį bu
vo patariama imti su savim 
šautuvai, bet jie mane, kad ne
busią gražu, turint apsaugą ei
ti į teismą ginkluotais. Bet 
jiems užlipus ant teismo laip
tų, šūviai pasipylė iš didelės 
Bakhvin-Feltso agentų grupės 
stovėjusios ties viršum ir pir
ma Chambers, paskui llatfield 
nuridėjo žemyn sušaudyti kul
komis.

STAMBUS' 3 ŠMOTŲ SEKLYČIOS SETAI 
Stambus mahogany baigimo rėmai; pakabinta ant 
pleikių sėdynės, spi ingsip^v^vnė.s; 
tikra oda.
Specialiai

Laišku arba telefonu išpildomo orderius savo kostumeriams,

HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiffl

$5 į menesį 
jei kitaip negalima.

geros rųšies

$57.50

Naturr's Law!ax yra tuomi. ktion į 
jo vardas nurodo, gera sveikata na I 
turaiiAkai prigelbejima sveikatos K 

MĮ {altiniams, koki kūnas reikalauja į 
Gaukit 25c mėlyna baksėti- Tankia Į 

'>1 Imituota niekad nesulyglata. -V 1 
£ 
■f**

PAGARSINIMAS
Pasiryžau paskelbti lietuvių ir 

draugų žiniai, kad tik-kų nupirkau 
vaistinę—aptieką nuo S. M. Mesiroff, 
po nr. 3149 So. Morgan St., kampas 
32-os gatvės, Dr Glaser’io name. Esu 
per pilnai visa kuo apsirūpinęs ir 
mano kainos mažesnės nei kur kitur. 
Turiu didelį vaistinėj patyrimą, uni
versitete mokslą baigęs, kalbu aš- 
tuonias kalbas. Todėl užkviečiu visus 
lietuvius apsilankyt mano vietoj, kur 
bus geriausiai patarnauta. Jei kas 
geidžia patarimo, suteiksiu kuo ge
riausiai pagal savo išgolę.
3149 So. Morgan St., Chicago

Jonas Malokauskas
Tel.: Yards 1826.

Bridgeporto
letuviams

NAUJIENOS Chicagos. lietuviams pasidarė taip kaip 
duona, be kurios negalima apseiti.
Taip jau Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius kasdien da
rosi reikalingesnis kiekvienam lietuviui.
Idant Jums patogiaus butų susisiekti su Naujienų ofisu 
ir Naujienų Pinigų Siuntimo skyrium visokiausiuose 
reikaluose, Naujienos įsteigė savo šaką ant Bridgeporto.
Naujienų Pinigų Siuntimas Lietuvon yra pavyzdys ge
riausio, rupestingiausio, pigiausio ir greičiausio patar
navimo. Lietuvos didieji bankai pageidauja, kad pini
gai iš Amerikos butų siunčiami tik per Naujienas, nes 
jie tada turi kuomažiausia klapato ir turi pilną atsargos 
užtikrinimą.

A.teikite t
Mes esame čia, ant BRIDGEPORTO idant JUS VISUO
MET galėtumėte pasinaudoti tuo patarnavimu, kokį tik 
Naujienos tepajiegia duoti, nes visą rūpestį tam padeda.
kZwi^ww-4». r. o • * v • ■ . . .

NAUJIENOS
Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted Street
Telefonas Boulevard 9663

Valandos: kasdien: nuo 8:30 vai. ryto iki 9 vai. vakare, 
nedėldieniais: nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet,JL1UU ±V VČU. 1J tU 1A.1 VČU. JJU piVU

Waukegano 
Lietuviai—

Akių Specialistai
4649 S. Ashland Are.

Kamfa* 47th 81.

Dienom*, 9 ryto iki 9 vak.
10 iki 12 piety.

TeL Boulevard
.. ..........................-i i ■— ,

Norėdami SIŲSTI Plfr IGŲ 
savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės j J. E. Bmžeyi- 
čiaus aptieką:

WAUKEGAN 
PHABMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

i iiiib Km m w ■ Btaln

Pinigai iš 
Rockfordo 
Lietuvon

MUDU ■ ■ ■■■ ■ ■ JUUIMW2
Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNIGKI
1107 8e. Morgas SL,

CMcego, I1L 
▼AJLAMDOSi Nu* 8 iH 11 ryte 

ir ava 5 iki 8 vakare.

Kalėdos
Visi musų “Kalėdinio Taupymo 

Kliubo” nariai turės
“Labai linksma* Kalėdas’'

Taip pat galit ir jus.
Ateikite ir prisirašykite musų 

Kliuban. Nėra jokių išlaidų.

Iowa State Savings
Bank

Senas pasitikėtinas Bankas.
Piet-rytinis kampas Fourth

& Jackson Sts.,
Sioux City, Iowa.

LIETUVONSwedish
Amsrlcan
Lina
Pirma* pa*aėieriam* patarnavimas ii New Yorko iki LIEPOJAUS 
per Gothenburgą, Švediją. Pasafcieriai bus transperuojami ant jūrių 
tiesiai | Liepojų.

S. S. STOCKHOLM ................................Sausio 31, Kovo4, Bal. 8
Trečios klesos pasažieriai talpinami į kabinus turinčius 2-4 lovas.
Švedų vizos nereikia. Kreipkitės į vietinius agentus.

SWEDISH AMERICAN LINE,
24 State St., New York,  7Q E. Jackson St., Chicago.

___ -- ------------------------A-.------------ ----------------- - - ------------ ...................................- - -  ----------- ----------------------------------

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

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

Siųskite pinigus Lie 
tuvon per

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford^ III. 

liiiiiSiiiiii 

Pinigai Iš 
Kenoshos
Lietuvon

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvi*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Perkėlė savo ofisą | 

4601 SO. ASHLAND A V H.
Vai.: 10:30 iki 12; 8:30 iki 5 ir 

6:30 iki 8:30. Ned.: 10:80 iki 
12:00 dieną. ,

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

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 80 metai

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

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOSi

Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 5—7 
vakare. Nedaliomis nuo 10 — 

2 po piet 
Telephone Yards 687

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

Iš čia pinigai yra p* 
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini' 
gų siuntimu pilnai atsa 
koma.

Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš 
Lietuvos.

Kreipkitės pas:

uiniiiiiiuiiiiiiiuiiiB

Tel, BouJevard 8100
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytoje* te Chirurgas
VALANDOS: »—U ryte

B—9 vakaro.
1801 So. Mortae Straei, 

Chlcaao. III.

Telephone Vau Bures 29 
U**. 1119 indapandence Blvd. C

DR. A. A. ROTH
R V8A8 aTDYTOJAS ir C«IRWR«AB

OftMSS 1314 So. ■aUted
Telepheae Deever 

▼alandent lt—11 ryte; f 
7>-a vak. Medilicml* 1
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NauJienoa eina kasdien, (ištiriant 
hadildienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1789 So. Halsted St, Chica^o, 
DL — Telefonas: Roosavelt 85ML

Užsimokėjimo Kalnai 
Chicago ja — paltui

Metams -----1 c , $8.00
Pusei matų - . , r , 4.50
Trims minesiams , IJf, r , 2.25 
Dviem minesiams L75
Vienam miaesiui į , . > , 1 JO

Chlcagoje — per nellotojusi
Viena kopija , - - . , r-r i M 
Savaitei - , - , , 18
Mėnesiui , 75

Suvienytose Valstijose ne Chlcagoj, 
paltu:

Metams - - - , $7.00
Pusei metų , . - -r 4.00
Trims mėnesiams r m ■ i 2.00
Dviem mėnesiams » i į , i 1.50
Vienam minėsiu! t . ,75

Lietuvon ir kitur užsieniuose] 
(Atpigintai

Metams -[T - $8.10
Pusei metų ------------ ■ . , , 4.50
Trims mėnesiams — 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Ką jie dabar 
sakys?

Nešenai atvykęs iš Lietu
vos klerikalų agitatorius, 
kun. Garmus, veda tokią 
šlykščią agitaciją lietuvių 
kolonijose, jogei juo piktina
si visi pažangesnieji laikraš
čiai.

Tas svečias šmeižia visa, 
kas nepriklauso ‘‘krikščio
nių” partijai, ir sako, kad 
“bedieviams” esanti vieta 
ant kartuvių. Jie esą pra
gaištingi Lietuvos valstybei, 
kadangi jie naikiną šventą 
religiją ir dorą.

Suprantamas dalykas, kad 
klerikalų spauda pilnai pri
taria jam. Bet mes norėtu
me išgirsti iš jos, kaip ji žiu
ri į kun. Purickio, p. Vailo
kaičio ir jų padėjėjų darbus: 
ar spekuliacija valstybės pi
nigais yra pagirtinas daik
tas? ar panaudojimas val
džios įstaigų šmugelio tiks
lams yra leistinas doros 
žvilgsniu?

Tegu jie atsako!

(Tffllnya)

— Gerai, vaikine, mes pamatysime! — ta
rė viršininkas, surakindamas pančius Petrui 
ant riešų. Paskui vienam bedabojant jį sų piš- 
talietu, kiti trys ėmė kratyti vietą, ištraukyda
mi drapanidės stalčius, išversdami daiktus lau
kan ir, nugriebę kokį rašytą šmotelį popieroa, 
kišdami jį į vieną dviejų lagaminų. Jie rado 
knygų raudonais viršeliais su baidomais įval
dymais, bet bombų nebuvo; nei ginklų kitokių 
nebuvo kaip tik mėsai pjaustomas peilis ir Ma
rės liežuvis. Mergina stovėjo savo juodomis žai
buojančiomis akimis ir pasakojo policistams tą, 
ką ji manė apie juos. Ji nežinojo, kas atsitiko 
aidoblistų būklėje, bet, kas ten nebūtų atsiti
kę, ji žinojo, kad tai yra fabrikuotė ir prisi
spyrus gundė juos areštuoti ją, be maža ko at
siekdama savo pašėlusio tikslo. Bet policistai

pasitenkino tuo, kad nuvertė cSberį su žlugtu 
ir išėjo, palikdami Jankovičienę berėkiančią 
klano vidury.

XLVI

JIE nutempė Petrą žemyn per susispietusią 
nuominės minią, įstūmė automobilin ir nu

sivežė nuovadon, kur jis tapo atatinkamai įtrau
ktas į knygas ir įkištas į kamerą. Jis buvo su
sirūpinęs, kad nepaklausė Ha meto, kaip ilgai 
jam teks būti uždarytam. Bet vos praėjus va
landai laiko, atėjo kalėjimo sargas ir išvedė jį 
į privatinį kambarį, kur jis rado Magivnę su 
Hametu, miesto policijos viršininką, apskričio 
gynėjo padėjėją ir paskutinį, bet visų svarbiau
sią — Gofę. Petrą ėmė kvosti Traukos Trusto 
žvalgybos galva.

