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No. 1

Kasyklų savininkai atsisako 
tartis sii/ angliakasiais

* • i \ t

Indijoj paskelbta respublika
Japonija ir Francija suokalbiavu 

stos pasigriebti Siberiją

Kasyklą savininkai atsisa
ko tartis su angliakasiais.

suteiktomis

fvįetą sovietų Rusijoje tapo su
naikintas musų politikos. Ame
rikiečiai todėl kelia rytų klau
simą, kad gavus sau pirmeny
bę rytuose. Mes turime viso
mis pajiegomįs priešintis tokiai 
politikai ir Frančijos valdžia 
tikisi, turėti tame Japonijos 
valdžios “pagclba.“

Paskelbimas šitų dokumentų 
sukėdė didelio triukšmo Japo
nijos ir Frančijos delegacijose, 
kurios pasišku-bino visam tam 
užginčyti. Jos tvirtina, kad 
dokumentai yra neteisingi, kad 
jie yra fabrikacija ir kad jokių 
slaptų sutarčių tarp Japonijos 
ir Frančijos apie Siberiją nesą.

Senatorius Penrose mirė.
WASHINGTON, saus. 1. — 

Pereitą naktį Savo namuose 
viešbutyj visai nelauktai pasi
mirė senatorius Boise Penrose 
iš Pennsylvanių. Jis buvo 61 m. 
amžiaus. Jis sunkiau 
šalčiu utarninkp, bet
gydimo, jis negerėjo. Tečiaus 
tik vakar pastebėta, kad jo 
gyvastis yra pavojuje ir grę- 
btasi visų pastangų jį išgtlbėti. 
Bet jau buvo vėlu
čią naktį mirė. Senatas 
rinks utaminke, kad išreiškus 
jam pagarbą ir užsidarius il
gesniam laikui.

susirgo 
nežiūrint

jis tą pa
silsi-

Spėjama, kad samdytojai ban- 
.. dys sugriauti angliakasių .. 

uniją.

saus. 2.CLEVELAND, O.,
—Pittsburgo anglių 

kasyklų Savininkai savo susi- 
* rinkime priėmė rezoliuciją, at

sisakančią dalyvauti susirinki
me su angliakasiais, kuri šau
kia angliakasių unijos preziden 
tas Johi? L. Lewis sausio, 6 
dieną IVttsbųrghe. / <♦ i

(Lewis šaukė tą susirinkimą 
tarp kasyklų savininkų ir ang-

6

ta.tį spkr.miems metams tarp 
unijos ir samdytojų centrali- 
niaine anglių lauke —'Ohio, 
vakarine Perinsylvania, India
na ir Illinois. Dabartinė sutar
tis baigiasi balandžio 1 dieną.

Pietinės Ohio ir Pittsburgh 
apielinkės kasyklų savininkai 
jau pirmiau’ atsisakė pradėti 
derybas su angliakasiais. Da
bartinis kasyklų savininkų su
sirinkimas .atstovauja tris Ohio 
valstijos pavietus.

Delei šitokio kasyklų savinin
kų atsisakymo pralieti derybas 
su angliakasių unija apie sutar
tį sekamiems metsuns, spėja
ma, kad savininkai rengiasi 
pradėti su .angliakasių unija at 
virą kovą, tikslu ją išardyti ir 
visose kasyklose įvesti “open

Indijos respublika paskel
> ' c

Paskelbęs ją Mahatma Ghan- 
dhi, nacionalistų diktatorius.

WASHINGTON, saus. 1. — 
Sailendra N. Ghose, * direkto
rius Amerikos komisijos rem
ti Indijos savyvaldą, paskelbė, 
jog jis gavęs kablegramą, kad 
Indija tapo paskelbta respubli
ka ir kad Mahatma Ganęlhi, 
kuriam visos Indijos nacionali
stų kongresas suteikė diktatū
rines galės, ramios kovos po
litiką taip papildė, kad bus 
leidžiama daryti prievartą apsi* 
gynimo tikslams. Pranešimas 
sako:

“Respublika paskelbta. Ame
rikiečių pranešimas nusprendė. 
Boikotas praplėstas ant pavie
nių žmonių. Moterįs ir vaikai 
yra saugus.“

Minimas amerikiečių prane
šimas buvo paskelbtas pereitą 
panedėlį ir po jo pasirašė se
natoriai Norris ir Walsh, buvęs 
III. gubernatorius Dunne, aug- 
Ščiaušiojo teismo teisėjas Min
tum ir 38 kiti valdininkai ir 
rašytojai. Pranešime prižada
ma Amerikos pagelba Indijos 
kovoje tiŽ nepriklausomybę.

Respubliką paskelbė Mahat-

"Socialdemokratas”
Mugu draugftj aavaltinla laikraitia

11 Kauno. SkaįtyMt risi.
■ • < Nt ujlenoaa 

Kala* Be l

Lietuvos žinios
r

respubliką.
gruod. * 30.

Indijos
Kaliniai miršta badu.

OMAHA, 
PaskelbtameX *

Hardingo 
praneša 
prezidentas 
Omaho miesto 
lavintą, kad 
šylu ir bandytų s 
dyklų darbininkų

Omaho miesto taryba pana
šius atsišaukimus išsiuntinėjo 
visiems mayorams ir guberna
toriams, kurių miestai ir vals
tybės yra paliesti streiko, kvici 
sdama visus raginti veikli siy- 
ta kiniui to streiko.

Neb., saus. 1. — 
? laiške, prezidento 
ek rotorius Christian 
vorai Dailiam, kad 

rinitai svarsto 
?sto tarybos rerka-

, kad 
svarsto 

rerka- 
įsimaį- 

sker

ina Gandhi, jam 
galėmis. « 
Mahometonai už

AHMEDABAD,
(suvėlinta). — Visos 
mahometonų lygos metiniame 
kongrese, lygos prezidentas 
Hazart Mahoni savo kalboje rei 
kalavo, kad sausio 1 dieną bu
tų paskelbta Jungt. Valstijų 
Indijos respublika ir kad butų 
pradėtas partizantiškas karas, 
jei butų reikalo. Jis kvietė ap
silankiusį kongrese nacionalis
tų vadovą Gandhi sudaryti at
skirą Indijos valdžią \u *spvo 
parlamentu ir armijomis. Mo- 
hani pripažino, kad tojlia val
džia negalėtų išsilaikyti taikio
mis priemonėmis.

Mohani tikrino, kad naciona
listu susidomėjimas delei ma
hometonų yra be pamato, ka
dangi Indija priklauso kaip in
dams, taip ir mahometonams 
ir mahometonai laikysis išvien 
su indais iki pastaros kovoje 
už Indijos nepriklausomybę. Jis 
sakė, kad judėjimas už nepri
klausomybę negalės ilgai būti 
ramiu, kada valdžiai yra priei
namos krautuvės ir kulkasvai- 
džiai. Jis todėl ragino nuimti 
ramaus priešinimos varžas, 
kadangi žmonės nebegali ilgiau 
pakęsti priespaudos.

Slapta sutartis pasigriebti 
Siberiją.

Francija ir Japonija padarė 
sutartį apie naują puolimą 
ant Siberijos. Priešingos 

Jungt. Valstijoms.

WASHINGTON, saus. 2. — 
Tolimųjų Rytų respublikos de
legacija paskelbė visą eilę slap 
tų dokumentų ir susinešimų, 
kurie rodo, kad Francija ir Ja
ponija yra padariusios- slaptą 
sutartį užgriebti visą Siberiją, 
paskui pavedant ją Japonijos 
įtakai ir suteikiant didelių kon 
cesijų Franci jai.

Kad tai pasiekus, Francija 
ragino Japonijai pasiimti ir 
Francijai jau nebereikalingus 
Vrangelio kareivius, kurių ji 
neturi kdr dėti ir nusigabenti į 
Siberiją, kur su jais galima bu
tų pradėti puolimą ant Siberi- 
jos. Atkariavus nuo bolševikų 
Siberiją, viską turėjo valdyti 
Japonija ir paskui išdalinti 
koncesijas kitoms šalims, svar- 
besnąsias koncesijas 
dant Francijai.

Francija sako, kad ji kartą 
jau pakišusi koją Jungt. Valsti
joms Rusijos dalyke ir apsiima 
tą patį daryti ir toliau. Ji ne 
to apsiima ginti nusiginklavi
mo konferencijoje visus Japo
nijos interesus, priešingus Jun
gtinių Valstijų interesus.

Viename pranešime Francija 
sako Japonijos užsienio reikalų 
ministerijai:

“Musų sutartis su Japonija 
Siberijos klausime verčia mus1 
būti labai atsargiais, kadangi 
musų nuosprendžiai prieštarau 
ja politikai Amerikos, kuri da
bar lošia svarbią rolę rytuosę.

“Amerikos mieris gauti sau

atiduo-

CHOLMOGORI, arti Archan
gelsko, saus. 2 . -r— Badas ir 
'skurdas baigia žudyti 6,000 ar 
7,000 vyrų ir moterų politinių 
kalinių, prisiųstų daugiausia iš 
Kaukazo respublikų. Jei jie 
nebus greit paliuosuoti, mano
ma, kad ne vienas jų neišlyks 
gyvas šią žiemą. Iš daugelio 
jų atimta grabužius, taip kad 
jie turi kęsti ir didelį šaltį. Vi
si jie yra uždaryti* vienuoline, 
o aplink per kelias mylias pa
statyti kareiviai, kad prie ka
linių niekas negalėtų prieiti. 
Daugelis tų kalinių lik6 sušau-

Jau ir caro laikais šis nedi
delis tolimos šiaurės miestelis 
buvo naudojamas kaipo 1 
trėmimo vieta.

Senatorius Penrose jau me
tai laiko kaip* serga, bet iš pi- 
litikos nesitraukė ir kada buvo 
republikonų konvencija pereitą 
vasarą Chicagoje, jis negalėda
mas dalyvauti, buvo prisivedęs 
privatinius telefonus ir tele
grafus ir iš namų sekė visą 
konvencijos bėgį ir diktavo sa
vo sekėjams. Skaitoma, kad 
jis ir nominavę prezidentą Ht 
dingą. Jis taipjau nominavęs 
ir daugiau prezidentų, nes tai 
buvo tikrasis republikonų par
tijos vadovas, ypač taip vadina
mos “old guard“ — republiko
nų atžagareiviškos mašinos. 
Nors*ir ne pasveikęs jis sugrį
žo j senatą ir daug dirbo prie 
savo mėgiamų dalykų — taksų

nešte ts į llluįto bilių, gindamas stam- 
kalimų biojo kapitalo reikalUs.

Didelis Austrijos deficitas.
VIENNA, saus. 1. — Nauji 

metai pasitiko Ausitrijos vald
žią su 200,000,000,(XX) kronų 
deficitu. Vien duonos subsidi
jai išleista 83,,000,(XX),(XX) kro
nų, o geležinkeliai davė 28,000,- 
000,000 kronų nuostolių.

Didžiausi pinigai apyvartoje 
yra 10,(XX) kronų, bet jie daro
si per maži ir valdžia rengiasi 
išleisti 100,(XX) kronų pinigą, 
Kasdie išspausdinama apie po 
1,(XX),(XX),(XX) kronų naujų pi
nigų.

Jis išbuvo senate visų laikų 
nuo 1897 m. ir visados veikliai 
dalyvavo republikonų politiko
je, ne tik gindamas stambiųjų 
kapitalistų reikalus, Bet ir vi- 
soipis paj togomis kovodamas 
su kiekvienu nors kiek pažan
gesniu judėjimu pačioje repūb-

Neitralinės zonos klau

Iš streiko Omahoj.
Streiklaužiai šaudo streikierius 
Lietuvis pašautas. 43 žmonės 

areštuoti.

SO. OMAHA, Neb. (Naujie
nų koresp.). — Per 
įvyko** daugiau 
tarp streiklaužių ir streikierių, 
nes streiklaužiai buvo pradėję 
rodytis ir gatvėse. <

Kalėdas 
susirėmimu 

5 **

64 žmonės nulinguoti,1
TUSKEGEE, Ala., saus. 1.— 

Tuskegee Institutas paskelbė, 
kad 1921 metais tapo nulin- 
čiuoti 64 įmonės, jų tarpe 5 
baltieji ir ° negrės moterįs. 
1920 m. buvo nuliričiuota 
žmogus. Viso nuo 1885 m. 
linčiuota 4,096 žmonės.

