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Kaina 3c

Francija stumia Europa?
prie naujo karo
Pilsudskis grūmoja

Pirmas Lietuvių

karu

Reikalauja savarankės
Vidurinės Lietuvos

Riaušės Belfaste
tebesitesia
v

Jau 14 žmonių užmušta nuo
Pilsudskis grūmoja karu, joi
nedėlios.
Vilnija nebus pripažinta sava
ranke valstybe.
BELFAST, lapkričio 24 die
BERLINAS, lapkričio
22. na. — Kruvina kova tarp sinn(“Forvertso“ kabi.). — Lenkų feinerių ir ulsteriečių Belfaste
prezidentas Pilsudskis grūmo tebesitęsia ir <|ar daugiau žmo
ir sužeista
ja, kad jeigu Tautų Sąjunga nių liko užmušta
nepripažinsianti Vilniaus kaipo naujuose smirėmimuose.
Viso nuo pereito nedėldienio,
savarankės Vidurinės Lietuvos
valstybės, tai Lenkai busiu pri kada tos riaušės vėl atsinauji
versti pavartoti jiegos savo ap no. užmušta jau 14 žmonių ir
apie 50 žmonių sunkiai sužeis
sigynimui.
ta. Niekuriose miesto dalyse
uždrausta rodytis ant gatvės po
9 valandų vakare.

Teismas sustabdė 5c karterį
Chicagoje
Wilsonas permato Francija stumia oasaulį Teismas sustabdė 5c
naują karą
prie naujo karo
karterį
Geležinkeliečiai reikalauja
Tų karų pagimdysianti Franci- Francija nori valdyti visų Eu
jos politika, sako buvęs prezi ropą ir tas gimdo didelį karo
Miestas buvo laimėjęs 5 centų
pavojų, sako Italijos ir Vokie karferį, bet jį vėl pralaimėjo
, pakėlimo algos
dentas.
tijos laikraščiai.

Anglijos socialistu vado Atnaujino diptomatinius
ryšius
vas Hyndman mirė
PARYŽIUS, lapkričio 21. —
Pasimirė įkūrėjas Anglijos So
Diplomatiniai ryšiai tarp Jun
cialistų partijos.
gtinių Valstijų ir
Vokietijos
LONDONAS, lapkričio 24.— ambasadų Paryžiuje atsinauji
Henry Mahers Hyndman, se no vakar Amerikos ambasado
niausias ir garsiausias Anglijos riaus Herrick formaliniu apsi
socialistas ir įkūrėjas Socialde lankymu pas buvusį Vokietijos
mokratų Federacijos, pirmos ambasadorių Wilhelm Maycr
Pastarasis
socialistinės organizacijos Ang von Kaufbeuren.
Amerikos
lijoje, pasimirė užvakar Lon galbūt apsilankys
ambasadoj prieš pabaigą šios
done.
Hyndman iki pat mirties bu savaitės.
vo Anglijos so’cialįstų vadovu
ir veikliai dalyvavo darbininkų
judėjime. Jis be to buvo paskilbęs rašytojas ir ekonomikas ir
visų mokslininkų, net ir prieši
ninkų, buvo labai gerbiamas.
Mirė jis sulaukęs 79 m.
am
BERLINAS, lapkričio 22. —
žiaus.
(‘Forverts’o“ kabi.) Vokiečių
valdžia sustabdė du socialistų
laikraščius, “Morgenstern“ ir
“Strahl“.

Vokietijoj sustabdyti du
socialistu laikraščiai

teisme.
WASHINGTON, lapkr.
24.
Gelžkclių dirbtuvių darbinin
— Susikirtimai tarp Francijos True translation filed with the postCHICAGO. — Miestas buvo kai jau padavė reikalavimų.
master at Chicago, III., Nov. 25, 1921
ir Italijos apie nusiginklavimų as reųuired by the act of Oct. 6. 1917 beveik laimėjęs penkių centų
ant sausumos ir griežtas Chinigatvekarių karferį.
Prekybos
NEW YORK, lapkričio 24.—
RYMAS,
lapkričio
24
dienų.
jos pareikalavimas suteikti jai
komisija,
kurios
pareiga
yra
LONDONAS, lapkričio 24.—
Geležinkelių dirbtuvių
darbi
Epocha rašyda
finansinę laisvę, priduoda nusi —Laikraštis
mas apie Briando kalbų nusi reguliuoti viešųjų aptarnavimų ninkų unijos, atstovaujančios Oficialinis pranešiams apie an
ginklavimo konferencijai naujo
ginklavimo konferencijoje iš kaimas, užpereitų naktį buvo apie 400,000 darbininkų, parei glų karų su sukilusiais moplaįdomumo.
išleidusi savo patvarkymų, ku kalavo pakelti algų
darbinin hsais pietinėje Indijoje sako,
Nuvarginta uždėtai ant jos reiškia viltį, kad galbūt ameri riuo gatvekarių karterius nusta kams apie po 13c. į valandų ir kad karas anglams
vyksta.
finansiniais retežiais, Chinija kiečiai “nėra tokie ignorantai tyta po 5c. vieton dabar imamų paprašė geležinkelių viršinin Mūšiuose j šiaurę nuo Beypopareikalavo, kad jai butų leis ir lengvatikiai, kad rimtai priė 8 centų. Tas patvarkymas turė kus pasitarti su unijų atstovais re upės 233 moplahsai liko* už
jog
ta nuo sausio 1, 1922 pakelti mus Briando fantazijų,
jo įeiti j galę pereitų vidurnak tuo dalyku gruodžio 20 dienų.
mušti ir 54 suimti.
Iš anglų
muitus nuo 5 iki 12 ir pusės Rusijoje ir Vokietijoje yra 9,- tiTokį atsakymų darbininkai pusės du oficieriai liko užmuš
ginkluotų kareivių,
nuošimčių ir kad ilgainiui bu (XX>,(X)O
Gatvekarių
kompanijai
to

davė į nesenai kompanijų pa ti.
tų suteikta jai finansinė auto nuo kurių reikia saugotis.“
kių
patvarkymas
labai
nepati