— Klausyk, Gudžai, kokius čia šposus tu 
mums dirbi? — paklausė jis.

Tas buvo Petrui kaip smogis žandam Jo 
širdis susispaudė, lupos išsiviepė ir jis spok
sojo kaip beprotis. Dieve Mielas!

Bet jis atsiminė Neles paskutinius iškilmin
gus žodžius: “Laikykis iki galui, Petrai; laiky
kis iki galui!” Ir jis paklausė: ■— Pone Gote, 
ką tamsta nori pasakyti?

— Sėsk ton krasion, — tarė Gofė, — Da
bar papasakok mums, ką tu žinai apie tą vi

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’O 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

Peikia 
prohibiciyą.

Chicagos miesto taryba 
nutarė 52 balsais prieš 6 rei
kalauti, kad Jungtinių Vals
tijų kongresas ir Illinois 
valstijos legislatura pataisy
tų prohibicijos įstatymą ir 
leistų gamint ir pardavinėt 
lengvą vyną ir alų.

Tokia didelė didžiuma bal
sų, reikalaujančių vyno ir 
alaus, rodo, kad žmonių ūpas 
prohibicijos klausime jau 
persikeitė. Chicagos alder- 
manai atrado, kad svaigi
nančiųjų gėrimų uždraudi
mas nepanaikino girtuoklia
vimo, o tiktai pagamino dir
vą visokioms piktadary
bėms.

Tai buvo galima numanyt 
pačioje pradžioje. Blaivy
bės šalininkams reikėjo stoti 
ne už tai, kad gėrimai butų 
uždrausti, o kad butų įvestos 
tam tikros reguliacijos.

j Apžvalga]
KAIP JIE “PERGALĖJO”.

Nepersenai Rusijoje įvyko so 
vietų rinkimai. Kuomet jie pra
ėjo, tai bolševikų žinių agentū
ros ir komunistų spauda visose 
šalyse šaukė su pasididžiavimu, 
kad komunistų' partija laimėjusi 
rinkimuose “milžinišką perga
lę”. Į sovietus, girdi, išrinkta 
visur didelė didžiuma komunis 
;ų, o socialdemokratai-menševi- 
tai'esą visai sumušti.

Bet štai kaip ta “pergalė” įvy
to.

Gavome 21-ą nun^rį Rusų 
Socialdemokratų organo, “Socia- 
ističeskij Viestnik,“ kuris eina 
Perline. Tenai įdėta keletas ko
respondencijų iš įvairių Rusijos 
miestų. Dvejetą jų paduosime 
Čionai:

“Petrogradas. Prieš Sovie
to rinkimus suareštavo visus, 
žinomus Če-Ka (t. y. bolševi
kų žvalgybai), menševikus.

“Charkov. Sąryšyje su So
vieto rinkimais spalių 27 d. 
suareštuota 120 žmonės, tarp 
jų 54 soc.-dem.: M. San< to
miškąją, R. Kostelianckaja, 
Kleizel, Boin, Asurov, šmois, 
Jarin, Grossman (jau paleis
tas), Gąluzin (paleistas), Zet 
ler (taip pat), Mirengof, šnei- 
der, Bazarov, Atlasner, Roza 
Berlin, Cimbal, Petruševskij, 
Sitnik, Pilipenko, Berlin, Zav- 
jalov, Aspiz, Fomičev, Rozen- 
cveijr, šur, Dr. E. Kogan, R. 
Tkačenko, Kunin, Feigelman, 
Dun, Freidberg, Massarskij, 
Solovei, Anisimow, A. Levin, 
C. J. Arkavina, Kosevič, Ča- 
lyj, Zundclevič Sevet, Gure-

vič (bundietis), Kliger, Zas- 
laivskių, Basia Gurevič, Riss 
(nors jau pasitraukęs iš par
tijos), Novooratko, Feivcle- 

vič, Kopelių vič, Medutis (pa
leistas), Tomaševskij (taip 
pat), Ufsič ir kiti. Visi sėdi 
gub. čeką kalėjime, pasibai
sėtinose sąlygose: šalta, pur
vina, maistas—1 kartą dion. 
lapienė ir 2 kart karštas van
duo; vyrų kameroje su 14 lo 
vų sugrusta 46 žiu., moterų 
kameroje su 4 lovoms 26. Ant 
greitųjų buvo suėmę ir kele
tą žymių komunistų, kurie 
kitąsyk priklausė musų par
tijai; sakysime, Getleriui te- 
ko išsėdėt kelias dienas.”
Tai ve kaip komunistai “lai

mėjo” rinkimus: sukišo visus 
savo priešus į cypę, kuomet 
atėjo rinkimų laikas.

Prie to reikia dar pastebėti, 
kad jau ir pirm šitų areštų tūk
stančiai socialdemokratų ir so- 
cial-revoliucionierių Buvo sugru
sti į kalėjimus. Pagalios, visa 
socialdemokratų ir social-revo- 
liucionierių spauda yra pas
maugta.

“KETVIRTASIS INTERNA
CIONALAS”.

Vokietijos Darbininkų Komu
nistų Partija, kuri kitąsyk bu
vo priimta į Maskvos Internaci
onalą, bet paskutiniame kongre
se vėl buvo išmesta (kadangi at
sisakė pildyti Maskvos reikala
vimus), dabar pradėjo organi
ni ot naują komunistinį Interna
cionalą, reiškia — iš eiles ket
virtą.

Į šitą Į Internacionalą ketina 
įstoti taip pat ir Holandijos ko- 
a^ynistąL Anglijos, Bulgarijos ir 
J u g(>Sta vi jos. Jie nepatenkinti 
tuo nepastovumu “principų”, 
kuris apsireiškia Maskvoje, kur 
nuo kraštutinio radikalizmo pra
dėta eiti prie taikymosi su ka
pitalizmu. i

Ketvirtojo Internacionalo or
ganizatoriai savo atsišaukime 
sako:

“Taktika, kurią priėmė 
3-sis Internacionalas trečiam- 
jame savo kongrese, pavertė 
jį biiržuazijos įrankiu kovoje 
prieš proletariatą, 2-j o Inter
nacionalo dvyniu... Rusijos 
Sovietų Vyriausybė paliovė 
buvusi proletarinė vyriausy
bė nuo to laiko, kai ji įstojo į 
kelią kompromisų su ūkinin
kais. Ta vyriausybė surišo 
3-jo Internacionalo likimą su 
savo likimu, atėmė jam sava
rankiškumą ir padarė jį pri
klausomu nuo buržuazijos.

“Trečiasis Kongresas parda
vė proletariatą, pavesdamas 
vadovauti jame Rusijos vals
tybei ir jos vadams. Sovie
tų valdžia, kurią ekonominės 
sąlygos privertė gaivinti kapi
talizmą savo šalyje, pasidarė 
kapitalizmo 'atstovas.

“Trečiasis Internacionalas 
pražuvo pasaulio proletariato 
revoliucijai. Iš jo negalima

NAUJIENOS, CMcagO, ffl.
nieko kita laukti, kaip tiktai 
pardavimo. Iš to išeina rei
kalas steigti naują darbinin
kų Komunistinį Internationa- 
W . 1 : •
Tie žmonės, kurie manė, kad 

komunistai suvienys pasaulio 
proletariatą po 3-jo Internacio
nalo vėliava, dabar gali matyt, 
kad jie klydo. Komunistai ne 
suvienijo proletariatą, o suskal 
dė.

Komunistų vadai, kurie ko
vojo su socialistais vartojo 
biaurią demagogiją, keikdami 
pastaruosius “proletariato par- 
da vikius”, dabar susilaukė to, 
kad patys komunistai ėmė juos 
“garbinti” tokiais pat vardais.

bMį— I

TIKRI CHULIGANAI.

Brooklyno “Laisvei” neuž
tenka to, kad ji kiekviename
savo numeryje be paliovos lo
ja, kaip piktas šuo, ant “Nau
jienų” redaktoriaus; ji dar pa
skelbė. dviejų suviršum Spalių 
ilgio straipsnį, kuriame pasa
koja, kad Grigaitis ir jo vien
minčiai “nubėgę į valdišką 
teismą” ir apskundę lietuvių 
socialistų organizadijos narius 
“kaipo komunistus”.

Toks “Laisvės” begėdišku
mas pereina visas ribas.

Niekados Grigaitis tokių 
skundų nedarė. Niekados lokių 
skundų nedarė nei kiti “Nau
jienų” redakcijai pritariantys 
asmens.

Ir niekados tokiuose darbuo
se jie “neprisipažino”.

“Laisve” remia šavo begė
diškus šmeižtus tais melais, 
kuriuos skleidžia apie “Nau
jienų” redaktorių žinomasai 
intrigantas ^Strazdas, išmestas 
už savo purvinus darbus iš 
Lietuvių Sociąlistų Sąjungos.

Kuomet Socialistų Partija 
tyrinėjo ginčus, kilusius lietu
vių organizacijoje\ tai tas as
muo, kartu.su savo Asėbru Ja- 
montu, paddrė tą biinirų prie
kaištą, kurį pakartoja\ĮJrook- 
lyno komunistų šlamštas?SBet 
ten pat ant > vietos buvo nuro
dyta, jogei tas priekaištas ne
turi nė mažiausio pamato. Bu
vo nurodyta, viena, kad į val
dišką įteisiną nubėgo ne Gri
gaitis, o Jamontas; antra, nei 
Grigaitis, nei kiti Jamonto ap
skųstieji asmens nekaltino sa
vo skundikų, kad jie esą ko
munistai (nes jie ir nėra ko
munistai; Socialistų Partijos 
(emisijai buvo pasakyta, kad 
jie yra “komunistų uodegos”) ; 
trečia, tame “skunde”, dėl ku
rio kelia lenną Jamontas ir 
Strazdas, eįna kalba visai ne 
apie komunizmą, o apie tai, 
kad Jamontas turi užsistatyt 
kauciją, kad negalėtų išsisuk
ti nuo užmokėjimo teismo lė
šų, kuomet praloš bylą.