23 žmonės prigėrė.

61 
nu-

LONDONAS, saus. 1. — 
tonijos laivas Sarema, 
prekes į Stockholmą, tapo Ru
sijos ledų laužytojo Vigrt pas
kandintas be jokio persergėji
mo Finliandijos įlankoje. 23 
žmonės iš įgulos prigėrė. Apie 
paskandinimą pranešta Švedi
jos užsienio reikalų ministe
rijai. , /

Es- 
vežęs

VARŠUVA, (Elta). — “Ga- 
zeta iPorana“ rašo: “Kontrolės 
Komisijos nariai puik. Chardi- 
gny ir pulk. Bergera turėjo su 
gen. Želigovski u Vilniuje pasi
tarimą *del neitralinės zonos 
valdymo likvidacijos, kurią iki 
šiol vykdė komisiją. Pulk. Cha 
rdigny pasiūlė padalinti neitra- 
linę zoną tarp Kauno Lietuvos 
ir Vidurinės Lietuvos, bet ne 
išilgai zonos, o skersai, . taip 
kad teritorija, esanti į pietus 
nuo Vilijos, biftų priskirtą Vi
durinei Lietuvai, o šiaurės da
lis su širvintais — Kauno Lie
tuvai. Pulk. Chardigny paaiš
kino, kad tuo budu Vidurinė 
Lietuva gautų gelžkelį Vilnius- 
Gardinas. Gen. Želigovskis at
sakė, kad toks padalinimas bu
tų didelė skriauda ir kad1 jis 
yra nepriimtinas. Gelžkelio li
nija Vilnius-Gardinas negali 
būti svarstoma, ries jau pri
klauso lenkams, einant sutar
čių, kurios vykdymą Tautų 
Sąjunga turi prižiūrėti. Po to 
pasikalbėjimo Tautų Sąjungos 
atstovai nuvyko į Kauną, kur 
pradėjo neitralinės zonoj rei
kalais derybas su Lietuvos val
džia.

Hymanso projektas Stei- Lenky smalsumas 
giamojo Seimo nepriimtas.

WASHINGTON, gruodA '29. 
— (Liet. Inf. Biuras). Jaltos 
prUIlCdJIUU, gl'UUUZJU v/z.- ,

sienių Reikalų Vice-Ministcris, Į 
p. Klimas, pareiškė 1 
Vyriausybės nusistatymą dėl 
Tautų Sąjungos pasiūlymo lie
tuvių-lenkų ginčui likviduoti. 
Nupiešęs ginčo eigą ir Hyman
so projekto neigiamąsias puses, 
jis jiareiškė, kad Lietuvos vy
riausybė surado projektą pa-, 
tiektojo formoje nepriimtina, 
Steigiamasis Seimas vienbalsiai 
pritarė jam.

KAUNAS, gruod. 12. — Kau
ne šiomis dienomis pas kai ku
riuos gyventojus atsirado Iš 
Varšuvos šiokiu paklausimu

prancšiipu, gruodžio 22 d. Už-i lapelis:
. j 1. Ar yra Lietuvoj politinių 

Lietuvos srovių (prąlo\^) su programų 
etnografinės be Vilniaus Lietu- 
vos7

Kur, kien$ ir kaip 
idėjos yrrplatinamos ir kokio 
l>riėniiino jos randa, ar gali 
rasti miniose? .

i 2. Kokios gi iš tikrųjų dabar
tinės opozicijos tendencijos, 
su “Pražanga“ (taip išspaus
ta! Vertikas) prieky?

3. Kaip evoliucionuoja (ewo-t
luje)*žydų opinija ir ar galima 
tikėtis dabartinio kurso jų su
siartinimo su Lcrikija tvirtu
mo? f

4. Kokią pažangą daro Lietu
voj bolševizmas?

5. Kaip atjaučią Lietuvos
rinka dabartinį VokJctijos eko
nominį krizį ir kaip tai atsi
liepia į vidaus Lietuvos padė
lį? ? ' '

6. Kokia finansinė vytiausy- 
l>ės padėti^?

7. Kokis’ Lietuvos ginkĮavi- 
mos programas ir kokiais tie
kimais ’ jis 
remtis?

8. Kokios 
riuomenė?

9. Koksai.
(wloscianst\va) bęndrai 
gi atskiruos^ kąimyniuose 
mumis apskrityse?

10. Kaip žiuri į Vilniaus Sei- 
|n?’ a) įyriausybė, b) St. Sei
mo daugumos ir mažumos par
tijos, c) Pažangos partija,4 d) 
žydai, c) valstiečiai?
. Tai tokia Varšuvos “ciekava- 
stis.“ / (“Lietuva”).

Lietuviy spaudos perse-

Lenkų vyriausybė daugiau 
nebeduoda leidimų leisti laik
raščius lenkų kalba. Sekant 

.lenkų laikraščio “Slowo Wilen- 
Įskie“ pavyzdį, buvo sumanyta

Lietuviai gerai pikietuoja, lo leisti vienos dienos laikraščiai 
dėl lietuvių yra sužeistų gink- kuriems einant Želigovskio au
luotu streiklaužių. Vienas lietu-.statytą tvarką specialieji 
vis bandė sustabdyti tris neg-ųnaį nereikalingi. Nuc 
rus, bet jie pasileido bėgti į niėn. 22 d. tokiu budu išleista: 
Cudahy skerdyklą ir kartu šau-' |apkr. 22 d. — Adam, XI 23 d.

■ _ Eva. XI 24 d. ijožef, XI 25
d. — Piotr, XI 30 d. — Zosia.

Tečiau gruodžio 1 dieną Vi
daus Reikalų Departamento 
Direktorius, vidurinių ligii dak 
taras Ko\valski alsiųnių. p;ui

dyti iš revolverių. Policija ta
da pradėjo šaudyti j negrus ir 
juos sužeidė. Lietuvio nesužei
sta, nors į jį paleista nemažai

Kitas lietuvis, Jonds Jačins- 
kas, tapo sunkiai sužeistas. Jis 
irgi bnnde sustabdyti 
vusį gatvekąriu negrą streiklau 
žį, ki/ris paleido į jį 
ir Jaeįnskas sukrito

a t važia

du šūvi u 
gatvėje. 

Negras paskui tapo policijos 
pašautas prie pat skerdyklos 
vartų. Jačinskui peršauta kra
tinė.

Didelio sujudimo buvo prie 
Cudahy skerdyklų, kur policija 
bandė išvaikyti pikietuotojus. 
Kelis buvo areštavusi, bet 
jiems pasisekė pasprukti. .

Per tris dienas areštuota 43 
streikieriai, jų tarpe 10 lietu
vių. Tarp areštuotųjų lietuvių 
yra ir paskilbęs Julius Dzekau- 
skas, kuris gąsdino streiklau
žius savo kareivio uniforma. 
Policija sako, kad jis priešino
si jai ir net kelis policistus ap
kalęs. Jo byla atiduota augštes- 
niam teismui, jį gi paliuosuo- 
ta už kauciją. — žalpys.

--------------»—2------- i . •
Užmušė savo pačią;

PERTH AMBOY, N. J., saus. 
2. — Alex Zelles (lietuvis?) 
pasidavė policijai ir prisipaži
no, kad jis gruod. 28 d. užmu
šė savo pačią Julią, kadangi 
ji perdaug gėrusi Jis paslėpęs 
ją rūsyje ir paskui kasdie ją 
aplankydavęs.| Lavonas užmuš
tosios jau rastas.

leidi-

remias ar 

tendencijos

valstiečių

tokios

žada

ka-

ūpas 
ypač 

su
M. Biržiškai, kaip pasirašiu
siam atšakomingu redaktorių 
po vienu iš vienadienų laipk- 
raščių, kad pasirodžiilsieji atei
ty numeriai bus konfiskuojami. 
Iš tikrųjų, iš '.gruodžio mėne
sio 1 į 2 dieną policija konfis
kavo spaustuvėje jau surinktą 
laikraštį vardu. “Helena”.

Numatoma Lietuvos Deklera-. 
cija Tautų Sąjungom

WASHINGTON, gruod. 29. 
— (Liet. Inf. Biuras). Eltos 
pranešimu, Tautų Sąjungos po- 
sėdin Ženevoje sausio 10 dieną 
numatomi Naruševičius; Milo
šas, Sidzikai^kas, Soloveičikas 
ir Balulis, klupo Lietuvos dele
gacija Vilniaus ginče.

lankai privežė Vilniun rinki
kų iš visos Lenkijos.

’ WASIIiNGTON, gruod. • 29. 
— (Liet. Inf. Biuras). Eltos 
pranešimu, Vilniuje Reinio rin
kimuose nedalyvaujant Lietu
viams, Žydams, Gudams, len
kai privežė iš visos Lenkijos 
rinkikų norėdami parodyti, 
kat^ dauguma Vilniaus gyven
tojų balsavus.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visa laikų rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreiČiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimų Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 

< SAVO DU CHICAGOS OFISU.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandienStreiko nebusią.

ĮKĖBLINĄS, sausio 1. ~ De- 
leivpitemiero Wirth įsimaišy
mo, Berodo, kad visuotina Vo
kietijos geležinkeliečių streiko1 
tapo išvengta. Betgi padėti^va 
karinėj Vokietijoj tebčrcf rusti. 
Streikieriai reikalauja algų pa
kėlimo. ,

Trockis pašalintas iš žydų 
bendrijos, z

BERLINAS, sausio . 1. — 
Gauta žinių, kad Leonas Troc
kis t^po pašalintas iš judeizmo. 
Pašalinimas tapo atliktas Eka- 
terinoslavo sinagogoje, reika
laujant Trockio senam tėvui 
Moses Bronstein. Jis kaltino, 
kad jo sūnūs ^atsižadėjęs savo 
tėvų religijos. “Jis pasidarė 
priešu judeizmo _ __ ________ _______ ___ 7___
žmonijai”, kaltinęs jį jo tėvas.[Sąjungos Kontrolės Komisija’ 1—..... .
“Aš noriu jį pašalinti iš žydų nuvyko už demarkacijos lini-Į RYGA, 
bendrijos ir prakeikti jį be iš- jos. Lenkai užleido traukinį ir kongresas vienbalsiai patvirti- 
ganymo ant žemės, danguje ir sudaužė vieną platformą. Žmo-[— ▼ —-----
Peloje". ,...... nesulįsta. ' , J

j ~ £53.3500
7

■ ,, ,|W , », ...................

i .• Z

Lenkai užpuolė Lietuvos trau
kinį, kuriame kontrolės 4 

komisija važiavo. 5 žmones užmušti.
ST. MARTINSVIIJLE, La., 

saus. 2. — Penki žmonės likoWASHINGTON, gruod. 29.
(Liet. Inf. Biuras). Eltos Į užmušti, kada taukinis užgavo

Į pranešimu, gruod. 24 dieną automobilių.
ir nedorėliu . Lietuvos traukinis su Tautų ---------------- -

Leninas pasilieka premieru.
, saus. 1. —r Sovietų

no Leniną premieru. Kiti mini- 
steriai irgi bus patvirtinti.

i i....... ................i......m

yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Afrikoje, per kurių Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvoh. Naujienos duoda pilnų gvaran- 
tijų už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes -pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
•korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

V .NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

1739 So. Halsted St., Chicago. UI.
BR1DGEP0RT0 SKYRIUS

3210 So. Halsted St., Chicago, m.

J

____

A ib IMPERFECT IN ORIGINAL
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■^itor P, Crlgaltfe

1739 SO._ HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Roorerelt 8508

18.00
17.00
18.00
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SubscriptJfen Rate*: 
per year io Canada. 
per year outaide of Chicag*. 
per year la Chicage.
per copy. <

Entered aa Second Clasa Maiter 
tfarcb 171h, 1914. at the Poat Office 
of Chicago, III., *nder the art of 
tfareh 2ud. 1879.

Naujienoj tina kasdien, iiskiriant 
•edMdienius. I^eidlia Naujienų Ben 
drovi, 1788 So. Halsted St., Chicago, 
(11. — Telefonas. Roossvslt 85M.

tu valdžia sutiksianti) • keb- 1>U respublikos “principas”, vadi-Į mokratus. Daba* randame jo' du norima^ sutvarkyti ir Lie- lys nėra be pamato: kapita- 
,. .... . TnncrtinA. naši, jau tapo padėtas ant len- straipsnį, apie Seimo ir valdžios tuvos popierinių pinigų ęmisi- listų įtaka į Anglų ii’ Amerilūmo esu tiktai su Jungtinė
mis Valstijomis Amerikos, 
kurios, pagal senų tradicijų, 
šalinasi visokių ryšių su Eu- komunistų vardas, kuriuo jie iki 
ropos valstybėmis.