duotų geležinkelių darbo tary
Vienoje vietoje renkasi dide
“Yra tik viena pavojinga ar
nomija. Didžiosios šalįs, kurios
ko.
Ta
kompanija, kada bai reikalavimų dar daugiau lės sukilėlių spėkos, su kurio
daug parduoda Chinijai, žino mija Euro|M)je, būtent — Fran prekybos komisija
buvo jai nukapoti algas geležinkelių dir mis anglai jieško progos stoti
cijos
“
,
sako
toliau
laikraštis.
ma, labai priešinasi pakėlimui
prielanki, visur ir net teismuo btuvių darbininkams.
mušiu.
“
Reikia
atsiminti,
kad
Fran

t
«l
muitų. Bet kartu ji turi gauti
se įrodinėjo, kad tik ta komisi
daugiau pajamų, kad galėtų cija turi geležies monopolių ja turinti teisę nustatyti važ
kiek tvirčiau'Tinansiniai atsis • Europoje.
mos kainas. Bet tada ko
“
Ji
atėmė
kasyklas
iš
Vokie

toti.
misija visuomet noriai pildyda
Tuo tarpu ginklavimos ko tijos ir atidavė jas Lenkijai; ji vo kompanijos prasimus ir
mitete irgi yra didelių susikir taipjau privertė Vokietijų įeiti nuolatos keldavo važmos kai
BUENOS AIRES, lapkr. 22.
į
Francijos
kontroliuojamų
votimų. Kaip tik susirinko komi
—Penki žmonės liko užmušti
nas. Bet gub. SmalUlaimėjus,
kiečių-franeuzų
kombinacijų.
WASHINGTON,
lapkričio
24
tetas, Italijos delegatas, sena
ir 17 sužeista susirėmimo tarp
tupo permainyta ir komisija.
“
Briand
sako,
kad
Francija
Jungt.
Valstijos
griežtai
at

torius Schanzer parpikalavo,
kavalerijos ir streikierių Santa
Naujoji komisija pasirodė
nesiveja
kelio
į
militarinę
hege

metė
kitų
šalių,
nusiginklavimo
kad konferencija užimtų tokių
Cruz teritorijoj Punta Lara,
prielankesne miestui ir nupi
monijų
Europoje.
Bet
kada
konferencijoje
dalyvaujančių,
pozicijų, kuri aiškiai parodytų
sako vidaus reikalų ministeri
gino karterius iki 5c. Tada
jam
leidžiama
atsisakyti
nu

delegatų
pasiūlymų,
kad
čia
pasauliui, jog armijas tikrai no
jos gautosios žinios.
kompanija užmiršusi savo pirrimą sumažinti ir sumažinti jas ginkluoti 800,000 Francijos ka mesnius tvirtinimus, kad tik ta butų atlaikyta atskira ekono
reivių ir 400,000 Lenkų,
tuo
nemažai.
(
komisija turi teisės nustatyti minė konferencija, apsvarsty ŽYDŲ DARBUOTĖ EMIGRAN
gvarantuoja
FrancijoJ
ekono

Tam griežtai
pasipriešino
TŲ VARGAMS PALENG
važmos kainas, nežiūrint kad mui pasaulio finansinių dalykų,
minę
ir
militarinę
hegemonijų.
taigi
-ir
internacionalinių
skolų.
Francija,
Jos
premieras
VINTI.
vakar buvo šventadienis, tuo36,000,000
franeuzų
bandymas
Visos
dalyvaujančios
šalįs
Briand, atsakydamas į Italijos
jaus nubėgo pas federalinį tei
reikalavimų, pakartojo svar laikyti vergijoje 260,000,000 sėjų Carpenter, atsigabeno
jį pasiūlė ekonominę konferenci KAUNAS, lapkr. 19. — Žydų
vokiečių
ir
rusų
negali
nieko
biausius dalykus iš savo kal
į teismų ir paprašė jį išduoti in- jų, bet Jungt. Valstijos yra Imigrantų šelpimo Draugijos
kito
padaryti,
kaip
pagimdyti
griežtai nusistačiusios, kad pir atstovas Europoj, Adolfas Held,
bos pilnoj konferencijoj, bū
junetinonų,
uždraudžiantį
vy

tent kad Francija reikalaus ga naujų karų ginklais, kokiuos kinti naująjį komisijos patvar miausia turi būti išrištas nusi iškeliavo iš Kauno į Rygą, kur
nėtinai didelės armijos netik tik gali baisiausia neapykanta kymų. Teisėjas, žinoma, mie ginklavimo klausimas.
jis tarsis su Latvių valdžia dej
pagaminti.
“
kad galėtų suvaldyti Europą,
palengvinimo žydams imigran
lu noru išpildė kompanijos
bet ir diktuoti visos Europos
Vokietijos socialistai irgi
tams iškeliauti iš Rusijos į
prašinių.
politikų ir įvykius. Jis skundė
permato karų.
Tokiu budu chicagicčiai, lai
Ameriką pre Latvija— lygiai
si, kad pasaulis kaltinus Franci
taip, kali) kad susitarta jau su
BERLINAS, lapkričio 24. — mėję 5c. karferį, vėl jį pralai
PARYŽIUS,
lapkr.
24.
—
Vie
jų už visus dabartinius ’ kivirmėjo ir vėl turės mokėti pelnų
Lietuvos valdžia.
Francijos
čius ir bėdas ir nurodė,
kad Didžiumos socialistų organas besivaikančiai gatvekarių kom nas iš garsiausių
mokslininkų ir Pastour institu
nežiūrint gražių kalbų Franci Vor\vaerts sako, kad reakcinės panijai po 8c. karferį.
Atšaukė bado streiką.
Vokietijos
spėkos
liko
sustip

to
direktoriaus
pagelbininkas,
ja panedėlyj negavo jokių pri
Teisėjas Carpenter išdavė inžadų pagelbos, išėmus Belgiją. rintos Francijos militaristinės junetinonų be jokio iškalno pra profesorius A. Calmette paskel BERLINAS, lapkr. 21. — 90
“Francija susilaukė gražių žo politikos ir “nuolatinio Vokieti nešimo Illinois prekybos komi bė, kad jis surado vaistus apsi politinių kalinių Lichtenburg
džių, liet negavo prižadų“, sakė jos draskimo“. Laikraštis prisi sijai, kuri 5c. karterio patvar saugojimui nuo džiovos ir kad kalėjime atšaukė savo pradėtų
bijo atgijimo
monarchistinio
nuo tos baisios ligos ateityje bado streikų protestui prieš
Briand.
kymų
išleido,
generaliniam
val