Tai šitokie yra faktai. O 
MLaisvė”, nesistengdama patir
ti tiesos, rašo editorialus ir 
purvais drabsto “Naujienų” re
daktoriaus asmenį, puikiai ži
nodama, kad visas to strazdi- 
nio išmislo pamatas (skundi- 

są dalyką. Pradėk nuo pradžios ir papasakok 
mums visa — kiekvieną žodį. — Ir Petras pra
dėjo pasakoti. Praeitą vakarą jis buvęs susirin-' 
kimo aidoblistų būklėje. Ten buvusi ilga kal
ba apie organizacijos neveiktį ir apie lai, kas 
galima butų padaryti pasipriešinimui prievar
tinei kareivybai. Petras smulkiai išdėjo argu
mentus, ginčus dėl gvolto, dinamito ir žudymo, 
paminėjimą bankininko Akermano ir kitų ka
pitalistų, kurie reikia prašalinti. Visa tai jis 
išdailino ir žymiai perdėjo — tai buvo vienin
telė vieta, kur, kaip Nelė sakė, perdėjimas ne
pakenks.

Paskui jis papasakojo, kaip susirinkimui 
pasibaigus, jis ipaštebėjo kelis vyrų besikuždant 
savutarpy. Eidamas neva knygos iš indaujos pa
siimti, jis priėjęs arti Džovo Angelo su Dže- 
riu Rudu ir išgirdęs įvairius žodžius bei saki
nių dalis, “dinamitas”, “lagaminas indudėj”, 
“Akermanas” ir tt. Ir kada būrys išsiskirstė, 
jis pastebėjo pūpsančius Angelo kišenius; jam 
dinktelėjo, kad jis turi bombas ir kad jie eina 
ką padaryti. Jis nubėgo į aptieką ir patdelo- 
navo Magivnei. Čia jis ilgai užtruko, kol Ma
givnę prišaukė ir, kada pranešęs jam, jis iš
bėgo laukan, jų jau nebuvo. Petras buvo nu
siminęs ir gėdijos su Magivne susitikti, tatai 
jis nuėjo jų jieškoti ir vaikščiojo gatvėmis il
gas valandas. Likusią nakties dalį jis praleidęs

parke. Bet rytmety jis radęs pas save kišeniuj 
šmočiiiką popieros ir supratęs, kad kas-nors jį 
įdėjo jam, norėdamas pakviesti jį prie sąmok
slo; lodei jis apie tai pranešęs Magivnei ir tai 
yra’ viskas, ką jis žinąs.

Magivne pradėjo jį perklausinėti. Jei jis 
girdėjo Džovą Angelą kalbant su Džcriu Ru
du, tai ar jis negirdėjo jo kalbant su kuo-nors 
kitu? Ar jis negirdėjo ko-nors kitų kalbant? 
Ką jis girdėjo Džovą Angelą sakant? Petras tu
rėjo atkartoti kiekvieną žodį. Šį kartą, kaip Ne
les įsakytas, jis atsiminė dar vieną sakinį ir 
atkartojo jį: “Makai įdėk tą į Sabotažo katę.” 
— Tą aš girdėjau, tik šituos žodžius. Aš nega
lėjau žinoti, ką tas reiškia? — sakė Petras.

— Sabotažo katė reiškia sabotažą, ar ne 
Magivne? •— pasakė policijos viršininkas, (lik
tas vyras rudais ūsais su tabako votuliu už žan
do.

— Taip, — patvirtino žiurkeveidis vyras.
— Ar tu žinai ką-nors būklėje, kas turė

tų ką bendra su sabotažu? — klausė Petro.
Petras susimąstė. ■— Ne, nežinau, — jis 

atsakė.
*»!■■< M ■ »

[(Bui daugiau)]
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inas valdiškam teismui) yra 
melagingas.

Nejaugi tas šlamštas mano, 
kad jis toli galės važiuoti su 
tokiu chuliganizmu?

KLAIDOS PATAISYMAS.

Vakarykščiame Apžvalgos 
straipsnyje apie šmugelį ir 
Graftą Lietuvos Ministerijose 
ir Atstovybėse tapo per klaidą 
praleista keletas žodžių. Bū
tent, antrasis to straipsnio pa
ragrafas, tajK) sustatytas ši
taip:

“Gruodžio 10 d. ‘Lietuvių 
Balsas’ (kuris eina vietoje

a.?

Nepaprasti Šmugelninkai
... ■ . .. „ ..

(Musų specialinio korespondento)

(Korespondentas, prisiųs-
damas šitą straipsnį, rašo 
“Naujienų” Redakcijai: “Su
prantu, kad mano suteiktosios 
šiame straipsnyje žinios yra 
didelė sensacija, bet tai yra 
faktas... Visa, tai sužinojau 
spalių mėnesyje... Tada sun
ku buvo tikėti, kad visa tai 
tiesa, todėl nesiskubinau apie 
tai ir Tamstoms rašyti; bet, 

* išėjus viešumon Joniškio isto
rijai, minėti faktai nustoja 
savo pasakingumo ir yra, len
gvai įtikimi.” — Vakar mes 
paskelbėme žinių apie tą šmu
gelį iš Lietuvos laikraščių ir 
kitų šaltinių. Jos patvirtina 
tai, ką rašo savo straipsnyje 
musų korespondentas. Red.)

Kad Užsienio Reikalų Minis
terijoj kaž kas negera yra, apie 
tai senai pašnabždomis žmonės 
kalbėjo. Išsprukdavo kaltais 
vienas antras platesnei visuome
nei nesuprantamas žodis ir Sei
me ar spaudoj apie gausų Lie
tuvos pasiuntinybės Maskvoj 
sacharinu maitinimą, apie pas
laptingą Kaco diplomatinį 29 pli
nta lagaminą (bagažą) ir tt. Bet 
galų gale iškilo viešumon visas 
reikalas.

Štai, lapkričio 28 d. Joniškio 
stoty vietos žvalgyba sulaiko 3 
vagonus, kuriuos Užsienio Rei
kalų Minist. siuntė Lietuvos pa
siuntinybei Maskvon. Vagonus 

I
lydėjo ministerijos atstovas. 
Juose turėjo būti vežamas mais
tas — cukrus, miltai ir tt. — 
taip tvirtino palydovas, taip pa
galios buvo paradyta ir palydžia- 
majame rašte. Vagonai buvo 
patikrinti Kauno stoties muiti
nės ir uždėti antspaudu, žval
gybai jie pasirodė visgi įtaria
mi, ir ji reikalavo vagonus ati
daryti. Po ilgų derybų su pa
lydovu vagonai buvo atidaryti ir 
kas gi juose rasta? 625 pūdai 
sacharino ir keliolika kilogra
mų kokaino!

Steigiamam Seime tapo įneš
tas paklausimas. “Liet. Balsas” 
nuo savęs priduria, kad jo žinio
mis Krašto apsaugos ministeris 

valdžios uždarytojo ‘Lietu
vos Balso’) įdėjo ilgą prof. 
A. Voldemaro straipsnį, po 
antgalviu: ‘Kun. Purickis ir 
p-lė Jagomastailė’ ”.
O turėjo būt šitaip:

“Gruodžio 10 d. ‘Lietuvių 
Balsas’ (kuris eina vietoje 
valdžios uždarytojo ‘Lietu
vos Balso’) įdėjo ilgą prof. 
A. Voldemaro straipsnį, po 
antgalviu: ‘Teisman*. Tame 
straipsnyje tarp kitko štai 
kas pasakojama:” Po to se
ka antgalvis “Kun. Purickis
ir p-lė Jagomastaitė” ir nau
jas paragrafas, prasidedantis 
žodžiais: “Prieš atsidarant 
Šeiniui...“ ir t. t.

Šimkus ir žemės Ūkio ministe
ris Aleksa žadą išeiti iš kabineto, 
jei Užsienio Reikalų Ministeris 
Purickis pasiliks savo vietoj.

Ką į tą paklausimą atsakys 
Purickis, pamatysime vėliau, gi 
šiandien turime aiškų faktą, 
kad Užsienio Reikalų Ministeri- 
ne bet kokį, nes štai vien už Jo
ne bet kokį* nes štai vien už, Jo
nišky sulaikytąjį šmugelį butų 
reikėję vieno muito mokėti apie 
30 mi'l. auk.; iš šito galime sprę
sti apie paties šmugelio kainą.

Minėto fakto negalės užginti 
nei Purickis nei kas kitas. Visa, 
kas čia galima padaryti ir tai, 
kaip aš iš anksto nujaučiu, bus 
daroma, tai stengtis sumesti vi
są kaltę kuria mnors eiliniui 
žmogui, streločnikui, kaip tai 
būdavo panašiais atsitikimais 
Rusuose. Kyla betgi abejoji
mų, ar panašios pastangos pa
vyks. Rodos, perdaug yra me
džiagos tikriesiems šito šmuge- •>
lio kaltininkams surasti! Tru
putį tos medžiagos ir aš galiu 
suteikti. Medžiaga imta iš pa
čių artimiausių ir tikriausių 
šaltinių, štai ji.

šmugelis musų Užsienio Rei
kalų Ministerijoj esąs ne prie- 
puolamas reiškinys, bet, taip sa
kyti, kasdieninis jos darbas, ir 
todėl, mano supratimu, klydo 
to darbo tvarkytojai neįkurę at
skiro šmugelio departamento, 
tada, gal būti, neturėtume ir tos 
nesmagios Joniškio* istorijos, 
šmugelis ministerijoj pražydęs 
nuo to laiko, kai prasidėjo pa
prasti santykiai su Rusais, t. y. 
įkarus Maskvoj -musų pasiunti
nybę, kuri pasidariusi Užsien. 
Reik. Min. šmugelninkų agentu, 
tarpininku. Šmugelio priešaky 
stovįs pats Purickis, jis turįs vi
są gaują padėjėjų (mano žinio
mis, vice-minist. Klimas ir kai- 
kurie kiti aukštesnieji valdinin
kai neturį nieko bendra su ta 
organizacija). Nesą svetimi ši
tam darbui Prezidentas Stulgin
skis ir bankininkai Vailokaičiai 
(visi kr.-dem. šulai).