Tos tarptautinės korpora-
• • . •>. i • . . • y oa. VVJV ncujvjv avu.m.uuvų

cijos kapitalą, kuns sieksiąs tijoje? visas <03 ..rcvcliuciuifu.

(JtaimokijUno Kaišai 
Chicagoje — paštui <
Matams _____ - ■ -
Pusei metą .............  --
Trims mlnesiami ------ ------
Dviem minėdama - ------
Vien am m4aeoiul -r , -

Chlcagoje — per neiiotojaa) 
Viena kopija '------- i
Savaitei___________________
Mineliui •-......

Suvienytose Valatljoee M Chicagoj, 
paštu: •

Metama .......................... - -
Pusei metų — — 
Trims minesiama ... ..........-
Dviem mėnesiams . —
Vienam mėnesiui ,■

Lietuvon iP kitur užsieniaoMj.
(Atpiginta)

Metams_____ ___ _ _ . . - - $8.10
Pusei metų - - - ■. .. - 4.50
Trinki mėnesiams___________2.25

Pinigus reikia siųsti palto Monay 
Orderiu, kartu eu užsakymu.

4.50 
SL25
1.75
1D0

t 17.00
1 4.00

2.00 
-.1.50 
J .75

St. Kairys rašo 
apie šmugelį.

ją. Yra sumahymas sudaryti kos valdžias yra tiek didelė, 
Emisijos Bankas, tik dalinai 
priklausomos nuo Lietuvos vy
riausybes. To ‘banko dalinin
kai^ norima padaryti trys gru
pės: vieną trečdalį reikalingų 
kapitalų turi sudėti pati vy
riausybė; vieną tręčdalį jo ak
cijų turėtų išpirkti Lietuvos

teises, išspausdintą Smetonos ir 
Voldemaro laikraštyje, “Lietu
vių Balse”.

Prie to straipsnio autorius de
da sekamą pastabą: “Nesitikė
damas, kad mano straipsnį pa
skelbtų kuris kitas laikraštis., 
prašau/‘Liet. Balsą’. A. J.”»

Mes nežinome, dėl kokių prie-Į n*
žasčių A. Janulaitis persiskyrė ™ ^uti is užsienio kapita- 

. t , i lįstų. Visi sumokami už akci-su socialdemokratais (gal n nie
kad jisai “surimtėjo, būdamas 
Augščiausiojo Tribunolo na
riu?); bet kokios nebūtų tos 
priežastys, yra aišku, kad jisai 
eina skirtingu keliu. Todėl 
žmohes, kurie kritikuoja Janu- 

buvo pastebėta, kad jisai paskel- laitį dėl to arba kito jo žingsnio, 
bė valdžios organe, “Lietuvoje”, privalo nemaišyti jo darbų su 
straipsnį, kritikuoj^itį socialde- partijos; darbais,

tynos, kaipo bereikalingas daik-

Ant lentynos tapo padėtas ir
cad reikale aukso maišelio sa
vininkai visuomet mokės rasti 
Niramos savose valdžiose.

šiol taip didžiavosi.
Na, tai kas-gi “revoliucingo” 

yar toje naujoje komunistų par- 

ne mažiau kaip 100 milionų nias’, kaip galima numanyt, su- 
dolerių, turėsiančios sudėti sideda tiktai iš to, kad ji garbi- 
dalyvaujančios valstybės. Į na Maskvą ir keikia socialistus.

Jeigu tokia organizacija’ ---- *-------
ištiesų įsikurtų, tai ji sulos- SME"
tų svarbią rolę pasaulio gy
venime;’ ypatingai daug ji

Kodėl Mes 
Mirštam?

TONOS ORGANUI.

Tarpe A. Janulaičio ir Lietu- 
galėtų padaryti atsteigimui v03 socialdemokratų, matyt, san- 
tų salių, kurioš savo jiego- tykiai yra nutrukę. 'Jau senai 
mis neįstengia atsistoti ant 
kojų (kaip, pav. Rusija)* 
Kaikurie politikai spėja net, 
kad ji užimtų vietų Tautų 
Sųjungos, kuri dėl įvairių 
savo*, ydų turėjo iki šiol ma
žai pasisekimo.

Viso pasaulio kapitalas, 
kaip matome, vienijasi. O 
darbininkų klesa?.. - <

Lietuvos Vyriausybė Ruo- 
šiasi Leisti Savus Pinigus

St. Kairys

| į
TYČIOJASI Iš SAVO 

SKAITYTOJŲ.

Brooklyno “Vienybė”

Tik-ką gavome puikų drg, 
St. Kairio straipsnį r apie 
šmugelį ir spekuliacijų Lie
tuvos vyriausybės viršūnė
se. Ryto išspausdinsime jį 
“Naujienose”,

Organizuojasi 
pasaulio kapitalas

jdėjo 
straipsnį, kuriame pasakojama, 
jog ei Lietuvos socialdemokratai 
e«ą “atgaleiviai ’ ir priešinusi 
žemės reformai kartu su lenkų 
dvarininkais.

“V.” tur-but mano, kad jos 
skaitytojai tokie žiopli, jog pa
tikės bi kokiai nesąmonei, kurią 
ras taifce laikraštyje. Bet mums 
rodosi, kad ir “V.” skaitytojai 
žino, jogei niekas taip griežtai 
nereikalavo žemės reformos ( at
ėmimo dvarų iš dvarininkų ir 
t.t.), kaip socialdemokratai. Be 
reikalo p. Sirvydas stato save 
ant juoko, skelbdamas tokj aiš
kų melų.

šiol 
Vo- 
kad 
vo-

TARYBŲ RESPUBLIKĄ PA
DĖJO ANT LENTYNOS.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad tenai tapo padėtas pa
matas milžiniškai tarptauti
nei korporacijai, kurios tiks
las busiųs pakelti pramonę, 
prekybų ir finansus visame 

’ pasaulyje. Planų tai korpo
racijai sugalvojusi Didžioji 
Britanija ir jam pritariu 
Francijos, Italijos ir Belgi
jos atstovai.

Sakoma, kad prie to plano 
įvykinimo busiu pritraukti 
Vokietijos ir Rusijos atsto-, šioji partija, 
vai, o taip pat" ir kitų šalių. 
Esu vilties, kad visos šalys

I'“1..................

Naujoji- Amerikos komunistų 
partija, kuri tapo sutverta per 
Kalėdas, pasivadino “Amerikos 
Darbininkų Partija”. Savo kon
stitucijoje ji šitaip išdėsto savo 
tikslų:

“Lavinti ir organizuoti dar
bininkų klesą delei panaikini
mo kapitalizmo, įsteigiant 
Darbininkų Respubliką.” 

I

Kaip matome, Čia nėra ne žo
džio pasakyta apie tai, kokia tu
rės būti ta “darbininkų respub
lika”, kurios nori bau jai gimu-

Vokiečiai, apiplėšę Lietuvą 
karo metu kiek tik galėdami, 
Taktikai nesiliauja mus grobę 
ir varginę iki šiai paskutinei 
dienai. Dėlto, kad mes lig 
tebesame pilnoj finansinėj 
kietijos priklausoipybėj, 
musų auksinai yra artimi
kiečių markės giminės, kiek
vienas markės kurso puolimas 
reiškia ir Lietuvos apvogimą. 
Tartum didžiojo karo prakei
kimas, visu sunkumu užgulęs 
vokiečius, savo šešėliu gaubia 
ir mus.

Pradžioje, kol markės kur
sas dar nebuvo tiek žemas, 
tartum nejutome, kad nešame 
svetimą ir neužpelnytą naštą. 
Bet pastaruoju laiku visas var
gas užkrito, kaip pikta liga. 
Per dvi paskutini savaiti’ dau
guma daiktų pabrango bent 
du kartu. Tuo tarpu darbinin
kų ir tarnautojų algos tik da 
pradeda kilti, arba tik da svar
stomas klausimas, kuriuo bil
du palengvinti susidariusi pa

klėtis. J
Ir tik pastaruoju laiku mu

sų Finansų Ministerija rimtai 
susirūpino, kaip pasiliuosavus 
nuo nelikusio vokiečių pinigo. 
Išeitis tėra viena,
savus pinigus. Teisybė, apie sa
vus pinigus Lietuvoje kalba
ma ganaVsAiai. Yra pagamih- 
ti net . jų \į>a%yzdžiai. Bet iki 
paskutinio laiko su tuo nesi
skubinta, nes latvių ir ypač 
lenkų bandymai mertė būt at
sargiems ir gerai paruošti emi
sijos pamatas. (

Paskutiniai * įvykiai kirto, 
kaip rimbu. Dabar savų pini
gų emisija ruošiama skubotai, 
ir, manau, amerikiečiams bus 
įdomu žinoti, kokiais pamatais 

i pinigus

išleisti

_____ 7________ _ skelbdavo, kad vienin- (nianoiųa/ *^!eidžiamus ___ _  
prisidėsiančios (net Rusijos !e.’e !lkral darbininklšk3 valsty- įremti?Taigi trumpai juos ir 

..___ .____ . bes forma yra tarybų respublt- išdėstau.
komisaras Krasinas jau is- u. >*.<. nailinii v-Z J j ■,. . , •,yi , naujoji partija tarybų j Nei* lengvesni^ daikto, kaip

respublikoj nereikalauja. • Tary- prisispauzdinti popierinių pini-reiškęs nuomonę, kad sovie-

Šimto Nuošimčių 
Pa tr i jotas

UPTON SINCLAIR’© 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

(Tesinye)

Truputį vėliaus vienas atsitikimas padėjo 
Petmi išsigelbėti. Suskambino 1 telefonas ir po
licijos viršininkas ėmės atsakyti; jis pamojo 
Gofei, kuris priėjęs paėmė iš jo klausiklį. — 
Kokį planų? Gerai, pasakyk vicjiain savo vy
rų, kad jis sėstų tramvajun ir tuojąus atneštų 
tų knygų su 
suok nei valandėlės/ viskas pareina ant to.

Paskui Gofė atsisuko į kitus. — Jis sako 
jie radę knygų apie sabotažų indaujoj* ir joj 
yra kažkoks namo braižinys. Ant knygos yra 
Makormiko pavarde. '

šitas padarė daug jiems stebėjimosi'ir Pet
ras turėjo, laiko galvoti iki jie pradės vėl jį 
kvosti. Dabar ėmę klausinėti jį policijos virši
ninkas; po jo klausinėjo jo apskričio gynėjo 
padėjėjas; jis vis laikėsi savo pasakos.

negai-

Rašytojas Amerikos Medikų 
Draugijos laikrašty “Joumal”, 
kuris eina iš Chicagos, apkal
ba šitų klausimų ir atsako į jį 
sakydamas, kad mes perdaug 
supinti; kad mirtis ateina ne 
dėl įgimtos savybės protoplaz
mos, iš kurios kūno ląsteles 
susidaro, o dėl kūno supintos 
sudėties, kur kifnas yra susi
daręs iš “daugybės ląstelių pri
klausančių viena nuo kitos, 
opiame pusiausviros stovy ir i 
kur šita pusiausvira yra leng- .1 
va paversti taip, kad visa su
dėtis griūva.” i

Paveldeties teorijos aiškinto
jas Weissmann seniai yra nu
rodęs į tai, kad tarpe viena- 
ląstelinių ųrganizmų įgimtos 
mirties nėra, kad šitie viena- 
ląstėliniai organizmai daugi
nasi nepaliaujama dalinimosi 
eiga ir įnirtis atsitinka tarp jų 
tik iš nelaimės ar ligos. Dau- 
gialąstėliniai organizmai taip
gi dauginasi dalinimosi eiga, 
bet kiekviena ląstelė neturi pa- 
jiogos visam organizmui pa
gimdyti. Vienaląstelinio orga
nizmo nemarumas pereina į 
gimdomąsias ląsteles; kitos 
miršta «ir vienetas, būdamas 
susikrovę^ daugiausia iš kitų 

iąstcliij, miršta drauge su jo
mis. Todėl buvo sakoma, kad 
mirtis atėjo pasaulin per ly
tį, o ne per nuodėmę, kas ga
li būti vienu ir tuo patim.