Didelio įdomumo gimdo ir nacionalizmo, kuris nuverstų stijos prokurorui Brundage ir bus galima apsisaugoti, kaip valdžios atsisakymų išnaujo
sekami
buvusio
prezidento šalies sunkiai laimėtų demokra Chicagos miestui. Gatvekarių apsisaugoma nuo rauplių ar ty- peržiūrėti jų bylas. 20 jų vadų
Woodrow Wilson žodžiai, pa tijų.
gi komjianija injunetiono prašė fo. Jo surastasis serumas pa tečiaus ir toliau badaus, 'raine
“Vienatinis tikrasis nusigink
sakyti vienam jo draugų:
remdamosi tuo, kad tas patvar daro neveikiančiomis džiovos kalėjimo viso yra HM) politinių
lavimas
”
,
sako
toliau
laikraštis,
į kalinių.
“Naujas karas neužilgo kils
kymas buk peržengiąs Jungt. bakterijas ir sykį jo įleidus
tarp mus. Jį pagimdys Franci “turi būti dvasioje, ir tas ypač Valstijų ir Illinois konstitucijų. kraujų, tas žmogus džiova neliečiasi Fra nei jų. Washingtono
jos politika.”
Ji sako, kad tas patvarkymas sirgs. Bet tie vaistai tik apsau
Rengiasi prie plebiscito.
nusiginklavimo
konferencija
to
go
nuo
džiovos,
bet
jos
negydo.
(šitų VVilšono pranašavimų
yra pražūtingas
kompanijai,
negali
padaryti,
nes
Amerikos
patvirtina ir Vokietijos ir Ita
taigi konfiskuojantis jos turtų. Visi mokslininkai labai džiau
VIENNA, lapkr. 22. —Daro
akįs
bus
nukreiptos
linkui
toli

giasi
tuo
svarbiu
žmonijai
iš

lijos laikraščiai).
Teisėjas paskirė
tardimus
ma skubus prisirengimai lai
mųjų
rylų,
o
ne
linkui
\uiroradimu.
Anglijos delegatas Balfour ir
pelnyčio j, gruodžio 2 d., kada
kyti plebiscitą Burgenlande.
pos.
amerikietis Boot pritarė suma
jis ir kiti du teisėjai nuspręs ar
Vengrijos kareiviai jau pasi
“
Chaosas
atėjo
su
Amerikos
žinimui armijų. Bet Briand ne
tų injuctionų padaryti pastoviu,
traukė iš teritorijos, nors ban
pagelba
Europai
ir
tvarka
ne

nusileidžia. Jis lankėsi pas pre
ar jį paniukinti.
dos esą vis dar veikiančios į
gali
būti
atsteigta
be
pagelbos
zidentų Hardingų ir gal dar
pietus nuo Burgonlando. įTo
Amerikos.
Bet
išrodo,
kad
Jun

šiandie išvažiuos į New Yordistrikto austrai dar nėra už
ką, kad išplaukus atgal į Fran gtines Valstijos nustojo įdo
ėmę.
mavusios,
duodamos
Francijos
NEW
YORK,
lapkričio
23.
—
VVASHINGTONA'S,
lapkričio
ci ją.- Jis išsiveža
su savim
Visai nebebus alaus.
daug ekspertų,
palikdamas nacionalistams progų praplėsti Mollic Steinier, Jacob Abrams, 21 d.ienų (Lietuvių Informaci
savo
įtakų
visoj
Europoj.
Ryman Lachovvsky ir Samuel jų Biuras). — Eltos praneši
Fra nei jų audros centru nusi
“Reikalinga yra ne nusigink Lipman, kurie buvo nuteisti te mu, Lenkai yra paleidę mela
WASHINGTON,
lapkričio
ginklavimo konferencijoje.
lavimo konferencija, bet nauja dera Ii nin kalėjimai! už kliudy gingų žinių, buk Lietuvoje are 24. —. Prezidentas Hardingas
taikos konferencija.
Vokieti mų draftui, pasirinko vieton štuoti lenkai yra kankinami ir pasirašė po biliu, kuriuo už
“Socialdemokrat as”
jos darbininkai
visai nenori tolimesnio sėdėjimo kalėjime kirviu jiems kapojamos galvos. draudžiama išdirbinėti ir par
Musų draugų savaitinis aikraštis pergyventi naujo karo, bet ne deportavimų Rusijon ir šiandie Rašant apie šias žinias Elta pra davinėti alų medicinos
tiks
iš Kauno. Skaitykit visi.
teisingumas ir jieškojimas at- tapo išgabenti į Liepojų. Juos neša, kad jos yra prasimany lams. Taipjau
aprubežiuoja
Gaunamas Naujieną a.
giežos yra blogas pamatas tai ten pasitiks Rusijos valdžios tos ir visai niekuo nepamatuo daktarams skaičių galimų iš
t
Kaina >c.
kos budavonei.“
atstovai.
tos.
duoti receptų vynui ir degtinei.

233 indai užmušti mūšiuo
se anglais

Amerika priešinasi ekono
minei konferencijai

Rado vaistus džiovai

.

-------------------------------------------------------------------------------- ■

4 deportavo Rusijon .

Kankinimas Lenką Lietu
voje yra melas

5 užmušti riaušėse

Siberijos delegacija Amerikoje.
—J---------------------------

SEATTLE, Washington, lap
kričio 24 dieną. —■ Neoficialine
Tolimųjų Rytų respublikos de
legacija iš 43 narių atvyko iš
į čia iš "Vladivostoko ir tuoj aus
išvažiavo į Washingtonų, kad
perstačius nusiginklavimo kon
ferencijai rytinės Siberijos eko
nominę padėtį.
Delegacija paskelbė, kad Vla
divostoko atgaleiviška valdžia
rengiasi šaukti steigiamąjį sei
mų, kad sukūrus pastovių val
džių.

5 žmonės užmušti
PHOENIX, Arizona, lapkri
čio 24. — Vyriausias Atchison,
Topeka and Santa Fe geležin
kelio inžinierius ir keturi to
geležinkelio divizijos viršiniil^
kai liko užmušti, kada lies
Wickenberg nuvirto motorinis
inspekcijos vagonas.
Amerikietis užmuštas Indijoje.
LONDONAS,

lapkr. 22.