Kaip šmugelis vedamas? Mas
kvon per savaitę 2 kartu yra 
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siunčiamas diplomatinis kurje
ris, dažnai siunčiama yra pa
siuntinybei po 1, o kartais ir 3 
vagonai maisto. Tiek diploma
tinių kurjerių lagaminas, tiek 
minėti vagonai nėra revizuoja
mi — ministerija uždeda savo 
antspaudą ir pabaigtas kriukis 
— drožk ramiai pačion Maskvon. 
Taigi, per kurjerius ir esąs ga
benamas tas šmugelis. Mas
kvoj jį priima “savi žmonės”. 
Gabenama daugausia cukraus, 
spirito, sacharino, kokaino, nes 
šie daiktai esą patogesni vežti ir 
pelningiausi. Maskvoj jie par
duodami velniškai brangiai. At
gal panašiu bildu gabenamos 
brangenybes — auksas, brilijan- 
tai ir tt., arba kurie kiti daik 
tai, pav. brangus kailiai ir tt., 
kuriuos išbūdavę žmones paly
ginti pigiai parduoda. Minėtas 
maršrutas tuo nepasibaigiąs: iš 
Kauno kai kurie dalykai gabe
nami parduoti Vokietijon, nes 
ten brangiau kainuojami negu 
Kaune. Tokiu budu už tą patį 
daiktą pelnoma iš dviejų atvė- 
jy-

Čia pridursiu, kad truputį pa^ 
šmugeliuoti yra leista visiems 
Užsienio Reik. Minist. valdinin
kams, nes visi jie turi teisės 
siųsti Maskvon kas mėnuo 3 pu 
dus lagamino ir .ten iššniuge- 
liuoti. Mat, šmugelio organiza
toriai nepavydus žmonės!

Ar didelio pelno duodąs tas 
darbas ? Purickis per mėnesį 
galįs tokiu budu užsidirbti 
Vi — 1 milijoną auksinų, skai
tant, jei busią šmugeliuojama 
cukrumi, gi jei cukrų pakeisti 
sacharinu, tai esą galima dar 
daugiau uždirbti. Tuo pelnu, ži
noma, reik dalintis su įvairiais 
padėjėjais — kurjeriais, agen
tais ir tt. Pasitaiką, kad šmu
gelio vadus apgauna (Apgavikų, 
mat visur esama, net tokioj 
aukštoj kompanijoj!). Esąs 
gitynas faktas, kad vienas tokių 
padėjėjų-kurjerių, kuriam kelis 
kartus buvęs įtikėtas didėlis 
šmugelis, išpurdavęs jį, susiki
šęs pinigus kišenėn ir išdūmęs 
Vokiečiuosna ir Prancuzuosna.

Visa tai išrodo lyg pasaka, 
bet nelaimė, kad tai paprasčiau
si tikrenybė. Pikta ir šlykštu!

J. Vanagas. 
II.XII.

Laiškas Redakcijai
Liet ii vos Socialdem ok ra t u 
Partijos Centro komitetas.

No.: 195.
Gruodžio 8 d., 1921 m.

Kaunas.
“Naujienų” Redakcijai.
Gerbiamieji draugai: —

Negalėdami kiekvienam at
skirai pareikšti musų padėkos, 
prašome “Naujienų” Redakci
jos duoti vietos sekančiam:

Nuo dr. J. Šmotelio iš Chi- 
cagos esame gavę aukų auk'. 
2000.

Nuo dr. Ant. Kondrato iš 
Chicagos auk. 425.

Nuo K. čepuko iš Chicagos 
(čekis be laiško per “Naujie
nų” administraciją) auk. 5950.

Visiems išvardytiems Chica
gos draugams aukavusiems sa
vo skatiką musų Partijos rei
kalams tariame širdingiausį 
ačiū.

Aukštai įvertindami išvardy
tųjų atskirų draugų suteiktas 
aukas prie tos progos pareiš
kiame, kad sunaudosime jas 
Lietuvos darbininkų klasinės 
sąmonės gilinimui ir jų orga
nizacijos kūrimui.

Dar kartą prašome priimti 
draugai musų padėkos žodį.

Su draugiškais linkėjimais
L. S. D. P. Centro Komiteto 

už Sekretorių S. Kairys. 
Iždininkas K. Bielinis.

(Antspaudas)
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raštį skaitė. Mulkino taip (ir buvo aprašytas ūkio kūrimas 
šiuo pamatu: kol btta gyvas Jo
varas, jis gaus su savo šeimy-

Musų Moterims.
Mergaitėms Suknelė—No. 1173
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“LAISVĖS” REDAKTO
RIAUS SĄŽINĖ.

“Laisvės” 255 num. Apžval
gos skyriuj įdėta straipsnis ant
rašu “Ir jis kalba apie sąži
nę”, kame bolševikų organo 
redaktorius bolševikiškai strak
si ir šmeižia “Naujienų” re
daktorių, kad jis esąs be są
žines, nes pritaręs užgrobimui 
LIXL1). iždo, čia reikia pasa
kyt, kad Naujienų redaktorius 
P. Grigaitis niekada pirmiau 
nėra priklausęs LDLI)., todėl 
jis nei nedalyvavo nė jokiuo
se tos draugijos reikaluose. Bet 
“Laisvės” redaktorius geriau 
padarytų pasižiūrėjęs į savo 
sąžinę. Jei užmiršo, priminsiu 
jam: 1919 metais sąžiningasai 
“Laisvės” redaktorius uoliai 
prisidėjo prie griovimo visų 
socialistinių lietuvių organiza
cijų — LIMJD. ir LSS., o taip
gi ir pačios Socialistų parti
jos. Be to “Laisvėje būdavo 
dedami ilgiausi straipsniai, kad 
Rubsiuvių Ainalgamėtų unija 
reikią griauti, nes jai vadovau
ja nekonumistai. Tolinus 
“Laisvės” redaktorius per ke
lis pastaruosius metus rašė ir 
teberašo demagogiškus straip
snius, melagingai nušviesda
mas Rusijos padėtį. Jis visą 
laiką skelbė apsiputodamas, 
kad Rusijoj viskas kuogeriau- 
siai, kad ten patys darbinin
kai valdo ir sau rojų tveria, 
kad darbininkų vaikus auklėja 
moderniškose sveikai ir gerai

tebesi s t engi a mulkinti), kad 
daugelis “Laisvės” skaitytojų, 

jos melams nuoširdžiai pati
kėję kaip teisybei, būtent, kad 
Rusijoj tikras darbininkams ro
jus, išsipardavę savo rakan
dus iškeliavo į tų rojų, kiti 
dar ruošėsi keliauti. Bet ve tie, 
kur anksčiau iškeliavo, pama
tę ir ant savo kailio patyrę 
bolševikų rojaus gyvenimo, 
keikdami ėmė jieškoti kelių 
ir būdų, kad kuogreičiau B 
ten išsinešdinti galėtų; ir var
gais negalais iškliuvę iš bol
ševikiško ' darbininkų rojaus 
pranešė savo draugams ir vi
so pasaulio darbininkams, kad 
Rusijoj ne komunistinis rojus, 
bet p ra g aras! Tečiaus 
“Laisvės” redaktorius, kaip 
rusų bolševikų agentas, nesu
stoja nei čia. Anaiptol. Kad 
tie iš “rojaus” ištrukę suvilio
ti, apgauti darbininkai pasako
ja žmonėms, ką jie patyrę Ru
sijoj ir kaip ten ištikrųjų yra, 
tai “Laisves” redaktorius ko- 
lioja juos ir šmeižia, kam jie 
teisybę Bako. *

'lai šitoks tas ponas “Lais
vės” redaktorius ir jo sąžinė.

— šapos Darbininkas.
--------------------------- -

KLAUSIMAS APIE 
JOVARO ŪKĮ.

Pavasarį 1914 m., taigi pirm 
karo buvo sumanymas nupirk
ti Jovarui ūkį (kalbu apie mu
sų poetą Jovarą). “Vienybė 
Lietuvninkų” buvo ir knygu
tes atspausdinusi antgalviu: 
“Steigkime tautišką ūkį.” Bu
vo įkurtas tam tikras fondas 
aukoms rinkti, į kurį ir aš esu 
porą dolerių aukojęs, ir viena
me “Tėvyne®” numery buvo

na pilną užlaikymą, valgį ir 
drabužius, o jei jis ir numir
tų, tai jo pati ir vaikai turės 
tas pačias teises. Sumanymas 
buvo geras, tik karui kilus vis
kas nutilo ir net ir dabar nie
ko negirdėti. Jau bus trys me
tai, kaip susižinojimas su Lie
tuva yra galimas, ir dabar 
daug geriau sektųsi, mano ma
nymu, nes karo laiku žmonės 
paprato labiau aukoti įvairiems 
reikalams ir išmoko tokius 
žmones geriau įvertinti. Visko 
mat šis karas išmokino. Labai 
butų gerai tęsti pradėtą dar
bą, nes musų gerbiamas poetas 
pilnai to užsitarnavo. O antra, 
tai nebus jo nuosavybė tas 
likis: po jo šeimynos bus ve
dėju kas kitas. Ūkis bus kaip 
ir ūkininkavimo mokykla, — 
taip buvo nutarta.

Mirtis Žemaitės mums vi- 
sidins didžiai širdis sugraudino 
ir negreit ji iš atminties išeis. 
Jai rengiamės statyti gražų pa
minklą, kurio ji pilnai užsitar
navo. Paminklas statyti gražus 
darbas, bet turime tokių žmo
nių neužmiršti kol jie su mu
mis gyvena. Bus du syk ver
tesnis darbas aprūpinti gyvą, 
nevien tik po mirties, kada jis 
to nebejaučia.

Baigdamas aš meldžiu pa
aiškinti apie tas aukas žmo
nes, kurie arčiau žinote tą da
lyką ir kur dabar tie pinigai 
jrra. Jei tas sumanymas suiro, 
tai reiktų tuos pinigus išskir
ti kitam kuriam nors reikalui. 
Atsiliepkite, kodėl tylite?

— J. Grlunas.

ši praktiška suknele jaunom pane
lėm yra labai daili, pasiųta it dvejo- 
posmaterijos. Sejonas pr i sektus prie 
vestės su guzikais.

Tokiai suknelei pavyzdys No. 1173 
sukriptos mderos nuo 4 iki 14 metų. 
Suknelei 8 metų m i .ros reikia 1 % jar
do 36 col. materijos dcl vestės ir 1U 
jardo 36 col. materijos dėl sejono.

Norint gauti tokiai suknelei su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom 
Iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa 
žymėti mierą, parašyti savo vardą 
pavardę ir aiškų adresą ir, jdėjus | 
tonvertą kartu su 15 centų (pašte 
lęnklelialfl ar pinigais) atsiųsti mums 
šiaip užadresavust NAUJIENOS 
t»ATTERN DEPE, 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dep.
1789 S. Halsted St., Chicago, IU. 

čia Įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1178.

metų................

Mieroa .... i........ ..... mc^ų ....................