Tokiu budu maža žmogaus 
gyvybė yra “miego apsiausta.” 
Mirtis yra kaina, gyvybės mo
kama už išsivystymą, už išsi- 
pildymą. I

Minėtas rašytojas sako, kad 
gyvenimas galima žymiai pra
ilginti, apystovų sąlygas kon
troliuojant.

Žmogaus paties gyvenimas 
yra trumpas, musinis, bet jis 
mano, kad jo tvėryįa, jo vi
suomenines sistemos pasiliks 
amžinai. To nebus. Pasižiūrė
kime į praėjusius pažangos 
laipsnius — laukiųybę, barba
rybę, vergiją, feudalybę ir da
bar atsisveikinantį kapitaliz
mą, visi, taip sakant, suremti 
į vienas kitą, socializmas atei
na. ; •

Vienlentė visuomenės tvarka 
galėtų būti be pasibaigimo, bet

jas pinigai turi būt arba auk
sas, arba kuri nors pastovi va
liuta, sakysim, doleriai. ; 

Lietuvos vyriausybė savo da
lį gali sumokėti tuo auksu, ku
ris gautas iš Rusų, o vėliau pa
pildyti, supirkdama kad ir do
lerius. Lietuvos piliečiai turės 
mokėti už akcijas taip pat ar
ba auksu, arba doleriais ar 
Anglų pinigais. Pagalios iš už
sienio K kapitalistų norima pri
traukti anglus, vieną, kitą ban
ką Amerikoj ir gal kokį Vo
kiečių bankų. Ir užsienių kapi
talistai savąją dalį turėtų su
mokėti, žinoma, pastovia va
liuta, lygia auksui. •

Emisijos Bankas tiek tepri
klausytų nuo Lietuvos vyriau
sybės, kiek ji, kaijlo akcinin
kas, turėtų balsų Banko valdy
boj. Vadinasi, vieną trečdalį. 
Akcininkų sudėti kapitalai su
darys tą atsargą, kuri kaip auk
so fondas bus popierinių pini
gų apdraudiinui. Banko reika
las bus daboti, kad popierinių 
pinigų butų tiek teleidžiama 
apyvarton,, kiek leidžia Banko 
htsarginis kapitalas. Tuo budu 
apsaugoti popieriniai pinigai 
tiek turės vertės, kiek bus ver
tas auksas, ar doleriai.

Pamatinę Lietuvos pinigų 
vienetą manoma pavadinti 
auksinu, kaip dabar yra, ir pa
daryti auksiną lygų . vienam 
Amerikos centui. Vadinasi, do
leris butų lygus šimtui auksi
nų. t' į

Jau pradėtos praktiškos de
rybos su Anglų bankininkįais. 
Kiek man žinoma, jau bąveik 
susitarto*visais pamatiniais emi
sijos klausimais. Reikia aptar
ti ir nustatyti Banko statutas; 
reikia išaiškinti ir susitarti Į dar 
su Amerikos atatinkamais ban
kais, ir tuomet pinigų emisijos 
klausimas butų galima skaity
ti praktiškai išrištu, žinoma, 
kol tas viskas «bus padaryta/ 
išeis dar keli mėnesiai. Bot 
kritusi Vokiečių valiuta- verste 
verčia kiek tik galima skubin
tis su pinigų išleidimu 
tuo budu kraštas pasiliUosuo- 
tų nuo Vokiečių finansinio 
ūkio.

Savų pinigų emisija, sutvar- -tarpsnis eina linkui painumo

gų. Bet labai sunkus daiktas, 
kad išspauzdintų pinigų verte 
butų pastovi.

Kaip žinoma, popierinis pini
gas tuomet teturi pastovios 
vertes, kai jis yra tinkamai ap
draustas auksu, i^rba kitomis 
jam lygiomis vertybėmis. Tarp 
tų apdraudžiamųjų vertybių 
pirmų ^ietų užima krašto ūkis 
ir krašto turtai. Paprastai ant 
popierinio pinigo dedamas pa
reiškimas, kad už jo vertę val
stybė atsako visu krašto tur
tu. Jei krašto turtas yra dide
lis ir jei jo ūkis gerai vedamas, 
tuomet net nepadengti auksu 
popieriniai pinigai gerai kur
suoja. Tokiais atsitikimais kra
štas gamina daug įvairių pre
kių ir daug jų išveža užsienin. 
Kuomet užsienio pirkliai per
kasi prekes, jie esti reikalingi 
to krašto pinigų; ir jei tų pi
nigų išleista neperdaug/ tuo
met jie esti jieŠkomi, esti bran
gus, įgauna pastovios vertės.

Kas kita, jei popierinių pi
nigų yra prispauzdinta . per
daug. Tuomet, juo daugiau 
jų leidžiama tuo jie darosi pi
gesni, tuo daugiau suirutes ke
lia krašto ,ūkyje. Tas skaud
žias pasekmes gerai žino kiek
viena valdžia, bet nes kiek vie
na moka jų išvengti. Jei pini
gų spaųzdinimas yra vien vy
riausybės rankose, tuomet ji, 
kaip tik pastinga jų savo rei
kalams, paprastai įsako pri- 
spauzdinti vįs naujų pinigų, 
neatsįžiurėdama į pasekmes. 
Tuo biylu pridirbo markių mj- 
liardus Lepkų valdžia, tu# kė
liu, kad ir atsargiau, eina ir 
Vokiečiai.

Apdrausti popierinius įfrii- 
gus nuo to pavojaus galima es
ti tik tuomet, kai valdžia ne 
pati viena gali sukti spauzdi-. ty£U, kurios apsaugotų > kraštų 
narnos mašinos rankeną, kai 
pinigų emisija yra pastatyta 
finansiniais pamatais. Tuo bu-

no Dieve! — šaukė jis. — Ar tamsta manai; 
kad aš tiek bučiau pasiutęs, kad imčiaus ši
tų fabrikuoti? Kur aš bučiau* gavęs visus tuos 
daiktus? Kur aš bučiau gavęs dinamitų? —• 
Petras kup liežuvio nenukando sau, pamatęs, 
kokį baisų išsišokimų jis padarė. Gi niekas ne
sakė jam, kad lagamine buvo dinamitas! Kaip 
jis žinojo, kad dinamitas ten buvo? Jis atsidė
jęs bandė surasti būdų, kaip jis galėjo girdė
ti; bet, kol kas, nei vienas penkių vyrų nepa- 
tčmijo jo išsišokimų. Jie visi žinojo, kad di
namitas buvo lagamine; jie tikrų tikrai žinojo 
tų ir visai nepastebėjo to, kad Petras negalėjo 
to žinoti. Taip arti prapulties krašto jis buvo, 
o bet -išsigelbėjo! ’

Petras pasiskubino pasitraukti ųuo tos pa
vijingos vietos. — Ar Džovas Angelas užsigi
na,

go,

kad jis kalbėjosi su Džeriu Rudu?
— Jis neatsimena to, — tarė Gote. — Jis 
kalbėjo su juo atskirai, bet nieko ypatin- 
ten jokio sąmokslo nebuvo.
— Ar jis užsigina, kad jis kalbėjo apie

— Gal
koj, bet jis

— Bet
rio miklus
Aš žinau, ką jis sakė! Tai buvo tuoj prieš jiems 
išeisiant, kuomet kažkas užsuko krfikuriuos ži-

jie kalbėjo apie jį bendroj pašne-* 
nieko nesakė slapta.
aš girdėjau jį! — tarė Petras, ku
protas išgalvojo būdų išsisukti. —

kad

kyla minėtais pamatais, nori- 
hia pasiektų ir politinių tikslų. 
Jei Emisijoj Banko dalininkais 
pasidarytų Anglų ir ^Amerikos 
kapitalistai, jie butų interesuo
ti patikrinti Lietuvai reikalin
gi^ politinių ir^ekonominių są-

nuo visokių puolimų iš šalies,

pačiam Lietuvoš ukiui. Tos vil-

ir sėkmė būva ta, kad visuo
menės tvarkos mainos, miršta. 
Gyvasis organizmas turi’ savo 
panašumų visuomeninei tvar
kai, susidėjusiai iš painių rink
tinių būtybių, savitarpiai pri
klausančių viena nuo kitos ir 
opiame sudėjimo ir pusiausvi
ros .stovy. ,Mažas sujudininias 
paliečia visa, kuris turi mažų 
kontrole ant savęs. Didieji

kad

vienetai prasikiša ir valdžios 
bei tvarkos tenka jiems, nes 
jie veikia ,į visuohienę. Kai
miečio galvos linktelėjimas 
ties Vaterloo paliečia visos Eu
ropos likimą; pilvo suskaudė
jimas generolui permaino ko
vos plūdimą; užmušiko dar
bas Europos Širdy sudrebina 
pasaulį, pradedant jo kulturin- 
giausiu piliečiu, baigiant pas
kutiniu laukiniu Afrikos rais
tuose. Mes esam surišti į krū
vą stipresniais negu kraujo ry
šiai, tais ryšiais, kuriuos tik 
miglotai' pradedame suprasti. 
“Mes nebusime laisvais, kol vi
si nebus laisvi, mes nebusime 
apsidengusiais, kol visi nebus 
apsidengę?’ Musų uždaviniu 
yra šviesti žmoniją taip, kad 
visuomenė galėtų kontroliuoti 

savo besivystymą, taip
besivystymas butų bėgiu, o ne 
kritimu, kad visuomenė 

Į troliuotų apystovas taip, kaip 
gydytojas kad bando kontro
liuoti vieneto .apystovas gyve
nimo prailginimai. Tokia vi
suomenės tvarka,.paremta to
kia kontroliuoto galėtų išlai
kyti ilgą laiką. Tokia tvarka 
butų socializmas.

į Tuo tarpu tas pats likimas 
Ihukia lApitalizųio, kurio su
laukė kitos visuomenės tvar
kos. Jo dalion bus mirtis. Se
na tvarka praeina. Amerikos 
Konstitucinė Jyga ir KuJ4hix- 
Klanas gali tmąnyti, kad jis 
yra ‘^Geriausias”, bet kapita
lizmas miršta vistiek. Vienin
telis klausimas yra, ar jis ap
leis mus evoliucijos kebu, nu
mirdamas lovoj, ramiai, meta- 
vodamas, ar, taip sakant, puš
nimis ajysiavęs, revoliucijoj.

Socializmas ateina. Matant 
tik tiems, .kurie,' kaip anglų 
dainius Keats sako, “stovi at
einančiam laikui ant kaktos”, 
daros aišku matančiam toli, 
kad civilizacija turi kontro
liuoti sąryšius, jei norima tu
rėti pažanga linkui aukštesnio' 
stovio. Žmogus neprivalo būti 
daugiau pasaulio aklų jiegų 
žaislu ar auka, arba žaislu ar 
auka tų visuomenės jiegų, ku
rias jo kontroliavimas gamtos 
įjudino. Jis turi kontroliuoti 
tas jiegas taip, kad prašalinus 
karą, nedarbą. Tam tikslui rei
kia socializmas įkurti.

O kas- po socializmo? Tai 
dar per anks£i spėti.

— (Bennet Larson: 
“The New Day”)

kon

/ SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS”

Kojų šutimas 
yra liga

būrius. Jip stovėjo užpakaliu į mane ir aš pro 
jo užpakalį ėjau prie indaujos.

Čia įsikišo apskričio teisintojo padėjėjas. 
Jis buvo jaunas žmogus, lengviau apgaunamas 
negu kiti. — Ar tu tikrai žinai, kad tai buvo 
Džovas Angelas? — kiaušį? jis.

__ Mano Dieve! Žinoma, tai buvo jis! at
sakė Petras, —y Aš negalėjau apsirikti. —i Bet 

balsui nutilus, jis girdėjo susipynimo gar- 
jamę.
— Tu sakai, jis kalbėjo patylomis?
-X- Taip, jis kalbėjo patylomis. i

— Bet ar ten negalėjo būti kas kitas?
— Nagi aš nežinau ką pasakyti, — tarė 

Petras. — Aš maniau, kad tai tikrai buvo Džo
vas Angelas; bet aš buvau užsisukęs į jį už
pakaliu, aš kalbėjau su sekretoriumi Greide, 
o paskui aš atsisukau ir ėjau prie indaujos.

— Kiek vyrų buvo kambaiy?
— Manau, apie dvidešimts.
— Ar žiburiai tapo užsukti prieš tau 

sisukant, ar po to?
. — Aš to neatmenu; galėjo būti po to.