Iš Bombay pranešama, kad
pereitą savaitę ten laike riau
šių liko užmuštas amerikietis
inžinierius Williani Francis
Dogherty.
Viennos birža užsidarė.

VIENNA, lapkr. 22. — Vien
nos birža užsidarė šiandie, iš
priežasties valdžios uždėjimo
ant šėrų pardavinėtojų po 100
auksinių kronų į mėnesį taksų.

BRUSELIS, lapkričio 24. —■
Užsienio reikalų ministeris Jaspar galbūt sudarys naująjį Bel
gijos kabinetų. Jeigu socialistai
neatsisakys dalyvauti jame, jis
susidėsiąs iš trijų partijų. Ti
ki mąsi, kad socialistai vėl pa
kels kareiviavimo klausima.
JO PLIANAI NUĖJO
•
NIEKALS.

Charles D. Gold, 1545 Spruce gat., suplianavo
apsivesti,
paskui surasti savo pačiai dar
bą, na ir gj’venti kaip tikras
parazitas.
Ir jam ėjosi gerai
tik pastaruoju laiku jo pali parclkal^Au “divorso” ir jį gavo,
Rusija perka Amerikos kvie
nusiskusdama teisėjui, kad jos
čius.
vyras visą laikų praleidžia bejieškodamas jai darbo, gi pats
RYGA, lapkričio 23 dienų. — neina dirbti.
Iš Maskvos pranešama, kad so
vietų valdžia padarė sutartį su
VĖL SUŽINOJO.
Amerikos kompanija
Allied
Chemical ant Dye Corp., nupir
Slaptosios policijos agentai
kimui Amerikoje 1,000,009 pū pranešė, kad jie yra susekę ko
dų kviečių, mainui už Rusijos kiuos ten slaptus “raudonųjų“
prekes.
pienus sukelti “sumišimus“ se
kama septinladienį, kaipo pro
Sniegas sustabdė traukinius.
testą prieš nuteisima Nicolo
Sacco ir Bartolemeo
VanzctPORTLAND, Oregon, lapkri tio. Dabar valdžia mobilizuo
čio 24. — Didelis sniegas
O
vjau ja visas savo spėkas, kad nu
nuo subatos sustabdė laukuose malšinus visus
“raudonųjų“
pasažierinius traukinius ir jie pasikėsinimus bei kėlimų niaišdar ir ikišiol negali išsikasti iš tų.
_
'■
sniego. Jiems laivas siunčia
Well! Jie turi ką nors “su
ma maisto.
sekti.. .“

Didžiausias
markių atpigimas
Dabar Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai
nupuolė taip žemai, kaip dar niekad nebuvo. Už
dolerius dabar galima pasiųsti keturis syk daugiaus auksinų negu pereitais metais. Ar dar žemiaus kada nupuls auksinai, nežinia, bet prie
šito auksinų pigumo, kam reikia siųsti pinigų
Lietuvon, tegul tas geriau pasiunčia nesilei
džiant į spekuliaciją.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
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
1739 So. Halsted St„
Chicago, 01.

Pėtnyčia, Lapkr. 25 d., 1921

NAUJIENOS, Chicago, III

VYRAS IR MOTERIS,
Fizio-psichiniai skirtumai kaipo
medžiaga sociologams.
Rašo Dr. A. J. KARALIUS
teisių lygybės” o gerose sąlygose aar ilgiau.
Gyvename
bus
gadynėje, kuri moteris stato Vidutinis vyrų augštis
greta su vyrais industrijoj, 67.4 colių, moterų — 62.7 co
politikoj ir moksle. Ar mote- lių.C
. • V I
•
Pfitzner tyrinėjo
žmonių
ran
konkuruoti su vyr
rais? — Aš atsakymo neduodu, kų ilgumą ir surado, kad eu
tiktai pagaminau medžiagos so ropiečių rankos trumpesnės už
ciologams, nurodydamas 1‘izio- negrQ ir mongolų rankas. Prologiniaiipsicholo^’nius skirtu jMircionaliai imant nėra skirtu
mo tarp vyro ir moters ran
mus tarp vyro ir moters.
Šiuo trumpu rašinėliu noriu kų. Aplamai imant, moterų
pagamint medžiagos musų vi smilius pirštas ilgesnis, kas
suomeninio gyvenimo tyrinė pagražina ranką. Mantegazza
tojams—sociologams. Tema la pastebi, kad gražiųjų moterų
bai plati ir opi. Aš dalykus smiliai visada ilgesni. Mote
gvaldysiu ne kaip sociologas, rų nykščiai trumpesni.
Kai dėl kojų, tai jos, apla
bet kaip medikas, kuriam so
ciologija ir politika visai sveti mai imant, mažesnės ir grami dalykai. Aš parodysiu kū žiau sudėtos; liktai mažasis
visi kiti
no ir dvasios skirtumus — tik
tokius, kuriuos bešališki tyri kojų pirštai trumpesni.
Moters dubuo (pelvis) kur
nėtojai surado ir patvirtino.
Man rupi paduoti
ALI
tiktai
llKlill MUKSmoks-! *«>■» geriau išvystytas:
linini faktai; jokių doktrinų j nis, apvalus,, erdvesnis, tamprus. Anatomiškai imant,
niekam įbrukti nenoriu.
kuo skiriasi nuo vyro dubens;
Kiekvienas žino kuo, pavir
>pologiškai imant, vyro
šutiniai imant, vyras skiriasi dubuo daug panašesnis į bež
nuo moters: vvro barzda, ku džionės dubenį, šiuo klausimu
lio stiprumas, raumeningumas, čia neturime vietos kalbėti.
balsas; moters ilgi plaukai, ap
Nedaug
kuo skiriasi vyro
stumas riebalinių audinių, krū
tys, plonas halsas, kūno silp kaukolė nuo moters kaukonumas, etc. — šitie ir kiti skir lės. Labai sunku ir patyruaiškių
tumai kiekvienam žinomi. Taip siems antropologams
gi kiekvienam žinoma moters skirtumų rasti, kaip Mantegazcharakterio švelnumas, gailes za kad pripažįsta. Ir skirtutingumas, didesnis jautrumas, inai bus šitie: vyro kakta plaetc. žodžiu, kiekvienas žino tesnė ir visi raumenys aiškiau
matomi; moterų viršugalvis para nuo moters. Ne visi žino, plokštėmis, ir visa galva kiek
Aplamai, moters
kad, pav., moters kraujuje ran trumpesnė.
■» nes’ visas kū
dama mažiau raudonųjų skri
tulėlių, moters tiroidinė liau nas mažesnis.
ka (gilė) didesnė ir veiklesnė,
Moters, veidas truputį mažes
šitie skirtumai turi svarbos an nis, proporeionaliai. Antropolotropologijoj ir ypač patologijos giškai imant juo gyvūnas aužybsniu. Dabar pažiūrėsime gščiau išsivystęs, juo veidas
į tuos skirtumus kiek platė mažesnis, o kaukolė
liau.
<
Vyras, anot A. Ellis’o, šiuo
Skulptoriai aiškiai parodė žvilgsniu stovi augščiau už
vyro ir moters kūno skirtumus beždžionę, bet moteris augš
forma ir kontūrais. Vyras di čiau už vyra. Vyro viršakiniai
desnis, jo kūnas nelygus, bet
stiprus, energingas, kaulai ir
raumenys aiškiau
parodyti.
Moters kūnas mažesnis, lyges
1 Pačėdumas tuii būt ■
nis; kaulai ir muskulai dau
pasargos žodis
giau padengti; moteris stores
IOWA STATE
!
nė per klubus, krūtys daug di £
SAVINGS BANK
■
desnės. Artistams šitie skir ■
tumai pirmiausia pasirodė rei
Kapitalas ir Perviršis— ■
kalingais, ypač piešėjams ir i
$120,000.00.
■
poetams.
■ S. E. Cor. Fourth and ■
Paprastai bernaičiai gema di
Jackson Sts.
desni, nei mergaitės (sunkesni
SIOUX CITY, IA.
ir ilgesni); iki 3—4 metų au
gime nėra skirtumo. Bernai
čiai nuo 4 iki 9 metų pralen
kia mergaites; vėliaus mergai
ORKESTRĄ—BENĄ >
tės pralenkia bernaičius —ar
Parūpina visokiem! •
ti pribrendimo (13—15 m.)
reikalam*
mergaitės paprastai
didesnės
J. BALAMS <
nei to pat amžiaus berniukai.
1414 So. 49th Coirt
Po 15 metų mergaitės nedaug
Cicero, III.
teauga, iki 20 metų pilnai su
Tel. Cicero 2318
auga. Vyrai auga iRi 25 metų,