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestą* Ir Vaist.)
**a%*^***^^*^**^*-****-• 'i .-nj-_n.i~-oi.ei

Frank Waitekaitis
LAIKRODININKAS

Užlaiko laikrodžių ir kitokių auk
sinių daiktų krautuvę, Firmos klo- 
808 laikrodžių taisytojau

1827 So. Kalstei. 0U 
Chicago, III.

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

vidurius ir trynimui 
POLO

SAPOMENTDL
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. 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, I1L

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
“N A U J I E N O S”

įtaisytose įstaigose ir tt., tuo 
tarpu kad, kaip pasirodo, nuo 
menko maisto ir blogos prie
žiūros, nuo vargo ir bado Ru
sijoj miršta šimtai tūkstančių 
vaikų. Vadinas, “Laisvės” re
daktorius, kaip pasamdytas^ 
Rusijos bolševikų agentas, su
siriesdamas gynė juodžiausius 
jų darbus darbelius ir melavo 

7apie darbininkų rojų Rusijoj.
Jis, tuo budu, be jokios sąži
nes mulkino lietuvius darbi
ninkus, kurie jo tą melų laik-Į

paskelbta $52.00 įplaukusių au
kų. Po to nežinau ar daugiau 
įplaukė, ar ne. To fondo pir
mininkas buvo d-ras K. A. 
Rutkauskas. Tose knygelėse

DR. A. M0NTVID ’
Lietuvi* Gydytojas Ir Chirurgą* 

2* East Wa*hington 84. 
Valandos: nuo 10 iki 13 ryte.

Telephone Central 8863 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakar* 
Rezidencijos tol. Kedzie 7715

^’DR.HERZMAN’^H U BHSUO8
Persikui naa 8412 Sa. RoLtved St.
pa No. 5818 So. Kratoj St.

darai Uvtuvlaina Nnontaa per tt 
fcoatu kaipo patyręs gydytoj**, *hi- 
i«rgM ir akušerio.

Gy^io aitrias ir cbroDlIkoa ligas, 
vyrų, motorų ir vaikų, pagal »•»- 
jausi** metodas K-B*y Ir kitokia* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1525 
18th St., nitnli Tiek 8t.

VALAUDOSi »*• 15-11
Ir nuo 0 iki 8 vai. vakaraf*.

( Dienomis: Canal 
xrtwh.Mii J

į aakumisi Drax*l 
( 955 - Drover 4186 

GYVENIMAS: 8818 S. Halsted St.

T. Pullman 5488

L.SHUSHO 
UU$ERM

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

Chicago, TU.

8514-16 Roosevelt Rd. ToL
Arti St. Loti* Ave^

CHICAGO, ILL

Rusiškos ir Turkiškos Vanos I
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
Tel 

99
. 108—Z. Dakanavičius 

112—V. Cinskaitė
8391—B. Kušinskas
8437—A. Jasekas
8650—O. Partukienė
8750—B. Zimantienė 
8823—P. Janusas 
8944—I. Sungaila
9027— B. šikšnienė
9028— D. Pocienė
9095—D. Augustauskienė 
9402—R. Lemaitė 
9424—T. Ramonavskienė
9427— J. Petraitis
9428— J. Žilienė 
9445—M. Jerulaitienė 
9447—A. žmoginas 
9488—K. Tunkevičienė 
9497—V. Tamošauskas 
9513—A. Keilėlius 
9610—J. Vertelka 
9635—M. Malkentienė 
9635—M. Danis
9642—B. Stasiulienė 
9649—J. Vahickas 
9652—J. Ginčauskas 
9656—L. Pučaitis 
9670—0. Jonelienč 
9709—J. Pralgauskas 
9721—K. Jurevičius
9724— P. Mišeikiutė
9725— M. Slušnis
9726— P. Mekšrięnė 
9729—J. Guščiuvienė 
0731—A. Valantienė 
9737—J. Rimkus 
9742—M. Jankevičiene 
9748—E. Girkontienė 
9752—T. F. Petkus 
9756—0. Atkačiunaitė 
9768—P. Pšigockas
9770— A. Dubinskienė
9771— P. Urbutis 
9774—0. Šeputienė
9778— L. Graubin
9779— J. Zars
9782—A. Neinajuškienė 
9787—J. Žiūkas
9791— A. Mizaris
9792— P. Balčaitis
9793— O. Nausėdienė
9794— Z. Tamošauskiene

Kvitai su
a

9799— -0. Jeryčia
9800— J. Jodka 
9807—A. Sinkus 
9814—J. Smogis
9816— K. Ehdrukaitis
9817— B. Maculska
9818— I. Antanavičia
9822— J. čeraukis
9823— K. Dirkė 
9829—M. Pociūtė
9833—J. Valantinas Viešius
9838— J. Kačiušlus
9839— K. Mikuckienė 
9843—K. Masiulis
9847— J. Gedminas
9848— J. Abešiunas 
9859—P. Vajanavičius 
9864—P. Indreikis 
9869—M. Tamošaitienė 
9872—R. Dovidonis 
9875—K. Jankauskas
9878— A. Stiklius
9879— J. Lisauskas 
9881—J. Milius 
9883—J. Sanulis
9885— M. Andriuškevičienė
9886— Stančaitienė I.
9887— K. Kundrotaitė
9894—S. Kariniauskienė 
9886—0. Vasiliauskienė 
9897—J. Maziliauskas 
9892—S. Radzaitė ' •
9899—R. Pagenauskienė 
9901—P. Simonavičius 
99Q6—J. Lukošius
9907—J. Businskienė 
9911—K. Striumilaitė 
9918—A. Girstautas 
9920—E. Karvelienė 
9926—M. čemaris 
9929—O. Gošauskienė
9932— 0. Mikienė
9933— I. Žigulienė 
9936—A. Pakalniškaitė
9940— N. Svirskis
9941— J. Norkus
9942— K. Tamošiūnas
9944— M. Kubilius
9945— K. Geimanas
9948— K. Mieliauskicnė
9949— K. Sabonaitis

paėmėju parašais randasi 
Naujienų” ofise.

Padarysime 500 namu linksmais

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikaoj* 15 motai 

Ofisas
1725 Be. Ashland Avt, | laba*

♦ Ckicato, niiaois. !
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriški fa 
Vaiki Ufų. / 

OFISO VALANDOS]
Įlna 15 iki 12 yat ryto, nue 2 ifcl 
b vaL pe plet ir nuo 7 iki 8:80 v*L 
▼akaro. Nedlliomis nu* 16 vri.\ 

valandos ryto iki 1 vai. po pi®*.
TclefoAv Dmel 2885

Ateik į mus dirbtuves brendu

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

Tiktai $25
$100 iki $200

Tik 500 phonogrophų s* tokia kaina.

graphų reguliari kaina nuo

Tik $42
• ir-i T|||4usų pasirinkime ii 24 rekordų, 500 plieno 
yri I Įllbdalų, ^aipRi daimanto adata su kiekvienu 
■ 1 phonographu. Ateikite pas mus ir mes

VELTUlj
------------ ----;

I

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

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

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

KALĖDŲ DOVANOS
Nustebink savo moterį ir draugus su Kalėdų 

Dovanoms. Turime skalbiamų mašinų, ant grin
dų ir stalo pastatomų gražiausių ir visokio* 
rūšies lempų. Specialiai žemos kainos prieš 
Kalėdas, Labai specialūs kainos Kalėdų eglaitėms 
šviesos.

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

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

NEW PEOPLES ELECTRIC C0.
1711 West 47th St

Tel.: Yarda 413
Tarpe Hermitage ir Paulina.

VeneraliŠkų, kraujo, odos, ironiškų, Inkstų 
ir pūslės. Elektriškas gydymas su pagal
ba X-Ray spindulių.Specialistas Ligą

DR. J W. BEAUDETTE

M

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivcsk elektros dratus I savo narna dabar. Kaina stebėtinai 

tema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norit*. Mielai 
apkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c. 
1SW W. 47th St Tel. Boulevard 1892 Chicago, UI.

Ofisas
Novako Vaistini
1724 S. Ashland Ava.
Vai.: 2:80—5 ir 8:80—10 P. M.
Ned. s 2:80—P. M.
Telephonei Cat al 464

Ofisas
5100 S. Ashland Ava. 

ant viršaus Banko 
Vai.: 1—2:85 ir 6:80—8:30 P. M. 

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas 8, 

Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 3114 \V. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988.
\aL: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietų.

Tai. Austin 787

DR. MARTA 
DOWIATT~SASS.

Fątfk mgrlU || Callfoinijos ir 
vM tę* save praktikavimą p< M*. 

5208 W. Harriaua 84.
Valandos: 8—11 kasdieną Ir 5—5 

vakare Išskiriant nedildleniuft

Dr. Maurics Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4681 So. Ashand Avė. 
Tel.: Yarda 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. STAPUL1ONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

3347 ’Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakarų 

Tel.: Boulevard 9397
731 B'. 18-'.a gat. 2 iki | Vak. 

Tel.: Canal 279
......

DR. C. K. KLIAUGA 
DANTISTAS

1821 Sa. Halsted SL, CNcaųe, HL 
kampa* 18th St.

Valandos: 9—12 ryto Ir 1—| yak.
Phon* Canal 257 

................ n-*
"" ri ■' ■■■ .....

Telefoną* Pullman 8M
DR. P. P. ZALLY8 

Lletavy* Dentista* 
108D1 So. Michigaa AvM Boaalamt. 

Valandos: 5 ryto Ud 12 dienų 
Mae 1 pa pietų Ud 5 vakarų.

Telephone Yards 5884

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8325 So. Halsted St^ Chicago, III.

----------------------- r..............

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. Nedil. pagal sutarime. 
8261 So. Halsted Su, Chicago, IU
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CH1CAG0S Į 
ŽINIOS::

Programų i pasibaigus, tęsėsi 
angliški ir rumuniški šokiai 
iki po dvyliktai nakties.

Žmonių, kaip vakaro rengė
jai tvirtino, tai dar tik pirmų 
sykį tiek daug buvo atsilankę.

— šapos Darbininkas.

PAMINKLŲ PARODA T0WN 
OF LAKE DALY.

Musų jaunas vaizdakalys 
(skulptorius) p. V. Umdaras 
vakar perkėlė savo dirbinių pa
rodų iš Bridgeporto dalies į 
Town of Lake. Parodai išdėta 
biustų ir kryžių pavyzdžiai. 
P-as V. Undaras dirba visokius 
paminklus ant kapų iš žalva
rio ar akmenų, arba daro mi- 
niaturinius ir pilno didumo 
biustus iš marmuro ar žalva- 
žio. Kas norėtų įsigyti šitų 
dailės daiktų, tam pravartu 
bus pamatyti šita paroda. Ji 
randasi p. Baltučio seninus p. 
Elijošiaus — banke, 4600 Sb. 
\Vood gatvė. Paroda tęsis iki 
sausio ik) d., 1922 m.

RUMUNŲ SOCIALISTŲ 
VAKARAS.