Ir nelaimingas susipynusis Petras staiga sušu
ko: — Tas verčia mane jaustis kaip kvailu. Ži
noma, aš turėjau jį užkalbinti ir tikrai įsitik- 
rinli, kad tai buvo Džovas Angelas, nenuėjęs 
nuo jo, bet aš maniau, kad^ tai tikrai buvo jis.? 
Man niekad peatėjo j Ktin, kad butų kas ki-

/ Al

jo
sų

at-

tas.
—< Bet tu tikras esi, kad tai buvo Džeris 

Rudas, kuris kalbėjo su juo?
— Taip, tai buvo Džeris Rudas/nejs jo Vei

das ('buvo atkreiptas į mane.
— Ar Rudas, ar kitas vyras suminėjo “sa

botažo katę?” Čia Petras susimaišė ir susipy
nė ir įtraukė juos į ilgų perklausų vyksmų; 
perklausų vidury atėjo žvalgas, atnešdamas 
knygų apia sabotažų su Makonniko pavarde 
parašyta ant viršelio, kurioje buvo įdėta apa
tinis namo braižinys.

,, ■ ■ ’ '

Visi susikišo braižinio žiūrėti ir keliems jų 
toptelėjo tuojau: Ar čia ne bankininko Aker
mano namas? Policijos viršininkas priėjo prie 
telefono ir pašaukė' didžiojo .bankininko sek
retorių. Jis paprašė jo pasakyti jam p. Aker
mano namo išvyzdį ir klausės.—šitame braižiny 
yra kryžiaus ženklas
pūtį į vakarus nuo vidurio. Ką tas galėtų reik
šti?/ — Po to prabilo: Mano Dieve! — pri- 
durdaųias: — Malonėkite tuojaus ateiti į mano 
raštinę ir atsinešti architektinį namo braižinį, 
kad mes galėtume juodu palyginti. Viršininkas 
atsisukęs į kitus
braižiny, tai .miegam 
štę, kur p. Akerihana'

Bjaurus kojų kvapas paęina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hypęridrosis ir bromoidro- 
sis. Naujai išr&stas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
Ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kuri kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimas 
ir smarvš pranyksta nuo Kojolo 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Ko j olą reikia vartoti taip) 
j kvortą šilto vandens reikia 
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo, 
Ir tam vandenyj su kojotu mir
kyti kojas kokią 10 minužią. — 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Kojol
ligydo kojas 
nąo,iutimo

šiaurinėj namo pusėj, tru-

pifakč, 
priebutis 

iega!

[(Bus daugiau)

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

Tas kryžiukas
antrame auk-

Jeigu ąptieka neturėtų, o nort- 
Bite greit gauti tai rašykite iš

dirbo jams adresu) 
■- >’ )

Bingol Chemical Co.,

2816 So. Michigan Avė., 
Chicago, III. IM
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Čia yra įsikūręs ir gyvuoja 
A Amerikos Lietuvių Politikos 
Kliubaa, K kuriam priklauso na
riai kaip vyrai taip ir moterys, 
be skirtumo religinių įsitikini
mų, bet turi būt šio krašto pilie
čiai, arba bent deklarantai., Šio 
kliubo tikslas yra labai platus, 
būtent, kelti lietuvių kultūrą, 
lavintis šviestis, dalyvauti akty
viai krtfšto, valstijos ir miesto 
politikoj, rūpinti darbo jo j ieš
kantiems, bedarbius- šelpti, įsi
kurti nuosavų namą etc. Kliu- 
bas dabar sumanė organizuoti 
ir kįtose kolonijose kliubo sky
rius ir tuo tikslu po naujų me
tų kliubo pirmininkas Dr. A. 
.Smitas žada aplankyti įvairias 
lietuvių kolonijas.

—- Ant. Čaplikas.

gerų prakalbų, tai čia,labai sto
ka. Mat, šioj apielinkėj nėra 
gerų kalbėtojų, o kviesti iš to
liau daug lėšuoja ir nėra-, kam 
tokį didelį darbą pakelti. Nuo 
to laiko, kai komunistai suskal- 

įdė musų organizaciją, L. S. Są
jungos ir L. D. L. D. kuopos 
silpnai gyvuoja ir. mažai ką gali 
veikti. Visi labai laukia drg. P. 
Grigaičio, kuomet jis atvyks į 
rytines valstijas. Baltimorės 
draugai yni pasirengę jį čia par
sikviesti.

Gruodžio 25 d. čia kalbėjo W. 
Z. Foster, korespondentas Fe- 
deruotosios Presos. Jįs savo 
kalboj įrodinėjo Rusijos dabar
tines sąlygas, — sugriuvimą in-

dustrijos, blogybes ekonominės ftain$je, 851 Hollins St. Be abe- 
padėties ir įsiviešpatavusį badą. 
Klausant net baugu darėsi dėl 
viso to vargo, kur dabar slegia 
nelaimingą Rusiją. Nors jis 
yra komunistų garbintojas, ir 
stengiasi viską įrodyti apginda
mas komunistus, bet tas vargas 
ir badas, kurį komunistai davė 
Rusijai, ir apie kurį jis kalbė
jo, negali blaivam žmogui būt 
kitaip suprantamas kaip tik kai* 
po pasekmė komunistų šeiminin
kavimo.

Sausio 11 d. įvyks čia M. Pet
rausko koncertas Lietuvių Svc-

io, j tą koncertą susirinks visi 
Baltimorės lietuviai, nes yra pa- 
silgę klesiškos muzikos.

' Kaz. L-kus.

Dr. Vaitiish, 0. D.
Lietuvis Aldų Specialistas

AKUŽERKA
Viename name Su Dr.y MonksyiMum.

Tel. Boulevard 9708
Baigus! Mto- 
terijoi kologl 
jų; Ilgai prak
tikavusi Penu 
stlvenijos ho« 
pitalise. Pa-

H BVSUO8
Praalkai >M MU 8a. SalaM Bl

fr

BALTIMORE, MD.
_ 4 /

Ddrbo padėtis pas mus gana 
prasta, bedarbių pilna visur. 
Girdėt visur begaliniai pasi
skundimai, kad darbo nėra, ir 
negalima gauti. Lietuviai siu
vėjai ir gi labai prastai dirba, 
tik po dvi-tris dienas per savai
tę, o daugelis jau nedirba visai 
per keletą mėnesių. Deltbgi 
padėtis kaik.urių lietuvių darbi
ninkų sunki,

s Lietuvių judėjimas čia yra 
nemažas; gana daug rengiama 
balių, vakarėlių, vaidinimų,, bet

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimų,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš rajdės darosi dvi.
Jei turi uždegimą akių, w 
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių epecialhtaa 

1801 So. Asnland Ave^ 
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. 
Ncdėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Sustabdyk persišaldymą. 
Sulaikyk kosulį.

Yra jie tikrai pavoingi ženklai. Ne
doras ligas su tolin sekančiais pa
sėkimais tankiai gali būti prašalin
tas turent tam tikrus vaistus.

Severa’s
Cough Balsam

(Severo Balzamas nuo kosulį) ne 
doda ilgai viešpatauti paprastam 
kosuliui: sumažin erzinimą gerkli
niu išsišakojimu, palengvin sukepi- 
mo, pradeda skrepliavimą ir padara 
kvėpavimą lengvesni. Kaina 25 ir 
60 centai.— Severa’s Cold andGrip 

2 Tablete (^ęvero Plyškelei nuo Per
sišaldymo ‘ _J> sulaiką persi- 

M šaldymą
Kaina 30 

k________
Ar gavoto Severo Kalendorių 

1922 metams. Galema jįjį gauti 
dykai pas savo Aptiekario, ar nuo

I

jffi, jam išsivystyti, 
“įsose Aptiakose,

W. F. SEVERĄ CO.
CEOAR RAPIDS, IOWA

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Valzbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofise. .

Garsus per daugiau kaip 
50

Ttfmyk Įkaro (Anchor)» VnixiytZenkU.

Svedish 
American 
Lino

CANADIAN jh. PACIFIC
STE AM<HIP5 LIMITED

NAUJA
TIESI KELION® IŠ MONTREAL 

| IKI DANZIGO.
Pakabiausia ausinešimas su tfilava, 

Kaunu‘ir Karaliaučium. 
VISA VANDENIU KELION# 

BE PASIVĖLAVIMO, 
BE PERSĖDIMO.

Dideliais, smarkiais ir populiariais 
laivais “Scandinavian”, 12,109 tonų ir 

| “Corsican” 11,500 tonų.
šie garlaiviai sustos prie KARVE 

ir SOUTHAM-PTON.
KAINOS IKI DANZIGUI pigiau

sios kabinete ....—$200.00
Trečios klesos  .......  —. $110.00

Kaina iki Pilayos.
Trečia klesa .....____ ________$135.00

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC / 
• s Raihvay Trafiko agentas 
40 N. Dearbom St., -Chicago, III.

(Chroniškos Ligos

Tikra Diognoza
Kraujo ištyrimas 

Elektros Instrumentai
J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kedzie Avc

Vai.. 1—2; 7—9 po plot.

2.

LIETUVON
tiiiiirjiiiiiiĮ! .iiiiiiiiii'jiiiiiiiiiij

Pirmas pasažietiams patama vimas iš New Yorko iki LIEPOJAUS 
per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai bus transperuojami ant jūrių - 
tiesiai į 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, f
24 State St., New York, * 70 E. Jackson St., Chicago.

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

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

Dr. Whitney 175 N. Clark St., Chicago,;I11.
Tarpę Itandolph ir Lake Sts. Ofiso vai.: 9 ryto iki 8 vai. vak. kasdie

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

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

^7

Palengvina akių Įtempimą, 
kuris esti, priežastimi galvos 
skaudėjimo, svaigiiUo, alpų ap
temimo, nervuotuino, skaudamą 
akių karšti, atitaiso Jfreivas 
akis, nuima kataraktą', atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose .egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Spe- 
cialė atyda atkreipiama i mo
kyklos vaikus.

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

Tel.: Blvd. 9660

Federal Bond & Land Company
Siunčia pinigus į Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paštą, 
čekiais ar telegramais.
Parduoda laivakortes į visą pasaulį. . 1 .
Parduoda namus, žemes, farmas ir bondsus.

OFISAI:
6G6 W. IŠth St., Chicago I i|| 1439 S. 49tK Court, Cicero
201 Chambers St., New Y Ak. ' II 602 Asso’n Bldg., Chicago.

t

Padarysime 500 namu linksmais

Ateiki mus dirbtuves brenčly

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

Tiktai $25 £raPh,l reguliari kaina nuo

[VELTUI

$25
* $100 iki $200 

Tik 500 phonogrophų su tokia kaine.

Jūsų pasirinkime ii 24 rekordų, 600 plieno 
‘adatų, taipgi daimanto adata ‘kiekvienu 
phonographą. Ateikite pas rnusMr mes

Tik $42

parodysime gražiausių phonographų. Kiekvienas phonographas yra 
peržiūrėtas musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP 
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI
KYSIME IR KADA NOR2SI, TADA PRISTATYSIM
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI Už MIESTO, PA
SIŲSIME C. O. D. DALEISDAMI PERžIURtTI. PIRMIAU NEGU 
MOKfiSI PINIGUS.

Main Salesroom Factory Brandi "'*■
1020 S. Halsted St., Chicago, III.

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

y- • ■■■ ■  A . n —

fKALĖDŲ DOVANOS
Nustebink savo moterį ir draugus su Kalėdų 

Dovanoms. Turime skalbiamų mašinų, ant grin
dų ir stalo pastatomų, gražiausių ir visokios 
rūšies lempų. Specialiai žemos kainos priei 
Kalėdas. Labai specialus kainos Kalėdų eglaitėms 
šviesos.