kaulai didesni, užtat, gal būt,
moters akys išrodo kiek dides
nės nors skirtumo ištikrųjų
nėra. Den tįstai (Tomės ir ki
ti) sako, kad moterų žandakauliai dažniau neproporcio
nalus. Nežinau, kiek čia tie
sos. Gal būt tiesa, kad dau
giau moterų lanko dentistus,
bet tai gyvenimo aplinkybių
dalykas.
Nėra sutikimo dėl moterų
kaukoles talpos: vieni sako, kad
proporcionaliai moterų kauko
lėj yra daugiau vietos smege
nims, kili — kad nėra skirtu
mo, etc. Visi sutinka, kad mo
ters kaukolės talpa 'mažesnė
nei vyro; bet lai dar nereiškia,
kad moters galvoj yra mažiau
vietos smegenims.
(Bus daugiau)
PRISIPAŽINO NUŽUDĘS
MOTERĮ.

,

Tbomas Cathenvood prisipa
žino, k*ad jis nužudė savo svai
nę, Mrs. Sharplcs, savo pačios
seserį, už $05. Jis policijai prisi
pažino, kad jis ilgų laikų išbu
vęs be darbo ir visai nebeturė
jęs pinigų. Vieną dienų jis nuė
jo pas savo svainę, ji jam dar
pusrytį pataisė ir jis visai nie
ko panašaus nemanęs daryti,
'l ik kada jo svainės kaiminka
pas ją atėjo ir pasisiūlė ar ne
reikia jai kai ko nupirkti, nes

jinai važiuojanti miestan ir
kada jis pamatė, kad ji turi
apie $200. tai tik tada blogos
myslys jį apėmė. Ir kai jam
jos pinigų paprašius ji atsisa
kė jam visus atiduoti, jis jų
užsmaugė ir pasiėmė tuos pini
gus, apie $05, kuriuos jinai bu
vo kalėdinėms dovanoms suTatai prisipažįnęs, jis polici
jos paprašė, kad jinai tuojaus
su juo apsidirbtų, ir kad nei jo
draugų, nė net jo pačios prie jo

neprileistų, nes jis tai padaręs
nebenori visai jų nė matyt. Be’®
to jis prisipažino, kad jis gailisi
tai padaręs, tai jau po laikui.
Jo teismas bus neužilgo.
“Visuose paskutinio šimtme
čio bertuinio karuose mes ga
lime susekti didžiųjų finansinių
firmų darbų... Naujovinių ka
rų priežastimi visuomet būva
varžytinės dėl rinkų ir teisės
išnaudotu pramoniniai atsiliku
sias tautas ir genies”.
9
—-(B. Kropotkin).

TARPUTINAS
SULAIKO KAUPAI
Naujas tarputyno išradimas suteikia urnų paliuosavimą gerklės skaudėjimą, krupą, slogas, niksterėjimą,
reumatizmą.
Kuomet baisus smaugiantys kosu
lys užeina, nelauk praėjimo! Kūdikio
gyvastis gali apleisti! Tarpentinas,
yra moksliška gyduolė nuo šio pavo
jaus.
Naujas išradimas, Turpo'turi savy
je visas tarputyno gydymo ypatybes
su kitomis stebėtinai gydančiomis
ypatybėmis. Turpo nedegina, pūslių
nesutraukia, nesutepa — nesmirdi nei
aliejuotas. Tokiu greitumo ir persigėrimu Turpo veikia, kad patrynus
krutinę arba gerklę, ūmai pajusite
kvėpavimu jo veikimą.