Pereitų sekmadienio vakarų, 
gruodžio 25, Emperial Hali 
svetainėje (2409 No. Halsted 
gat.) buvo surengtas Chicagos 
Rumunų Socialistų Federaci
jos Kalėdų balius su programų. 
Man įėjus į svetainę apie 8 vai. 
muzika griežė rumuniškus šo
kius, o publika šoko įvairius 
suktinius. Kiek vėliau šokėjai 
seni ir jauni susikabinę į dide
lį ratų pradėjo žaisti suktinį 
(panašų į lietuviškų aguonėlę, 
tiktai ratu einant į rundinų šo
ko kaip ir kaukaziškų lezgin
kų).

Vėliau prasidėjo programas. 
Pirmiausiai buvo sugriežia 
Marselietę. Pabaigus griežti 
Marselietę, pasirodė ant scenos 
elgeta. Ji perstatė publikai kaip 
praeiviai meta aukas elgetoms. 
Po to mažas vaikas paskambi
no ant piano keletu muzikos 
dalykėlių. Paskum Lietuvių 
Pirmyn Mišrus Choras, Diliaus 
vedamas, šauniai sudainavo 
keletą darbininkiškų dainelių, 
už ką rumunų publika apdova
nojo dainininkus gausiais ap
lodismentais. Po to sekė dra
ma dviejuose atidengimuose iš 
karo nuotikių. Be to dar tūlas 
kunigas skaitė socializmo evan 
gelijų. Ant galo vakaro vedė
jas pasakė ilgų prakalbų, aiš
kindamas visus Bumunų Soci
alistų Federacijos nuveiktus 
darbus dėl apšvietus ir darbo 
žmonių labo. Jis ragino ru
munų darbininkus prigulėti 
prie šios federacijos.

Laike pertraukų buvo renka
mos aukos palaikymui rumu
nų socialistų laikraščių.

Kiek man teko patirti iš pa
sikalbėjimų su draugais rumu
nų socialistais, tai Bumunų so
cialistų Federacija susideda 
daugiausiai iŠ inteligentų ir 
amatinių darbininkų, kurie yra 
gyvenę Austrijoje ir Vokietijo
je. O šiaip paprasta rumunų 
liaudis yra tamsi ir nesusipra
tusi.

(Apgarsinimas). 
BAŽNYTINĖS ŽINIOS 

NAUJŲ METŲ
Pamaldos atsibus Katedroj 

Motinos Dievo’ Šidlavos, Lietu
vių Tautos Katalikų Bažnyčioj, 
kam imis 35-th St. ir Union avė. 
Chicago. Iš senų metų į Nau
jus Metus šv. Mišios bus laiko
mos per Jo Malonybę kn. Vys
kupų S. B. Mickevičių D. D. 
kaip 12 vai. nakties, t. y. iš 
šeštadienio j sekmadienį iš su- 
batos į nedčlią, 1921—1922. 
Visos apeigos pagal Katedros 
cercmonijolų. Pamokslas temo
je “Kuomi Penėti Dvasių?”, 
per Jo Malonybę Vysk. Visus 
sveikai žiūrinčius į tas iškil
mes, kviečia klebonas.
Visiems laimingų Naujų Metų!

Reikalingi kandidatai į kuni
gus Lietuvių Tautos Katalikų 
Bažnyčiai.

Su aplikacijomis malonėsite 
kreiptis prie Jo Malonybės kn. 
Vyskupo S. B. Mickevičiaus, 
D. D.

3509 S. Union Avė.
Seminarijos Rektorius.

NETEKO 1,800 DOLERIŲ.
Anądien Stanley Kuk, rubsiu- 

vis darbininkas, gyvenantis po 
num. 1047 N. Ashland avė., 
kokiems ten savo reikalams 
buvo išsiėmęs iš banko 1,800 
dolerių. Jis su tais pinigais ei
damas tarpe Division ir Pau
lina gg. patiko jaunų neaugšto 
ūgio panašų į italą vyrukų. Šis 
vyrukas paklausė Kuko ar jis 
nežinąs kontraktoriaus. Jiem
dviem bešnekant, priėjo prie jų 
ir kitas jaunas vyrukas ir pa
prašė judviejų degtuko. Pas
kum jis davė jiemdviem po 
cigaretą, ir visi trys sykiu už
sirūkė. Bet nespėjus Kukui už- 
sirlaukti keletą sykių durnų iš 
to cigarete, staiga jis apsvaigo 
taip, kad paliko visai besųmo- 
nės. Gi kada Kuk prasiblaivė, 
jis jau neberado prie savęs nei 
tų dviejų nepažįstamų vyrukų, 
nei savo delmone tų 1,800 dole
rių. Po tam Kuk nuėjo į poli
cijos stotį ir pranešė policijai 
apie savo nelaimę. Bet po kelių 
dienų Kuk gavo nuo policijos 
pranešimą, kad policija nesu
gavo tų plėšikų.

Taigi visiems patartina apsi
saugoti nuo panašių plėšikų ir 
iš nepažįstamų žmonių neimti 
nei cigaretų ir su jais nesibi- 
čiuliuti. —Andriukas.

Lietuviu Rateliuose
RURSIUVIŲ UNIJOS LIETU

VIŲ KALBOS MOKYKLA.
Šįmet Kubsiuvių Unijos Lie

tuvių Skyrius įsteigė savo na
riams tarpusavinį lavinimąsi 
politiniame darbininkų judėji
me septintadieniais ir lietuvių 
kalbos gramatikos pamokas 
antradieniais. Lietuvių kalbos 
gramatikų išguldinės Palevičia, 

- nežinau kiek jis pats pažįsta 
lietuvių kalbos gramatiką, nes 
dar tik pradžia.

Lietuvių kalbos pamokas kol 
kas lanko tik aštuoniolika mo
kinių. Jeigu lietuvių skyriuje 
rasis daugiau kaip dvidešimt 
penki nariai, norintieji lankyti 
lietuvių kalbos kursus, tai uni
ja apmokės mokytojui už 
mokinimą. O jeigu nesusiras 
minėtas skaičius, tai patys mo
kiniai turės apmokėti mokyto
jui $2 už vakarą. Taigi kiek
vieno lietuvio rubsiuvio pareiga 
yra lankyti tas pamokas.

Nekurie narių gal pasakys, 
kad jie jau yra perseni mokin
tis. Tokiems galima pasakyti, 
kad mokintis nėra pervėlu nie 
kada. Nes, kaip priežodis sa
ko, yra geriau vėliau, negu nie
kuomet. Mes visi gerai žino
me, kad gyvenome Lietuvoje 
po Rusijos caro valdžios pries
pauda, kur lietuviams buvo už
ginta savo kalboj mokintis. 
Taigi ir nei kiek nenustebti, 
kad daugumas musų neišmo 
kome savo kalbos būdami ma
ži arba jaunesni. Taigi dabar 
mums nereiktų turėti už gė
dų lankyti mokyklas ir mokin
tis, kada jau esame suaugę 
žmonės.

Lietuvos ūkininkų (nors lio
viau) ir miesto gyventojų vai
kai dar šiek tiek galėjo pramo

DOMININKAS DAUGĖLA
Persiskyrė sū šiuomi pasau

liu gruodžio 26 d. 1921 n\*. su
laukęs 30 m. amžiaus. Paėjo 
iš Lietuvon Kauno rėd., Rasei
nių apskr., Vetanų parap., Zad- 
vainių kaimo. Amerikoj iš^yve 
no 11 metų. Lavonas randasi 
pas jo brolį 1721 So. Union A v., 
Chicago, III. Laidotuvės atsi
bus subatoj, gruodžio 31 d., iš 
namų 9 val. iš ryto į Dievo Ap- 
veizdos bažnyčią, o iš ten ’ Šv. 
Kazimiero Kapines.

Užprašau gimines, draugus ir 
pažįstamus ant paskuti lio pa
tarnavimo dėl velion o.

A. Daugėla. 

kti nors rusiškai skaityti bei ra 
Syti. bet kaimų ir dvarų darbi
ninkų vaikai, dėl savo tėvų ne
turto, negalėjo įgyti nei jokio 
mokslo. Taigi dėl šilų priežas
čių daugumas lietuvių neturėjo 
progos įgyti nei pradinio mok
slo. Bet atvažiavę į Ameriką 
mes, daugiau ar mažiau, turi
me progą šiek tiek prasilavin
ti, bent jau išmokti nors savų 
prigimtų kalbą. lik, žinoma, 
reikia netingėti. O mokintis sa
vo kalbos būtinai reikia vi
siems darbininkams, nes jau 
atėjo kita gadino ir be mokslo 
darbo žmogui nebegalima gy
venti šiame surėdyme.

Taigi visi lietuviai darbinin
kai prie mokslo, kad išmokę 
rašyti ir skaityt galėtume pa
tys aprašyti savo gyvenimo 
vargus ir džiaugsmus. O taipgi, 
kad mokėtume suprasti kitų 
parašytas mintis, nes tik tuo
met mes galėtume rasti mokslo 
knygose sau daug dvasinio pe
no ir apšvietus. —Rubsiuvys.

MOKSLEIVIŲ LITERATINIS
VAKARAS.

Pereitą trečiadienio vakarą, 
gruodžio 28, Susivienijimo Am. 
Lietuvių Moksleivių 2-ros kuo
pos rūpesčiu buvo surengtas li- 
teratinis vakarėlis Raymond 
Chapel salėje (816 W. 31-ma 
gatvė), šio vakarėlio progra
mas turėjo susidėti iš kalbų, 
paskaitų, deklamacijų ir 11. Bet 
apgailėtina, kad kai kurie mok
sleiviai pasižadėję programe 
dalyvauti, neatvyko.

Gražiam lietuvių būreliui su
sirinkus, minėtos moksleivių 
kuopos pirmininkas B. F. Ku
bilius keliais žodžiais prabilo į 
susirinkusią publikų, nušvies
damas jai lavinimosi svarbų ir 
pranešdamas, kad šį mokslei
vių kuopa taisosi surengti atei
tyje moksliškų bei literatinių 
vakarėlių, kur atsilankiusi pub
lika galės šio-to nemažai pasi
mokinti. Jis po savo trumpos 
įžanginės kalbos perstatė G. A. 
Stungį kalbėti.

G. A. Stungis vaizdingoj sa
vo kalboj pasakė publikai daug 
naudiriflį dalykėlių, ir ragino 
publiką prie kiekvienos progos 
lavintis domėtis gyvenimo 
įvykiais ir stengtis suprasti sa
vo reikalus. Jis pabaigęs savo 
kalbą perstatė B. F. Kubilių 
kalbėti.