Suvedame dratuH fr sudedame fixtures | 6 
kambarių namų už $69.00. Persitikrinimui kreip
kitės pas mus arba telefonuoldte, o mes suteik
sime apkainavimų. \Darbą visuomet gvarantuo- 
jame. ' 1 ... f h, .nJI.Jiul

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

NEW PEOPLES ELECTRIC CO.
1711 Wesl 47th St

r Tel.: Yards413 v
Tarye Hermitage ir Paalina. ■

—-..................... ' .....
OnAALILkA I Venerallįflni, kraujo, odos, kroniŠkųK inkstųSpecialistas Ligy “p,gd-

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisas Ofisas

Novako Vaistini | 6100 S. Ashland Avc
1724 S. Ashland Ava. ant viršaus Banko
Vai.: 2:80—5 ir 8:80—10 P. M. VaU 1—2:Si ir, 6:80—8:80 P. M. 
Ned.: 2:80-4:80 P. M, Nedėliomis iki 2:80 P. M.
Telephonei Catial 464 ‘ Telephone: Republic 805

e

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus | savo narna dabar. Kaina stebėtinai 

tema. Pagabus išmokesčie planas suteikiamas, jei norite. Mielai 
ąpkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n C.
j 1619 W. 47<h St Tel. Boulevard j892 Chicago, PI.

fUROPEAN AMERICAN RUREAU

FABIONAS Ir MiCKIEViCZ, Ved. 

Guriaii.sia siuntimas pinigų, 
laivakortes, paspirtai ir 1.1. 

NOTA K MISAS 
Iteal IvsiaHv Paskolos, 

I iisii eina i ii* i.t.
809 W. 35th SI, arti S. Halsted St. 

Tel 3oul(.*var(i 611 
Valandos 9 iki 6 kasdiena 

Vakarais Uta. Kct r Si b iki '» vakare 
Ned iki I p.i pietų

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKĄTA8 

2201 W. 22ad Su kerti Leavttt 0L 
Telephone Caaal 255X 

Valandos! 4 iki 6 po piet, ir aw 
7 iki 9 vakare.

Veda visokias bylas. vIsmm 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Fermas ir Biznius. 
Skolina Pinigui ant pirmo merge- 
liaus ant lengvų iHygų.

■ ■!  .............————į
V

V. W. RUTkAUSKAS
° Advokatas x

21 Bo. La Salio St. Room KM > 
Tel. Central 6891

Valtį 812 W. 88rd St., Dkcaga 
TeL jardo <681.

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

Vai.': 9 A. M. iki 5 P. M. 
1811 Rector Bailding 

72 Weat Monroe Street. ChicagOb 
Pilone Central 256Ū 

Res. 8214 S. Halsted SL 
Vardo 1815. Vai.: 6 iki I vak.

Tel, Haymarket 8669
( JOSEPH W. GRIGAS

Lietavis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg. 
Kamp. Mihraukee ir Ashland Avės 
Ofise .val.i nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

GOLAN&GOLAN
ADVOKATAI IR PATARBJAI

’ 1805-7 127 N. Dearbom St
Randolpk 3899 |

MAURICE J. GOLAN 
Res. 1102 S. Ashland BM 

y Seeley 8670

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiėstyj.
■ ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St. 
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 pą pietų
Namų Tei.: Hyde l’aik 3395 

------
Phona Boulervajrd ASO1ANTANAS GKEDU*KA

i .
Jfontraktortas bt 

budavotoju.
Budavojame ir teteoma.

140147th St, CMcag*

' DR. A. MON^Vro '
Lletavis Gydytojas ir CMmrgaa

2i East Washingtoa SI.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta.

Talephone Central 8868 
1824 Wabansla Ava.

Valandosi nua 6 iki 8 vakari
Bazidencijos tel. Kedzie 7715

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

vidurius (r trynimui 
POLO

SAPOMENTCL
STIPRI ALCHOLIN® SMETONA 

taip stebėtinai veikla, kad ūmai pra
šalina visokį skausmą nuo persidirbi- 
mo ir nuovargio musknlų, sustingimą 
sąnarių girkštelėjimo skausmą, strė
nų dieglį ir slogas. Kiekvienas, kuris 
vartojo jį, — sako, kad nieko, geres
nio nėra. Todėl, vartokįt ir jųs> o ne
reikės ilgiau kęsti. Kaina už puodą 
65c. Nueisit šiandien pas savo vais- 
tininkąSr prašykit Polo Sapomental, 
neimkit substitutų. Jei negalėtumėt 
ten gauti, rašykit mums'fprisiunčiant 
pinigus iškalno. ,

Polo Chemical Co.
2821 W. Chicago Avė, 

Chicago, UI.

tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose reJ 
kaluosa mo* 
terims ir mer
ginoms.

5=

dr. m 
.1900 So. Halsted SL
Ofln yalandoai nue II ryta Dd 

8 vakare. 
Mdendįai 2811 W. 68r| U.

Tel. Prospect 8466

y
< ' ■ Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
8107 Be. Morgan SI., 

Chicage, DL 
VAMAMDOSi Mm 8 iki 11 ryto

V

t

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
k Pranešimas 

DR.M.T.STRIKOL’IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą į 

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

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

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

DR. b. M. GLASER 
Praktikuoja 80 metai 

Ofisas:
3149 S. Morgan St., kerti 82 SL 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: ' 

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS: .

Nuo 19 ryto ild 3 po pietų, 5—7 
vakare.-Nedeiįomis nuo 10 — 

2 po 'piet.
Telepliono ,Y687

meti kaipo patyrus gydytojui <h>- 
ruzgas Ir skuteris.

•yda eterius ir ehrenlikas Mgas,

elektros prietaihus.
Ofisas ir LabarMtorlJat HM X.

18th St., natoH Fisk St.
▼AlAMDOSi Im 1B-U (Mg,

Dienomis: Canal 
8110 arba 857 

Maktimbii Druni 
•51 - Drevei <184 

GYVENIMAS: 8813 8. Halsted SI.

Talephenail -

t. T. Pullman 5480

iSHUSHO
RUSERU
Turiu patyrimą 

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

Chicago, HL

DR. CHARLES SEGAĮJ

OflM.

Chicago, nilnois. ,
BpedaĮfstaa džiovu

Meterižkų, Tyrilkų fa j
Vaiki Ligų.

OFISO VAhAMDOSl

vakare. Nediliomde nuo Ifl vai.

Telefonas Drenel 2880

4

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i 

X-lSpinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St„ kampas 8. 

Leavitt SL TeL Canal 6222. 
Rezidencija 3114 W. 42nd SL 

Tel. Lafayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietų.
—■ —■1 ...... ................... ų

Tai. lAutia 717 < .

DR. MARTA 
DQWIATT-SAS8.

Mtik ngtlia M CaUfornljaa Ir

B2D8 W. Harrison SI

mkarp iisldriant nedildlanini.

(

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

(GYDYTOJAS
Gydė visokias ligas motorų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydė lim

pančias, senas ir paslaptin* 
gas' i,"1*1

8259 So. Hale

CHIRURGAS

ligas.
SL. I

4R.
B9ngp9ESBS»SBSK=Sfi=9aS9S£9S9HBSnu 
Jei. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytojai fe Chirurgas

IBM So. Morta* SirooK 
Chlcato, UI 

aHHMMIVųnun
enišili!> mrai.ir ................... .. 1

Telephone Van Bursa 294 
JtM. 1189 IndependSnoe Blvd. Chicags 

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
rSpecialistas Moteriškų, Vyriikų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
O0MS1 8854 So. Halsted St Chicago 

Telephone Drovu f 9698 
Valandos: 11 rytoj 2 -8 m plot,
7 \T- ....................... : i‘ r!.,

/? A

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashand Ava. 
Teki Yards 994

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

4

DR. M. STAPULIONIS
Gydai be gyduolių ir be operacijų 

3347 'Emerald Avė.
9 Ud 11 ryte ir 9 iki 10 vakari 

Tel.i Boulevard 9397TSl. W. 18-ta EHt. 2 iki ■ Sratk. 
Tol.i Ganai 279

DR. C. K. KLIAUGA 
DANTISTAS 

1111 Be. Halsted SL, ICMcsgig DL 
ksmtss 18th St.

Phone Canal E67

Talei.na. Pullmaa BM
DR. P. P. ZALLTS 

Lietnvyn Dantistas 
inoi Bo. Mickigan Av„ Roaelanl.

Mae 1 pa platų iki 9 vakare.

Telephone Yards 5834

’ DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

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

Telephone Boulevard 5052 .
Dr. A. Juozaitis

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 tai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedil. pagal sutarime, 
8261 So. Halsted SU Chicago, JUL

Telefonas i Boulevard 7041

DR. C. L VEZELIS
Ueiavta DenHitaa



I

NAUJIENOS, CMcajgo, III
9*?

Utarninkas, Sausio 3, 1921Į

žieminės numažintos kainos galėjA 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa* 
rankumai, modemiško laivo.

V1 Red Star Link
Plaukia kas savaitę

New York į Vigo, Hamburgą ir 
Danzigą f ,* 

Samland (tik 3-čia klesa) Sausio 19 
New York iki Plymouth’o, Cher- 

bourg’o ir Antverpo.
Finland) .............................. ' Sausio 7
Lapland) .........    Sausio 7
Kroonland) Sausio 21
Zeeland) ..............................  Sausio 28

> American Line
Nevv York jki Plymouth’o, Cher- 
bourg’o, Brunsbuttel ir Hamburgą 
Visa kelionė vandeniu į Lenkiją 
Mongolia) ..........................  (Sausio 12
Minnekahda) .......... . .......... įSausjo 26

New York į Hamburgą, 
Haverford, ...........................— AAas. 9

INTERNATIONAL MERCAN- 
TILE MARINE CO..

120 laivų 1,300,000 tonų 
Chicago: F. C. Bnmn. Weat. Pana.

Manager. 14 North Dearbom St.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::
Automobilių kolizija.

Pp. Bagočiai, Dr. Montvidas su 
sunum ir kiti du lietuviai 

sunkiai sužeisti.

“SAUSAS!#” CHICAGOS 
VA

Daug žmonių naudoja nuodinga* 
■yduvk-i ir pilės, isngvai veikia F1 
NATURE S LAWLAX. tai vl»ka»| 
ko teikia. Molynas 25c bakselii. I 
Yra gvarentuojamas.

Praeito sekmadienio vakarą, 
automobiliams susimušus, tapo 
sužeisti šie lietuviai: Adv. F. J. 
Bagočius, iš Bostono, su savo 
žmona Birute; D-ras A. Mont
vidas sil savo 10 metų sunum 
Arturu; Andrius Kulis, 35 m. 
amžiaus, gyy. 3518 Wentworth 
avė., ir Jonas Juodakis, 32 m. 
amžiaus, gyv. 921 W. 33-čias 
place. Pastarieji du taip pavo
jingai, kad sako, vargiai išliks 
gyvi- '

Pp. Bagočiai, ką-tik vedę, 
keliavo į Kaliforniją medaus 
mėnesį praleisti. Pakely jie bu
vo sustoję Chicagoj. Ketvertą 
dienų čia paviešėję, sekmadie
nio vakarą turėjo išvažiuoti į 
Kaliforniją —» bet čia atsitiko 
nelaime. •

“Sausasis“ Cliicagos Naujų 
Metų vakaras buvo gana “drė
gnas“. Nežiūrint to, kad 
buvo paleista darban šeši tūks
tančiai “sausųjų“ agentų, pri- 
žhirėti, kad skystiųiėlio nebūtų 
vartojama, sakoma, munšaines 
daug suvartota. Beveik tas pat 
įvyko per Naujus Metus kas 
biivo įvykę per Kalėdas. Taip 
pat buvo daug Areštų ir susir
gimų ir t. p.

Vaidino, ypač dainavo, už ką 
juodu publikos gausiai apdova
noti aplodismentais.

Toliiiu Laisves Kanklių Cho
ras gra-.žiai sudainavo 
jausmingų dainelių/

Pograunui pasibaigus 
šokiai iki vėlumai.

Publikos buvo pilna
žio svetainė. Tik peiktina, kad 
publika Kilike šokių daug rūkė 
ir nuo to svetaine buvo 
tvanki. — Rep.

Pranešimai REIKIA DARBININKU NAMAI-2EME

2 užmušė; 8 sužeidė.

- Užvakar naktį du ugnasar- 
giai tapo užmušti ir aštuoni 
sunkiai sužeisti, kada ugnage- 
sių vežimai susidaužė ties W. 
Division ir N. Lerrabee gatvių. 
Juos buvo pašaukę neteisingai, 
t. y. ugnies nurodytoj vietoj 
buvę.

Vėl bomba.

ne-

keletą

buvo

Melda-

labai

PAAUKOJO 1,000 AUKSINŲ 
SOCIALDEMOKRATAMS.

Adomas Gtilimskis, įČikagietis, 
pereitą sabalą paaukojo ir 
išsiuntė per “Naujienų” Pinigų 
Siuntimo skyl ių 1000 auksinų 
Lietuvos Sočia 1-demokiatams.