Vartok Turpo šį vakarą! —- ryte
jausite slogas sulaužytas. Turpo
taipgi urnai sulaiko bronkitis, kruti
nės plėvės uždegimą, reumatizmo
skausmas dieglį, katarą ir neuralgiją.
Urnai veikia paliuosavime galvos
skaudėjimą, kojų nuovargį, įsipjovimą, nudegimą, grikšterėjimą ir skau
smus. Prašalina krupą ir gerklės
HgaSl
,
1X1
Prašalina skausmą ir sulaužo slo
gas GREITAI su Turpo — Tarputyno
rnostis turi savyje senus pasitikėji
mus Montholą ir Kamparą. Klausk
bile vaistininko Turpo — 30c ir 60c

puodelis.

Pradžia 6:30 vai. vakare.

— Parengtas —•

LIETUVIŲ TAUTIŠ. DR-STĖS
Subatoj, Lapkr.-Nov. 26 d., 1921
P. Kalarich Svetainėj,
4430 S. Wentworth Avė.
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#09 W. 35th St, irti S. H:
KjVtel Boulevard 6ll

' M Valandos; 9 iki 6 Irasdie
Vakarais: Utar., Ket. ir Sub. iki
Ned.:.iki'3 pu pietų.

arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini
jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą,
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkūnus ir į patį Kauną,
taip pat ir iš Lietuvos.

P

mg
ari n
Kn (UE?
Imi
Pinigus siunčia į Lietuvą
ir visur pigiausiu kursu;
už juos garantuoja, kad —
ypač Lietuvoje — pinigai
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
tojo nuo priėmėjo gyve
nimo.

ADVOKATAS
DUODA

Įžanga 30 c ypatai

Pinigus j Lietuvą
siunčia telegramų.
Amerikos pinigus
maino ant visų
šalių pinigų.

Miesto ofisas!
127 N. Dearborn Stw Room 1111-13
Tel. Central 4411, Vai. nuo 9-6

B SS
^VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, iSskyrus utarrintat ir
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd SU kerti LeaviU Si.
Telepbone Canal 2552.

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo
7 iki 9 vakare.
Veda • visokias bylas, visuose
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Faunas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant pirmo morgačiaus ant lengvų iilygų.

EINA DU KART
SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raštus, vėliausias žinias iš
Lietuvos ir visur ir turi
juokų skyrių

”TARKA”

Tai. Randolph 2898 1

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurudestyjl
ASSOCIATION BLD®.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 6 po plati.
Panediliuis iki 8 vakare.
■amų Tai.: Hyde Park 889S
Į
I I. I i . ■—■■■■■ I
—

Pirkite "Vienybės” Ben
drovės šfrus. Dividendai
mokami. Ateityje bus di
delis pelną?.

.Vienas Šeras $10.
R
Užlaiko didelį knygyną,
kur galima gauti višokių knygų.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
II So. La Šalie St. Room SU
Tel. Central 6399
▼ak.] 812 W. 83rd St., LKraga
Tel. .Yards 4681.

Rcikaliiukite platesnių informacijų apie visk;), rašykite mums laiškus, reikalaukito musų piniginio
kurso ir knygų katalogo.
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S. W. BANES

Su visokiais reikalais
kreipkitės šiuo adresu:

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

PATARIMUS

ADVOKATAS

” VIENYBĖ”

DRAUGIJOS, UNIJOS
PARTIJOS, KLIUBAI

TEISIŲ

K. GUGIS

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

GERBIAMIEJI ir GERBIAMOSIOS: —
Atsilankę į šį musų balių, nesigailėsite, nesi bu
sit visi užganėdinti. Užprašome jaunus ir senus —
žodžiu visus. Grieš puiki muzika prie kurios ramiai
laiką praleisiu
KOMITETAS’.
Kviečia

ADVOKATAS
▼ai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Rector Building
79i Weat Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Halsted Si.
▼arda 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.

LITflUflNJAN
VIENYBE PUBL.60.
193 Grand St. B
BrooKlun, N. y.

Tei, Haymarket 8669

JOSEPH W. GRIGAL

Kur vienybė,
Teji galybė.

COUNCIL

Kl. Jurgelonis

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai,
pigiai ir gražiai.

Iškilmingas Balius
*

Kur seniausia,
Ton geriausia.

Lietuvi* Advokatas
Kambaris 806, Home Bank BIdg.
Kam p. Milwaukee ir Ashland Ava*
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7
iki 9 vakare.

>437

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

Waukegano
Lietuviai—

TAI YRA NAUJIENŲ SPAUSTUVES UNIJOS ŽENKLAS

MILDA TEATRAS
3140 South Halsted St.
ĮVAIRUMAI: =====
PANEDĖLIAIS: •— “Dancinjj’Contest”;

NAUJIENŲ SPAUSTUVE YRA
VIENATINE LIETUVIŲ UNIJINE
SPAUSTUVE AMERIKOJE

SEREDOMS: —- “Singing and Hat Contest”;
PĖTNYČIOMS: — “Bazaar”.
Utaminkais ir Ketvergais: 3 aktai Vodevil;
Subatoms ir Nedėlioms: 4 aktai Vodevil.
Puikiausios Fotodramos, Komedijos, etc. naujos kasdieną.

1305-7 127 N. Dearborn 8L
Randolph 8899

MAURICE J. GOLAN
Res. 1102 S. Ashland Blvd.
Seeley 3670

ANTANAS A. OLIS
(Olszewski, J r.)

Norėdami SIŲSTI Plh IGŲ

ADVOKATAS

savo giminėms LIETUVON,

Veda bylas visuose teismuose
Miesto Ofisas:
7 S. Dearborn St., Room 1040
Telefonas: Central 1774

kreipkitės j J. E. Bruževb

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

čiaus aptiekę:

WAUKEGAN
P11ARMACY,
1005 Marion Street,
Waukcgan, 111.

= ĮŽANGA:

i
=
Paprastoms dienoms: Balkonas 17c.; Apačioj 2Šc.
Subatoms ir Nedėlioms: Balkonas 20 centų Apačioj 30 centų

J. P. WAITCHES

LAWYER Lietuvy* Advokatas
Dienomis: Room 511 —
127 N. Dearborn St.
Tel. Dearborn 6096
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.
Tel.: Pullman 6877.