Moksleivis Kubilius kalbėjo 
dviem atvejais. Pirmu atveju 
jis pasakė daug svarbių daly
kėlių iš geologijos, būtent, 
apie žemės paviršį ir upių su
sidarymą, jų veikimą ir reikš
mę. Antru atveju jis kalbėjo 
apie mokslo istoriją, įvairių 
amžių mokyklų programas 
ir civilizacijos vyst i mosi.

—Ten buvęs.
P. S. Panašaus vakarėlio, ro

dos, moksleiviai neprivalėtų 
literatišku vakaru užvadinti, 
nes jis susidėjo vien tik iš pra 
kalbų, o ne iš paskaitų, refera
tų, deklamacijų bei t. p.—T;,b.

CICERO.
Draugyste Lietuvos Kareivių 

laikė priešmetinį susirinkimą 
lapkričio 18 d. Apsvarsčius 
draugijos reikalus nutarta su
rengti pavasarį didelį apvaikš- 
čiojimą draugystės dešimt me
tų sukaktuvių. Draugyste turi 
apie pusantro šimto narių. Pi
nigų turi netoli trijų tūkstan
čių dolerių. Per dešimt metų 
draugystės narių yra mirę aš- 
tuoni ir visiems buvo išmokė* 
tos posmertinės. Draugyste

A. f A.

JURGIS CHUPRINKIS
Persiskyrė su šiuomi pasauliu 

gruodžio 28 d., 1921, 9:00 vai. 
vakaro, sulaukęs 49 m. amžiaus. 
Paėjo iš Lietuvos Virbalio par., 
Navatolės kaimo. Amerikoj iš- , 
gyveno 30 metų. Lavonas ran
dasi pas jo moterį po adresu 
8913 Hauston Avė., So. Chica
go, 111. Laidotuvės atsibus su
batoj, gruodžio 31 d. iš namų 
9 vai. ryto į šv. Juozapo bažny
čią, o iš ten į šv. Kazimiero 
Kapines. Paliko 5 vaikelius di
deliame nubudime ir moterį — 
sūnų Albiną 19 m., Juozapą 12 
m., dukrelę Marijoną 16 m., 
Antanina 13 m., Alena 9 m. ir 
dvi seseris ir vieną puseserę. į?

Konstancija Čuprinskienė. 

yra pirkusi Lietuvos Laisvės 
boną už du šimtu dolerių. Bu
vo surengusi Lietuvos naudai 
vakarą, kuris davė gryno pel
no šimtą dvidešimt dolerių, ir 
tie pinigai buvo pasiųsti Lietu
vos apsigynimo reikalams. 
Praeitame susirinkime nutarta 
paskoliinti Cireco Lietuvių Lai
svės Namo Bendrovei du šim
tu dolerių. Viską užbaigus bu
vo rinkimai valdybos 1922 me
tams. Pirmininkas paliko Juo
zas Takažauskas, pagelbinin- 
kas Frank Grublis, nutarimų 
raštininkas Jonas Varanis, ka
steri us, Leo. Švėgžda, kasos 
globėjai Stanley Grublis, Juo
zas šcvickis, maršalka, Andrius 
Jaras. Susirinkimai lakomi 
trečią ncdėldienį mėnesio, pir
mą vai. po pietų. Simano Žvibo 
salėj, 1147 So. 50-th avė.

— Dr-jos Korespondentas.

Pranešimai
Liet. Moterų Df-jos “Apšvieta” me

tinis susirinkimas įvyks sekmadienyj, 
sausio 1 <1., 1922, 1<‘ vai. po piet, Mark 
VVhitc Sq. parko sVet., 30 ir Halsted 
gts. Visos narės prašomos susirinkti 
laiku. —Sekretorė.

Karine, Wis. — S. L. A. 100 Kuo
pos bus metinis susirinkimas sausio 
1 d. Union Hali 2:00 vai. po pietų. 
Visi nariai privalote ateiti, nes bus 
Centro Valdybos balsavimai, taipgi 
Kps. Valdyba išduos savo raportus iš 
praėjusių 1921 m. Meldžiu senai val
dybai ir naujai susirinkti kai 1:00 v.

— Prot. rašt. M. Kasparaitis.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 22 
Kuopos nariai kviečiami ateiti atsiim
ti ką tik išleistą naują knygą “Kitas 
Karas” už 1921 m. metiniame susi
rinkime, kuris bus pirmadienį 2 d. 
sausio, 2 vai. po pietų, 831 W. 33 PI. 
Felowship House svetainėj. Taipgi 
bus renkama nauja kuopos valdyba 
ir pasitarimas dėl 25 metų sukaktu
vių T. M. D. gyvavimo ir jo apvaikš- 
čiojimo. Pasistenkite užsimokėti mo
kesčius už 122 m., nes Centras ren
giasi išleisti T. M. 1). labai svarbią 
knygą “Psychologijos Vadovėlis”. Ji 
bus išleista už kelių mėnesių. Pra
šom atsivesti naujų narių prirašyti.

—Valdyba.

VVest Side. — D-ro V. Kudirkos 
D-jos susirfnkimas įvyks subatoj kai 
3:00 v. v., gruodžio 31 d., Meldažio 
salėj. Visi nariai privalo būtinai su
sirinkti paskirtu laiku, nes turime la
jai daug reikalų. Bus valdybos rin
kimas ateinantiems metams, darbi
ninkų rinkimas Veikalui-operetei 
“Maluninkas ir Kaminkrėtis”, kuris 
įvyks 1 d. sausio Meldažio svet., rei
kės išklausyti delegatų raportai iš 
Liet. Darbininkų Tarybos konferenci
jos ir iš Friends of Soviet Russia 
Liet. Skyriaus ir t.t.

— V. K. Ručinskas, nut. rašt.

North Side. — Š. L. A. 226 kuopa 
laikys susirinkimą sekmadienį, Sausio 
1 d., 2 vai. po pietų, Viešo Knygyno 
Salėj, 1822 Wabansia Avė. Visi na
riai ateikit laiku.

— Rp. Rašt. K. Markus.

SlUVfiJ. .. DOMEI. — Amalgame- 
tų Unijos Lietuvių Skyrius 269 atida
rė vakarinę Lietuvių kalbos ir grama
tikos mokyklą. Pamokos esti kas 
antradienis, nuo 7 iki 9 vai. vak. Uni
jos Svetainėj, 1564 N. Robey gvė, arti 
Miląukee Avė. Norintieji pasimokin
ti lankykitės reguliariai paskirtomis 
dienomis ir valandomis. Sekamoji 
pamoka bus antradienį, sausio 3 dieną.

— Komisija.

Maskų Balių rengia Liet. Moterų 
Pas. Kliubas šeštadienį, gruodžio 31 
d. Mildos salėj, Halsted ir 32-ra gat
vė . Pradžia 8 vai. vak. Puikus or
kestras. Bus dalinami prizai. Kvie
čiamo publiką atvykti ir linksmai 
Naujus Metus pasitikti.

— Komitetas.

Dr-stes Liet. Taut. Tėvynės Mylė
tojų No. 1 metinis mitingas bus lai
komas aekmadeinį, sausio 1, 1 vai. 
dienos, 46-ta ir Paulina gvių. Kiek
vienas narys būtinai privalo atvykti.

— Rašt. K. Chap.

LSS 174 Kuopos metinis susirinki
mas įvyks ateinantį sekmadienį, sau
sio 1 d., 1 vai. po pietų A. Pociaus 
salėj, 3824 So. Kedzio av. — Kiek
vienas narys privalo atvykti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti, taip jau bus 
rinkimas naujos valdybos ateinan
tiems metams. Be to bus nominuo
jami kandidatai į LSS Pildomąjį Ko
mitetą ir kitas įstaigas.

—Sekr. K. Kipšas.

North Side. — Vaikų dr-jčlė “Bijū
nėlis” gruodžio 31 d., 7:30 v. v. Liuo- 
sybės svet., 1822 W. Wabansia Avė. 
sulauks Naujus Metus ir turės eglai
tę. Vaikai išpildys gražų programą, 
o paskui bus smagus pasilinksmini
mai iki ateisiant naujiems metams. 
Visi nuoširdžiai kviečiami atsilankyti.

—Komitetas.

Roseland. — SU 139 Kuopa ren
gia teatrą ir balių Naujų Metų die
ną, sausio 1, J. Stančiko salėj, 205 E. 
115-ta gatvė. Bus suvaidinta trijų 
veiknTų komedija “Balon kritęs sau
sas nekelsi”, ir kitokiu pamarginimų, 
o paskui Šokiai iki vėlos nakties.

—Komitetas.

S. L. Ex-Kareivių 3-čios Kuopos 
metinis susirinkimas bus laikomas 
penktadienį, gruod. 30, 7:30 v. v. šv. 
Jurgio par. salėj. Visi narai malonė
sit© susirinkti, turimo daug svarbių 
reikalų aptarti.

—B. Simokailis, sekr.

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ Į PARDAVIMUI
Lietuviška Tautiška ...Draugyste 

Vienybe taiso balių su programų šeš
tadienį, gruodžio. 31, 7:30 v. v. Mel
dažio salėj. Bus suvaidinta “Kurčias 
žentas”. Kviečiame atsilankyti.

—Komitetas.

St. Charles, III. — šv. Jurgio Karei
vių Draugija šeštadienį, gruoižio 31, 
taigi Naujiem*., Metams sulaukti, tai
so didelį balių Union llail salėj, 10 
E. Main st. Balius prasidės kaip 
7:30 v. v. ir tęsis iki velynai nakčiai. 
Kviečiame vietos ir apieiinkčs publi
ką gausiai atsilankyti ir linksmai 
Naujus Metus sulaukti.— Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo draugo Edvardo 

Simanausko Kauno rėd., Pasvalio ap., 
Kviekių po., Aiskužių kaimo. 1912 m. 
gyveno Waterbury, Conn. Malonės 
atsišaukti laišku arba kas jį žinot 
praneškite antrašu:

RAMUSIS WAL0NIS
Moose Hotel 537 So. Clark St., 

Chicago, III.

J IEŠKAU savo pusbrolio Baltra
miejaus šumskio, paeina iš Lietuvos 
Joniškėlio dvaro, apie 35 metai kai 
Amerikoj. Girdėjau, kad gyvena Phi- 
ladelphijoj, Pa. Turiu svarbų rei
kalą. Jis pats, ar kas kitas žiųot, 
malonėkit pranešti šiuo adresu:

AMILIJA ŠUMSKAITĖ.
760 Albert St., Kcnosha, Wis.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui merginos 

nuo 20 iki 28 metų, aš esu 28 m. am
žiaus, norėčiau apsivesti. Meldžiu pri
siųsti savo paveikslą su pirmai laišku 
Atsakymą duosiu kiekvienai.