Aukotojas sako, jogei jam 
ypatingai patiko kad social-de- 
mokratai Steigiamų jam Seime 
padare interpeliacijų (paklau
sima) valdžiai, reikalaudami 
paaškinimo dėl šipugelio ir spe 
kuliacijos ministerijose ir at-

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 22 
Kuopos nariai kviečiami ateiti atsiim
ti ką. tik išleistą naują knygą “Kitas 
Karas” už 1921 m. poetiniame susi 
rinkime, kuris 1 
sausio, 2 vai. po pietų, 831 W. 83 pi. 
Felowship llouse svetainėj. Taipgi 
bus renkama nauja kuopos** valdyba 
ir pasitarimas dėl 25 metų suk:iktu- 
vių T. M. D. gyvavimo ir jo apvaikš- 
čiojimv. Pasistenkite užsimokėti mo
kesčius už 122 m., nes Centras ren
giasi išleisti T. M.-D. labai svarbią 
knygą “Psychologijos Vadovėlis”. Ji 
bus išleista už kelių mėnesių. Pra

bom atsivesti naujų narių prirašyti.
—Valdyba.

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

— Komisija.

m. metiniame susi- llM Bupiunva.Hi 
bus pirmadieni 2 d.‘ los-restaurano.

VYRŲ
REIKALINGAS patyręs virėjas, ku 

ris supranta savo darbą prie valgyk- 
f

Atsišaukit po numeriu: 
1947 
7008.

Wilmot Avė., Phone Armitage

ST. BALTRAITIS,

PARDAVIMUI
C O A L Y A R D

PARDAVIMUI didžiau.^s “CICERO 
COAL YARDAS” 5 lotai, trakės^ ofi
sais, 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 išdirbtas plačiai ir labai 
gerai. /^Didelis bargenas 
Įmokėti reikia $16,500.

FEDERAL BOND & 
COMPANY 

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

už $20,000.

LAND

Cicero.
-------—r--------------------

PARDAVIMUI Storas lietuvių ap- 
. gyventoj vietoj, biznis nuo senai iš-

pos susirinkinvas bus 4 dieną sausio diibtas vyriškų aprėdalų ir avalinėm: 
vyrų, moterų ir vaikų. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

JUOZAPO RIDIKO Storas ’ 
3354 S. Halsted St.

S. A. L. Ex-kareivių Antros Kuo-
1 ... .
D. Shemaičio ,svet., 1750 So. Union 
Avo. 7:30 v. v. Visi narai malonėsit 
atsilankyt, nes turime daug svarbių 
dalykų, kuriuos turėsime užbaigti.

—Valdyba.

PARDAVIMUI 4 pagyvenimij riu- 
rinis narnas: elektros šviesa; maudy
nės, aukštas cementuotas skiepus. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
bizniavo namo, arba ant bučernės. A\- 
hišaukite pas

SZEMUT & LUCAS,
4217 Archer Avė.

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 bizpius; turime namų (Ųdžiau- 
siame pasirinkime visose dalyse mies
to. Taipgi apdraudžiame visokius 
turtus nuo ugnies, pavogimo, užmuši
mo ir kitokiiy nelaimių. Kreipkitės., 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO. 
3328 S. Halsted N. W. Cor. 33 rd PI.

PERKAM, parduodam* ir mainom 
namus ,farmas, automobilius, bučer- 
nes; Ije skirtumo kokią ' nuosavybe 
jus neturėtumėt. Padarom greitai, 
pigiai ir gerai.

C. P. SUROMSKI CO.
3346 So. Halsted St.

BULGARIŠKA KRAUJO 
ARBATA

Milionai žmonių vartoja šią arbatą, 
slogų užmušimui; ima ją karštą ei
nant gulti.»Ji. paliuosuoja užkietėju
sius vidurius, silpną pilvą sutvirtina 
ir inkstus ir prigelbsti kraują išvaly
ti. Prašykit savo vaistininko arba pa
siųsime apdrausta paštu 1 didelį šei
mynai baksą $1.25, arba 3 už $3.15, 
arba 6 ui $5.25. Adresas: Marvel 
Product Company, 451 Marvel Build- 
ing, Pittsburgh, Pa.

D-ras Montvidas savo auto- 
•niobilid lydėjo jaunavedžius 
gelžkelio stotin. Važiuojant 
Ashland avenue šiaurės linkui, 
kryžkely trenkė į juos kitas 
35-taja gatve atlėkęs ■ iš rytų 
pusės automobilius, kuriuo 
kaip pasirodė, važiavo irgi du 
lietuviai — Audrus Kulis ir Jo
nas Juodakis.

Kolizija buvo taip smarki, 
kad iš abiejų automobilių tik 
laužų krūvi beliko — D-ras 
Montvidas savo mašiną buvo 
vos prieš porą savaičių pirkęs 
ir mokėjęs apie tris tūkstan
čius dolerių.-

Pereitų šeštadienio naktį 
sprogdino Čhicagos Universite
to studentų brolijos namus, po 
num. 5711 Woodlawn avė. 
Sprogdama bomba išdaužę vi
sus langus ir apgriovė sienas.

ko nesužeista.

SU Reikia pastebėti, kad “Nau
jienų” pranešimas apie tą

galo sujudino žmones. Dienraš
čio nunieriųį kuriuose tilpo tie 
aprašymai, buvo tiek daug rei
kalaujama, kad jų pritruko 
agentams.

Jaunų Vyrų Liet. Dr-škas ir Pašel- 
pinis Kliubas laikys savo metini susi
rinkimą ketvirtadienį, sausio 5d., 8 
vai. vak. Malinausko svetainėj 1843 
S. Halsted St. Draugai visi būtinai 
atsilankykite; kurie esate užsivilkinę 
mokesčius ‘pasirūpinkite atsilyginti, 
kad netaptumėte suspenduoti.. Nepa
mirškite ir naujų draugų atsivesti, 

—Valdyba.
rinkimą ketvirtadienį, sausio 5 d., 8

PARDAVIMUI bučemė 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.
‘ 3965 Archer Avė.

MOKYKLOS

Lietuviu Rateliuose
ROSEI.AND.

Draugiškai šeimyniškas 
vakarėlis.

(Atsiųsta) *

LIETUVOS NEPRIKLAUSO- 
MYBES DIENA.

•• — M— ■ » M—

ASMENŲ JIESKOJIMAI

PAGARSINIMAS

D-ras Montvidas ir jo sūnūs 
sužeisti lengvai — kiek sutren
kti ir stiklų skeveldromis su
braižyti. Sunkiau sužeisti p. 
Bagočius, ypač gi jo jaunutė 
žmona. Juos nugabenta į 
VVesley Post Graduate ligoni
nę. ■ ■ •

Daug sunkiau sužeisti And. 
Kulis ir Jonas Juodakis. Jie 
taip sudaužyti,* kad, sako, var
giai beišliksią gyvi. Vienas jų 
nugabenta į Cook County ligo
ninę, antras į Peoples ligoninę.

Pasiryžau paskelbti lietuvių ir 
draugų žiniai, kad tik-ką nupirkau 
vaistinę—apticką nuo S. M. Mesiroff, 
po nr. 3149 So. Morgan St., kanrpas 
32-ob gatvės, Dr Glasefio name. Esu 
par pilnai visa kuo apsirūpinęs ir 
mano kainos mažesnės nei kur kitur. 
nu4u didelį vaistinėj patyrimą, uni
versitete mokslą baigęs, kalbu aš- 
tuoniae kalbas. Todėl užkviečiu visus 
Uetuviua 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.

PUSE KAINOS
Išpardavimas

Vyrams ir vaikinama siutai Ir over- 
botai 920, $25 ir $30, dabar po >10, 
$12.50 ir $15.

Kiti siutai tr overkotal iki $45.
Tarimo pilniausi pasirinkimą vyrio

kų vaikinams ir vaikams siutų, ovor- 
kotų, Maddnąwg, rainkotų ir kelinių 
*4 pusę originalės kainos. Taipgi, 
traukų ir siutkeisių.

Tamistos pinigų vertė, arba pinigai 
grąžinami. . -

Atdara kasdieną IH 9 vai. Nod. Dd

įsteigta 1902
SI GORDON, 

1415 So. Halsted St

PATAISYMAS prie KORES
PONDENCIJOS "HOLDUP”.

___ ..J.
Naujienų 301 num. tilpusioj 

žinutėj “Du Bischoffo agentai 
atsidūrė cypėje” neviskas buvo 
teišingaijparašyta. Taigi mes ir 
norime tą žinutę pataisyti.

Pirma, visai klaidingai pa
rašyta, kad buk męs atsidūrė
me cypėje. Mes ten visai ne- 
atsidurėme, o tik pasišaukę po
liciją drauge su ja nuvykome į 
policijos stotį ir, tenai apie vi
są atsitikimą policijai papasa
kojome. Tas užėmė apie 2 vaL 
laiko. Tai ir viskas.
Antra, plėšikąi nuo musų atė

mė ne $3,700, bet $2,659.
Toliau nei vienas mudviejų 

negalėjome pasakyti policijai 
kitaip apie “holdup“, nes mudu 
drauge apie tai pasakojome. 
Beto ir pats “holdupas“ buvo 
mudviem sykiu. Taigi mudu 
apie tai kitaip ir sakyti nega
lėjome. *

Povilas Paškauskas,
Anton Stibris.

d. 
brolių Strumilų saloj buvo 
draugiškas vakarėlis, kurį su
rengė Lietuviu Scenos Mylėto
jų Ratelis Naujiems Metams 
pasitikti. Vakarėly dalyvavo 
ir keletas Čhicagos Dramatiško 
Rafelio narių. Laike vakarienės 
drg. M. Dundulienė, P. Miler ir 
F. K. sudainavo trio. Buvęs 
ratelietis drg. Telksnis padaina- 
voo solo; vėl dd. Dundulienė, jr 
Miler gražiai sudainavo duetą. 
Taipgi buvo kalbų. O vienas 
chicagietis kalbėdamas pasakė: 
—Mes čia valgom skaniai pa
gamintus valgius, o Lietuvos 
našlaičiai gal kenčia badą ir 
šaltį, — ir patarė, kad butų pa
rinkta aukų. Tatai buvo pada
ryta ir susirinkusieji sumetė 
ifrS aukų, kurios bus perduotos 
Čhicagos Komitetui Lietuvos 
Našlaičiams šelpti. Vakarienei 
užsibaigus, tęsėsi šokiai. Buvo 
padarytas kontestas ir skiria
mos dovanos tiems, kurie gra
žiausiai lietuviškus šokius pa
šoks. Drg. M. Dundulienė, lai
mėjo saldainių dėžę, o jaunas 
vyrukas nesenai atvažiavęs iš 
Lietuvos laimėjo papirosų dė
žutę. B<^ šokių buvo dar įvai
rių žaismių, griežiant drg. 
Pociaus muzikai. Svečių buvo 
apie šešias-dešimts. IVisilinks- 
minę, prisišokę Rateliečiai 
draugiškai palinkėję vienas an
tram laimingų Naujų Metų 
skirstėsi namo apie trečią va
landą nakties. —Ratelio Narys.
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P-LfiS RAKAUSKAITĖS 
KONCERTAS PRjESS CLUB’E.

■■■■■■M—i

Aptinki ntoiJaknos
Yra Priežasčia 

Galvos Skandejimo. 
Tai yra paikystė kentėt vidurių už- 
Ip^tAjimą. galvos skaudėjimą, aitru- 
tuą, svaigulį, 
ušdegimą ir 
kitee negales, I a ryTu“ 
kuomet Car- luAKIELKO 
terio Mažos 

j Pilės 
padaro galą vi 
____ var
gams į kelias 
yalandas. • Tyros daržovės.. Veikia 
hngvai jaknoe ir skilvis.
M’ Pilėa-Maža Doza-MaŽa Kaina

SUSIŽEIDĖ ŠALYGATVYJ.

Musų dainininke p-lė Marijo
na Rakauskaitė buvo pakviesta 
vakare prieš Naujus Metus dai
nuoti Čhicagos Press Club’ui. 
Pakvietimą ji priėmė ir jos 
koncertas turėjęs geriausio pa
sisekimo.

Jaknų

s

Užvakar . vienas vaikinas nu
ėjo pas savo draugus svečiuo
se, po num. 3347 So. Emerald 
avė. Jis tęn paviešėjęs išėjo na 
ino ir tik nulipęs tropais že
myn artt šalygatvio sugriuvo 
ir taip susižeidė, kad nei iš vie^ 
tos nebegalėjo atsikelti. Jo 
draugai jį tuojaus nuvežė pas 
gydytoją. Sako, kad labai pa- 
vq j ingai susižeidęs.