__

—

Teatras, Koncertas ir Balius
— RENGIA —

IClJI

CHICAGOS LIET. SOCIALISTŲ VYRŲ CHORAS jggl
Nedėlioję, Lapkričio-November 27 d., 1921 m.
MELDAŽIO SVET., 2242 West 23rd Place

Pradžia 7 valandų vakare.
•
'
Scenoje statoma vieno veiksmo komedija

Įžanga prieinama

“AUKSO VERŠIS”
Gerbiama Visuomenė: —
Kviečiame kuoskaitlingiausiai atsilankyti, nee Chicagos Lietuvių Socialistų

Vyry Choras ir Pirmyn Mišrus Choras per 13 nvet.ų linksmina Chicagos publiką.
Ir dabar deda visas spėkas, kad užganėdinus atsilankiusius. Dramatiškas,Ratelis
suloš “Aukso Veršį”, kur bus juokų iki. sočiai. Taipgi Choras su savo dainelėmis
stengsis kuogeriausiai atlikti savo užduotį. O paskiau linksmas baliua prie geros
muzikos. Taigi visi Chicagicčiai ir iš apielinkes miestelių, ateikit j musų vakarų.

Kviečia

•

CHORAS.

________________________________ NAUJIENOS, Chicago, III.________________________________________________________ ___ ________ B

Pėtnyčia, Lapkr. 25 d., 1921______________

korespondencijos;

—

..

--------------------------------- -- ------ —

DETROIT, MICH.
Nežiūrint, kad šiuo metu
darbai nekaip stovi, vis dėlto
vietos lietuviai nenustoja vei
kę. Jų draugijų ir kitokių or
ganizacijų yra čia ne mažai,
ir visos kruta — rengia susi
rinkimus, prakalbas, įvairius
pramogų vakarus ir 1.1. Bet
visados buvo vargas dėl sve
tainių.

Savos neturint, jas rei

.

--- -------------------- ----------

nos ir kiek jos darbo sutaupo.
Bet iškabinėti ant sienų lietuviš
ki audiniai vėl rodos sakyte, sa
kė, kad mašina tokių dailių
drobinių audinių vargiai galėtų
padaryti. Staklių tarpais sto
vėjo lietuvių dailydžių darbai:
stalas su vaizdais, namukų mo
deliai, shade-lamps, ir 1.1. O
ant sienų apart audinių buvo
dar gražiai nupiešti sakiniai
parodantys kuo lietuviai prisi

rodyti savo dainas ir tautiškus
šokius. Dėlei įvairių asmeni
nių kivirčų dainininkų ir Brooklyno choro vedėjų tarpe ne
pasisekė išstatyti tokis didelis
lietu vių choras, koks buvo ga
dina, bet visgi susidarė apie
šimtas geresniųjų dainininkų,
kurie vedami varg. J. Jankaus
sudainavo keletu dainelių. Įspū
dingiausia buvo “Karvelėli“, ir
publika privertė jį atkartoti.
Su šokiais kiek prasčiau išėjo,
nes nors parapijų ir chorų tu
rime, yra ir keletas dailės drau
gijų nesurištų su bažnyčia,
vienok jaunimo, kuris butų iš

Amerikos civilizaci silavinęs dailėje,

ypač

>

1

"■■■

\
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Dealerių Anglių Kiemas
Tik-ką atidarytas.

TIKROS
i FRANKLIN COUNTY ANGLYS,

Lump, Egg arba Nut

$7.00 tonas

RELIANCE COAL CO.,
2255 South Ashland Avė.
Telephone: Canal 933.
Musų kostumeriams ir draugams: — Reikalaukite
savo dealerio, kad pristatytų musų anglis.

šokiuo

kėjo samdyti iš kitataučių. Da dėjo prie
lykai tuo žvilgsniu, be abejo, jos, kiek jų yra Amerikoje, ir se, nėra. Todėl negailima buvo
sudaryti kiek miklesnių šoki
pagerės, kai lietuviai pasistatys taip toliau.
nuosavų geni svetainę. O sve Žmonėms, matyti, patikdavo kų. Vienok ir šokiai neperprastainė jau baigiama statyt prie lietuvių skyrius, nes jame, ly ciausiai išėjo nežiūrint to, kad
l"k merginos buvo tautiškai
25-tos gatves ir Dix avė. Sve giai
čeko-slovakų, visados apsirengę, o vyrai ne, ir kad
tainė — jos vardas bus “Lietu žmonių būdavo kimštinai. Ypač'
vių Bendrovės Svetainė“ —bus* įdomavusi lietuviškomis slak-l šokikai praktikos drauge* nelai
W.
. I
gana graži; pastatymas atseis lėmis ir nemažas skaičius pa kė perdaugiausia.
apie 1(M) tuksiančių dolerių. ■ davė savo adresus ir prašė pra
Apart savo vakaro, dar 10
statoma akcijų (šėrų) kapita nešti, jei bus išstatyti audiniai lietuvių porų dalyvavo paro
lu, ir viena akcija kainuoja 10 parduodami.
dos atidarymo ir uždarymo išdolerių. —Detroito Lietuvis.
Nedėlioję liapkričio 6, buvo
(Tijsa ant 5-to pusi.)
duota lietuviams vakaras pa
AKRON, OHIO.

Lapkr. 13 d. Šv. Petro baž
nytinėj
salėj šv. Stanislovo
draugijos rupesniu vaidinta ko
medija “Nenorėjai valgyt duo
nos, griaušk plytų“. Vaidinto
jais buvo P. I>ruskis, J. Že
maitis ir A. Rudis; sufleriavo
A. Poleckis.
Pertraukomis
deklamavo mergaitės A. Siveikinte ir B. Aleknavičiūtė, A.
Vertelaitė ir A. Lileikiutė. Jos
dar ir porų dainelių sudainavo.
S. Radaviče pasakė trumpų
prakalbėlę.
Programui pasi
baigus buvo šokama.
—SLRKA 178 Kp. priėmė re
zoliucijų prieš centro valdybų
ir “Garsų“ už įžeidimų kuopos
raštininko A. Palecko, prikaišiojant jam, buk jis be kuo|>os žinios savo vardu siuntinė-'
jųs kažinkokias rezoliucijas,'
kas, pasirodė, yra netiesa. Ap
lamai, kuopos nariai labai pa
sipiktinę J. Vasiliausku, kam
SLRKA pinigus įvestuojųs į
mažos vertės farmoles.
—Naujienų Skaitytojas.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
■

'

POLONIA ....... Gru&džio 7
LITUANIA ....... Gruodžio 21
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Ilgiau Laikys Drebužiai Skalbiami
Naudojant
KIRK’S

BROOKLYN, N. Y.