J. B.
P. n. Box 166

Park City Utah

SIŪLYMAI KAMBARIįT
RENDAI KAMBARYS dviem vai

kinams, garu šildomas, elektros švie
sa. Atsišaukite:
3261 S. Halsted St., 3-os lubos 
Tel.: Yards 3861.

ISRENDAVOJIMUI
IŠRENDAVOJIMUI flatas ant ant

rų] lubų. 8 ruimai, elektros ir gaso 
šviesa, maudynė, visas geras įtaisy
mas, rendos $35.00 tiktai.

5306 S. Union Avė.

STORAS ANT RENDOS; Bi
le kokį biznį galima užsidėti.

4862 Homerlee Avė.
E. Chicago, Ind.

JIESKO darbo
JIEŠKAU darbo į bučernę ar prie 

duonkepio išvažiojimui duonos arba 
/rie bile kokio darbo ųž šioferį. Turiu 
jerą patyrimą, esu 23 metų amžiaus, 
nevedęs. Kas tokio reikalauja, atsi
šaukite:
\ 4413 S. Francisco Avė.,
Tekų Lafayette 396

reikia darbininkų"
MOTERŲ

REIKIA LIETUVAITĖS MERGI- 
nos namų darbui — skaUdmo nėra.

724 W. 19th St, 
F E. YAKAS,

Tel.: Canal 658

REIKIA moters prie mažos šeimy
nos; turi, būt gera virėja ir gerai re
komenduota.

DAVIDSON
846 E. 52nd St.

Tel.: Dorchester 7058

REIKIA moters ar merginos prižiū
rėt ligonį.

F. STRIŠKUS,
1657 So. Clifton Park Avė.

Phone Rockwell 8569

REIKIA DARBININKU
VYHV IH MOTERŲ

’EXTRA
Lietuviai ir lietuvaitės pasinaudo

kite šita proga, kuri tik pirmą, gal ir 
paskutinį kartą pasitaikė visame am- 
žyj. Lietuviai gali pasinaudoti pini
gais ir darbu prisidėdami prie n^usų 
naujai, išrasto patento išdirbinėjimui. 
Taigi, pasiskubinkit atsilankyti, kati 
po laikui atėjus nesi galėtumėt, nes ta 
proga užsibaigs su Naujais Metais. 
Dirbtuve atdara kasdieną nuo 9 iki 6 
ir nedėlioj nuo 12 iki 6. Kviečia vi
sus, išradėjas.
FOUNTAIN PAINT BRUSH MFG.

CO., 
1623 B1UO Island Avė, Chicago, III.
<_ t . 1 . ---------- -w.........

REIKIA DABBIMINKŲ
VYRŲ
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REIKALINGAS patyręs virėjas, ku 
ris supranta savo darbą prie valgyk- 
los-restaurano.

Atsišaukit po numeriu:
1947 Wilmot Avė., Phono Armitago 
7008.

i ST. BALTRAITĮS,

REIKIA šviesaus jauno vaikino at
stovauti dirbtuvę pagabiame laike. 
Geri extra pinigai. Klauskit Mr. Kos- 
sack.

McCLEAN & CO.
Suite 415—16—-17.

326 River St. Tel Central 1592

VYRŲ
REIKTA VYRŲ ATLIEKA- 

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 Mihvaukee ir Division St., 
Chicago.

REIKALINGA darbininkų dėl real 
estate darbo pardavoti namus, žemę ir 
lotus, ir first mortgage ir goki bonds 
tai yra duodamas geras nuošimtis. 
Nereikalingas patyrimas. Darbas ga
lima atlikti liuosu laiku arba ir pil
nu laiku. Galima uždirbti nuo 100 
iki 300 į mėnesį.♦ Meldžiame rašyti 
laišką į “N.” pažymėdami No. 512.

REIKIA lietuvio virėjo į lietuvišką 
valgyklą. Turi būt patyręs savo dar
be. Pastovus darbas, gera mokentis.

J. PILKIS,
4837 W. 14 th St., Cicero, III.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučeme ir grosemė 

geroj vietoj, cash biznis, nėra knygu
čių, daug stako, gražus įrengimai, pi
gi renda, gražus pragyvenimui kam
bariai užpakalyj; garadžius 2 auto
mobiliams, visokių tautų apgyventa. 
Patarčia lietuviui, kad šią proga pa
sinaudotų — einu į kitą biznį. Buvu 
visą dieną. .

LEO. J. NARBUT,
1245 S. Cicero Avė.,. Cicero, III.

C O A L Y A R D
PARDAVIMUI didžiausia “CICERO 

COAL Y ARDAS” 5 lotai, trakės, ofi
sas, seifas, trokai, vežimai, arkliai, 
kiti įtaisymai ir daugybė visokių ang
lių. Iš visų šonų apgyventa lietuviais 
ir kitom tautom. Nėra kito coal yar- 
do. Įplaukos yra labai didelės, o 

biznis yra išdirbtas plačiai ir labai 
gerai. Didelis bargenas už $20,000. 
Įmokėti reikia $16,500.

FEDERAL BOND & LAND 
COMPANY

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

EXTRA
Pardavimui bučernė, visas biznis ar 

ba pusė; biznis išdirbtas, eina gerai; 
yra trokas naujas ir visi patogumai, 
parduosim pigiai, nes turim važiuoti į 
Lietuvą. Atsišaukit Tel.: So. Chicago 
7271 arba į Naujienas No. 513.

PARDAVMUI GROSERNĖ 
lenkų ir lietuvių apgyventa.

3214 So. Morgan St.

BEVEIK už pusę kainos pardavimui 
bučernė su groseriu tirštai apgyven
ta lietuvių. Biznis labai gerai eina. 
Lietas yra geras. Rendos $35.00 į 
mėnesį. 4 puikus kambariai pagyve
nimui. Kaina tik $1,500. Vertas yra 
iki $2,500; priežastis pardavimo labai 
svarbi. Nemokantį biznio išmokins.' i. 
Kas norit bosu būt ir pinigo padaryt, 
nepraleiskit šitos progos. Atsišau
kit tuoj J. Namon 3328 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučerne ir grosernė 
geroj vietoj, lietuvių ir kitų tautų 
apgyventa. Biznis iš dirbtas ląbai ge
rai. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

710 W. 33rd St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, viskas naujai įtaisyta, yra ruimai 
dėl pragyvenimo, gražioj vietoj, vi
sokių tautų apgyventa Brighton Par- 
kokolonijoj. Kartu parsiduoda naujas 
Fordas. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

39G5 Archer Avė.

PARDAVIMUI confectory krautu
vė, daro gerą biznį. Pardavimo prie
žastis, turiu kitą biznį.
Tel.: Canal 3107

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Parduodu greitai ir pigiai. Ge
ra vieta padaryti pinigą. Pardavi
mo priežastį patirsite ant vietos.

J. TAROZAS, 
4518 S. Wood St.

PARDAVIMUI pool-room su septy
niais stalais ir barbernė su trim krės
lais. Viskas yra nauji, geram pa
dėjime, geroj vietoj, tarp lietuvių ir 
rusų apgyventoj kolonijoj; geras biz
nis. Priežastis pardavimo— savinin
kas išvažiuoja Europon. Parsiduoda 
pigiai.

1211—1217 Westminster, Avė. 
Detroit, Mich.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, visokių tautų apgyventa, 
6 ruimai užpakalyj dėl gyveni
mo. Pigi renda. Priežastis par
davimo—nesutikimas šeimynoj.

920 W. 14th St.

PARDAVIMUI
SALIUNAS

2145 W. 51st St.

PARDAVIMUI
SALIUNAS
2310 S. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas .su barais 
labai pigiai, prie Stock Yardų vartų. 
Apgyventa lietuviais, paliokais ir ki- 

»tataučiais prie 4250 S. Ashland Avė. 
ir 43-ios gatvės. Pardavimo priežastį? 
—važiuoju Lietuvon.

PARDAVIMUI saliunas labai geroj, 
lietuvių ir lenkų apgyventoj vietoj. 
Pardavimo priežastis, važiųjų Lietu
von. Savininką galima matyt visada.

3404 S. Morgan St.

PARDAVIMUI saliunas greitu lai
ku ,geroj vietoj, lietuvių ir vokiečių 
apgyventa. Pardavimo priežastis — 
važiuoju Lietuvon.

A. TĖVELIS, X. W. MIKŠIS

PARDAVIMUI saliunas su barais 
ir visais įrengimais, arti dirbtuvių, 
parduosiu nebrangiai. 4 kam*bariai 
pragyvenimui užpakaly, 2 metų ly- 
sas. Atsišaukite,

4549 S. Wells St.

RAKANDAI
EXTRA — BARGENAS

PARDAVIMUI 4 kambarių vėliau
sios mados rakandai. Parduosiu vi
sus ant karto, ar atsikrai. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

4503 S. Wood St.

PARDAVIMUI 5-ių kambarių ra
kandai gerame stovyje, taipgi ir 
kambarius galima rendavot ant vie
tos, jei tik norima. Kam reikalinga 
atsišaukit

ST. BALTRAITĮS,
1947 Wilmot Avė. 2-os lubos 

Arba šaukit Armitage 7008

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI geras automobilius 

pigiai, arba mainysiu ant loto. Yra 
geroj vietoj. Atsišaukite pas 

SZEMET & LUCAS
4217 Archer Avė.

NAUJŲ METŲ dovana, kas pasi
skubins — bus pirmesnis. Pardavimui 
P/2 trokas Smith formos, gerame sto
vyje. Parduosiu už pirmą pasiūlymą. 
Atsišaukite:

GEDEIKO
1606 S. Halsted St.

NAMAI-2EME,
PARDAVIMUI AR IŠMAINYMUI 

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

MAINOME, parduodame namus, 
.farmas, bučemes, automobilius ir ki
tokius biznius; turime namų didžiau
siame pasirinkime visose dalyse mies
to. Taipgi apdraudžiamo visokius 
turtus nuo ugnies, pavogimo, užmuši
mo ir kitokių nelaimių. Kreipkitės. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO. 
3328 S. Halsted N. W. Cor. 33 rd PI.
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MOKYKLOS

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname: patrinų 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
Principalai 

JOS F. KASNICKA 
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

P-l«s E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokina: kirpti, aluti, pritaikyt! ir 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialus instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams SU 

Tel:. Harrison 1421. Chicago.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis sr 

vakarais.
Specialus vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6206 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit Išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmdninki. 
.......... .......... ........................... ..........