WEST SIDE.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Praeitą septintadienį, 
1, Meldažio svetainėje 
Dr. Vinco Kudirkos Draugijos 
vakaras. Buvo scenoje stato
ma Miko Petrausko operetė 
“Kauninkrėtis ir Malūninin
kas“. Veikiamieji asmenys vai 
dino labai gerai. Tik truputį 
pertankiai kalbėjo Kaminkrė- 
tis, bet užtai jo sūnūs su Ma
lūnininko dukteria labai gražiai

sausio
įvyko

Gruodžio 29 d., šv. Jurgio par. 
svet., Chicagoj, įvyko Chicagoj 
Liet. Centralinių Organizacijų 
atstovų susirinkimas aptarimui 
spaudos*ir finansų komisijų pri
rengtus projektus dėl vas. 16 d., 
Ashland Auditoriume rengiamo 
masinio susirinkimo paminėji
mui keturių metų Lietuvos Ne
priklausomybės * sukaktuvių, iš
nešti protestus prieš Lenkų oku- 
puotę Lietuvos kraštų ir reika
lauti Klaipėdos krašto prijungi
mo prie Lietuvos. •

Padaryta šie nutarimai "
Kviesti Lietuvos Atstovą, 

gerb. čarneckj, dalyvauti tame 
susirinkime. i

Pakviesti Birutės ir L. Vyčių 
Chi. Apskričio chorus padainuo
ti. Taippat pakviesti šiuos so
listus: p-lę M. Rakauskaitę, p- 
nių O. Pocienę ir pp. K. Sabonį 
ir Stogį.

Lietuvius kalbėtojus kviesti p. 
P. Grigaitį, kun. Dr. česaitį (pa
siliko teisę save pavaduoti kitu 
jei pats negalėtų kalbėti) ir p. 
J. Bagdžiuną.

Iš svetimtaučių kviesti žydų 
atstovą kalbėtoją, šen. McCor- 
micką, kongr. Chandlerį, miesto 
majorą Thompsoną ir dar kitus 
jei kai-kurie iš šių negalėtų kal
bėti. d • ,

Dar kviesti Čhicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą prisidėti prie 
bendro darbo.

Atsišaukti į lietuvių visuome
nę tą dieną tinkamai paminėti.

Toj dienoj papuošti namus, į- 
vairias įstaigas,,automobilius ir 
t. t. lietuviškomis ir amerikoniš
komis vėliavomis spalvomis. .

Prašyti gerb. klebonų, kad jie 
bažnyčiose laikytų tai dienai 
pritaikintas pamaldas ir paskelb
tų šį rengiamą masinį susirin
kimą.

Atspausdinti laiškus ir išsiun
tinėti draugijoms ir biznieriams 
su prašymu aukų. Pinigai bu
tų siunčiami finansų komisijai, 
kurios raštininku yra p. J. Pa
lėkus, iždininkė p-ni E< Statkie
nė.

Jeigu bus atrasta patogu at
sišaukti į žydus ir prašyti aukų, 
tai paliktą fin. ir sphudos kom. 
teisė kooptuoti vieną žydą pa
gelbėjimui tam darbui.

Tam susirinkimui vardas bus 
LietuvošĮ Nepriklausomybės Die
na; angliškai, Lithuanian In- 
dependence Day.

įžanga į tą susirinkimą bus 
25c., tikietų padirbti 5,000; pla
katų 15,000, su lietuvišku ir an
glišku tekstu. *

Tuotarpu komisijos dirba to
lesni darbą.

JIEŠKAU Juozapo ir Jono Aibučių. 
Lietuvę j gyveno netoli nuo Rygos. 
Mes girdėjome, kad jie dabar gyvbnu 
Chicagoj. Malonėkite atsišaukti, arba 
kas juos žino, meldžiu pranešti.

* MARIJONA AIBUTĖ, 
1414 St. ,51st Court, Cicero, 111

DIDŽIAUSIS BARGENAS*
PARDAVIMUI didelė bučemė ant 

Town of Lake, apgyventa lietuviais. 
Biznis gerai eina. 4 puikus pragyveni
mui kambariai ir garadžius vįenam 
automobiliui. Rendos $35.00 | mėne
si. Lysas žYz metų. Kaina tik $1,- 
250.00. “Mokėta $1,800.00. Didelė prie
žastis priverčia parduot pigiai. Ne
mokantį biznio išmokinsiu. Kas no
rite pasinaudoti šia proga, kreipkitės 
tuoj | ’ -tV;-

4537 S. Paulina St'.

MOKINKIS

VĖL KITAS BARGENAS.
Pardavimui' puiki bučemė, lietuvių 

kolonijoj, dideli kambariai pragyvenl- 
Ilgas lysas. Pigi renda. Par-

___  t__ r bile kbkio namo bile kokioj vietoj. 
Gavau laišką iš Pardavimo priežastis svarbi. Kreipki- 

i______t_____ .T Nnmnn S TInlst.pl S t.

JIEŠKO brolio Juozano * Lisinsko lyu’* - - . - . .
brolis Inalis Lisinskas, Kauno redy- (luošiu abai pigiai, arba mainysiu ant 
bos. Rokiškio apskričio, Pandėlio par._, »'k.o o.mo K.U VnV.o. v.otoi. 
Padziolavkės dvaro. * or,„o o tt i «. i c.
Lietuvos nuo motinos ir brolio. Laiš-. tęs. J. Namon 3328 S. Kalstei .St. t
kas randasi. 3227 Lowe avė., Chicago, 
III. pas S. Mehvidą. Kreipkitės laišku 
ar ypatiškai.

APSIVEDIMAI
JIEŠKAU apsivedimui merginos 

nuo 20 iki SB'metų amžiaus. Aš esu 
28 metų vaikina^ Merginos mylin
čios draugišką gyvenimą rašykit laiš
ką arba ypatiškaij galima matytis. 
Kiekvienai duosiu atsakymą.

TELES ANDREJAUSKIS 
162 Ten St., North Chicago

Už^ PUSDYKI
Pardavimui bučemė Bridgenorte 

I tirštai apgyventa lietuviais. Biznis- 
gerai eina. 4 kambariai pragyevni- 
mui. Rendos $35.00 į mėnesį Kaina 
tik $1,350.00. Vertės yra iki $2,000.00 
Pardavimo, priežastis labai svarbi. Ne
mokantį biznio išmokinsiu. Norinti 
pinigo padaryti, nepraleiskit šios pro
gos. Atsišaukite 821 W. 84th St. Ne
toli Halsted St.

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname: patrinų padarymui, 
kirpimo^ pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakarais.

»Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamą mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kftd 
kriaučių šapose. ,

Mast^r Sewii|g School
Princi palas 

JOS F. KASNICKA 
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI KAMBARYS dviem1

---------

PARDAVIMUI
v SAL1UNAS

2310 S. Halsted St.

P-Us E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

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

, vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialus instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OP 

G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams SL, 

Tel:. Harri^on 1421. Chicago.

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

A. TĖVELIS, X. W. MIKŠIS 
2058 W. 22nd St.

vaikinam, gani šildomas, elekt- važiuoju bintuvon.
• £ . «v 1 •!_ /*.. L"* ISljJO,ros šviesa. Atsišaukite:

3261 S. Halsted St., 3-os lubos 
Tel. Vards 3861.

ISRENDAVOJIMUI
ŠTOKAS ANT RENDOS; Bi

le kokį biznį galima užsidėti.
4862 Homerlee Avė. V

E. Chicago, Ind. J

RENDON NAMAS 7 kambarių, 
elektra ir kiti parankamai ir puse 
akro žemės. Prie Halsted St. linijos. 
Rendos 80 dol. mėnesiui.

MR. BAIRD, >
i 112 St. and Homan Avė.

Mount Green }Vood, 111.
Phono Dorchester 5051 x '

REIKIA DARBININKU
AMOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų popieri
nių atmatų sortavimui. Gerą alga ir 
geros darbo sąlygos.
REPUBLIC WASTE PAPER CO.

1039 W. Congrcssf St.
Arti Morgan St.

REIKIA jaunos merginos tarp 
15 ir 16 metų namų darbui^ 
Kreipki tęs. j»

3403 W. Roosevelt Rd. 
8-ios lubos.

W.H'‘..‘!l

REIKIA OARBININKĮ)
Lf-1jXj^tfxoj-xj-įf>jxr»jr-i_rxrxrxr>ctrxJ»i-rxj~xj*v^r~>i**- ** i~ ~

PARDAVIMUI SALIUNAS ir 
Restau rantais. Bargenas*.

1925 W. Division St.
r <

, RAKANDAI
PARDAVIMUI 6 kambarių rakan

dai tik 2 metai dėvėti. 2 pečiai: gali
nis ir anglimis šildomas, visai nauji. 
Priverstas greitai parduoti ir tai už 
pirmų pasiūlymų, nes apleidžiu mies
tų. Pirkėjas galės apsigyventi toj pa 
čioj vietoj, jei patiks.

8215 S. Wallace St.

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

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

Arba šaukit Armitage 7008

EXTRA BARGENAS’
5 kambarių vėliausios mados ra

kandai turi būt urnai parduoti aut 
sykį.-ar atskirai už teisingą pasiūly
mą. Taipgi grofik’ls pianas prijung
ta Ukulele ir didelis dubeitava sp- 
re”.(izina phonograpas su rekordais. 
Viskas Mgvarantu j ta. Rezidencija 
' 1922 S. Ke Izis Avė. i .

NAMAI-ZEME
RARDAVIMUI lotai tarpe 2 gatve- 

karių. Geri bizniui arba pagyveni
mui, turiu 8 lotus, parduosiu po $500 
lotą. Greitam pardavimui ant lengvų 
išlyirų; gatvės, šaligatvei, vanduo ir 
gasas įvesta ir apmokėta.

Kreipkitės j Naujienas num. 514.

PARDAVIMUI mūrinis namas, sa- 
liunafl, Storas, svetainė ir du pagyve
nimai ant antrų lubų., Parduosiu pi-

dirbtuvių. Pardavimo priežastis, tu
riu 'bizni kitame mieste. Atsišaukite 

3925 So. Kedzio Avė.

VYRŲ
Keikia vyrų aJtueka- 
rnu laiku ar visą laiką. Kiek
vienas vyias turys abdną su anv iUU4.
gabuJ™L l,rlAn?VOl už.(,1™h giai. Namas randasi prie didelių Grane 
nuo $100 iki $500 i mėnesi p^r- ...

, davojant Pirmo K|ortgečio 8 
nuošimčio Auksinius Bondsus. 
Patyrimas nereikalingas. Gausi-

. te čia patyrimą, kuriuomi už
dirbsite daugiau pinigų nei už
dirbate ir busįte ncprigulmingi. liaUjni ,
Kreipkitės ypatiškai biznio va- Netoli nuo, vienos, žinomos ^dirbtuvės 
landomis, sub. iki 8 vai. vak.

1521 Haddon Avė. 
PALATINE

Arti Milwąukee ir Division St. 
Chicago.

PARDAVIMUI 2 lotai, gražioj ir 
naujai apgyventoj vietoj, Cicero. III

Western Elečtrical Co. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant automobilraus. 
Kreipkitės prie

A. VILIMAS, i > 
3328 S. Halsted St, 7^ T

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinės klesos blz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

- Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paldausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

Leveskio Mokykla
PERSIKfiLft

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

3454 So. Halsted gatv* 
arti 35tos gat

AUDROS MOKYKLOJ

Antradienj, Lapkr. 8, prasidės 
pamokos anglų kalbos. Mokin
to jaus Povylas Adomaitis. Visi 
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei 
didesnės naudoj mokiniams ir 
parankumtii mokyklai. Prisira- 
šyt galima visada.

3001 So. Halsted St., 
Chicago, IR.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
'. Mokinamai angliškos Ir Hetuvilkoa 
kalbų, aritmetikos, knygvedystia, ste
nografijos, typewritiag, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų tstorijoA abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinia 
ekonomijos, pilletystls, dailiaraiys- 
t*s ir tt

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto IH 
4 valandai po platų. Vakarais nua d 
11d 10 valandai.
8106 SO. HALSTED STn CHICAGO.

TInlst.pl