AMERICAN
FAMILY

Į
“America’s Making“ paroda.
— Aitą paroda, delei kurios bu
vo prašyta lietuvių visuomenės
paramos ir aukų, jau prasidėjo .

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Toomsboro, Ga.
— “Baisiai kentė
jau strėnų ir gal
vos skaudėjimą vi
sada, buvau taip
silpna, taip nervuota, kad jau nei
nežinojau ką bedaryt, nes negalėjau
nieko dirbti. Ne
smagumas
nepa
naikinamas ir neref<uliariai
periodai.
Skaičiau laikraščiuose kaip
Lydia E. Pinkham Vegetable Compoundas pagelbėjo kitoms, tad nu
sprendžiau ir aŠ išmėgint.
Geras
pasekmes aplaikiau naudojant ir da
bar galiu atlikti savo darbą. Reko
menduoju jūsų Vegetable Compoundą
savo draugėms, kurios turi panašius
nesmagumus, kaip kad aš turėjau ir
jus galit naudot šiuos faktus kaipo
paliudijimą.” — Mrs. C. F. Phillips,
Toomsboro, Ga.
Silpnos, nervuotos moterys, padaro
nelaimingus/namus, jų padėjimas er
zina vyrą ir vaikus.
Yra sakoma,
kad devynias dešimtąsias nervuotų
parblaškia, nervuotos vilties nusto
ja, “mėlynės”, erzumą, strėnų skaus
mas — kila iš tūlų prašalintų suiri
mų moterių systemos. Ponios Phillip laiškas aiškiai parodo, kad nėra
kitų gyduolių, kurios taip pasekmingai
pakeistų panašų padėjimą, kaip kad
Lydia E. Pinkham Vegetable Compoundas.

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE

Kampas 47-os ir Halsted St.

utiaiiuinmDinnan*
T. PuJdmaB 6481

A. SHUSHO
AKUSERKA
Taria patyrimu
motorą ligose; ra*
pastinga!
prižla*
riu ligone Ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State 81
Chicago, *111.

DR. S. BIEŽIS

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon
Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, money orderiais ar draf
tais tegul kreipiasi pas
A. Pakšj.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd S t., kampas S.
Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 3114 W. 42nd St.
Tel. Lafayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietų.

'"dr. CHARLES SEGAL'
Praktikuoja 15 metai
Ofisas
<729 8o. Ashland Are^ I lebee
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriiką, Vyriiką Ii
Vaiką Ligą*
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. pe piet ir nuo 7 Ud 8:80 vai.
yakaro.
Nediliomis nuo 10 vaL
valandos ryto iki 1 vai. po piau
Telefonas Dreiel 2880

Iš čia pinigai yra pa
čiausiu budu ir už pini
vų siuntimu pilnai atsa

A. Pakšys
220 Milvvaukee Ave^
Kenosha, Wis.

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon

J.S.Petrauskas

UNION SALES COMPANY, DEPT. 38,
673 W. Madison St.,
Chicago, III.

809 So. Main Str.
Rockford, IU.

grąžinsime.

Dr. Frank Satten

4537 S. Ashland
Ar., Chicago, III.

Moters ir Merginos: pirmu kar
tu turite progą nusipirkti vėliau
sios mados kurtinus puikiausio desininiino, kuris atkreips kiekvieno
atida ir tikras papuošimas langų.
Musų kurtinai padaryti iš ge
riausio nvateriolo, aukštos rūšies
išdirbystės ir nepaisant kiek bran
giau mokėsit už kitus kurtinus, ne
atrodys taip gražiai ir nelaikys
taip ilgai kaip kuriuos mes siūlo
me už tokią pažymėtinai žemą kai
ną tik $2.25 vienam langui. Jei
orderiuosit kuitinus visiems lan
gams, sutaupysi $1.00, nes parduo
sime tik už $8.00.
Atsiminkit,
kad ši specialė kaina bus tik per
šį mėnesį.
Todėl pasinaudokit
proga DABAR! Visuomet juos
mylėsit!
Pinigų iš kalno nereikia. Prisiųsk 35c. pašto ženkleliais, kurie
bus priskaityti kaipo dalis užmo
kesčio. Užmokėsi likusius, kuo/net
kurtinus aplaikysi.
Gvarantuojame pilną uŽsiganedinimą arba piNepraleiskit šios didelės progos!
Rašykit šiandien!

nigus

Egzaminavimas veltui

Auksybė, Columbijos Grafonolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

1IIIHIIIIIIIIIIIIIIM

DIDŽIAUSIAS BARGENAS, KOKIS KADA BUVO!

Goki Crowns — taip žemai $3.50
Platės — taip žemai ........... $8.00
Bridgework — taip žemai .... $4.00
Už šitas kainas gali atlikti sau
naudingą dalyką tuo jaus.
Darbą
gvarantuojame, kaipo geriausią.

Laikrodžiai,

koma.
Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš
Lietuvos.
Kreipkitės pas:

Gaukit dovanų surašą nuo savo groserninko/arija.

Numažintos

Deimantai,

Turys ypatybes, kuriu neatrasi kita
me muile. Didesnė vertė, kadangi
atliekti daugiau darbo. Lengvai iš
valo.
Apsaugoja ir nesugadina kad ir pui
kiausių šilkinius ir lininius ir nesu
traukia vilnonių.
Taupykit apviniojamų popierą, nes gausi brangių
dovanų.

DENTISTAS
Kainos

siunčiami Lietuvon grei

Telephone Yarda 5834

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.

Rašyk šiandien reikalaudamas virš parodomų daiktų seto, ir kuomet ap
laikysi juos, parodyk savo kaimynams ir draugams ir tt. ir lai jie nuspren
džia jų vertę. Jei nori persistatyt šiuos augštos vertės daiktus, tikrai buk
pirmas pasinaudoti proga šio didelio pasiūlymo, o busi musų atstovu. Da
lykas yra labai atliekamu, todėl nevilkink. Tik iškirpk šį paveikslėlį, pa
rašyk AIŠKIAI savo vardą ir antrašą, įdėk su 50c. krasos ženkleliais ar
kitokiu budu padengimui/persiuntimui lėšų, o mes pasiųsime daiktus tdkius
pat kokie parodomi augšeiau ir aprašomi žemiau. 1. Augštos^ rūšies lai
krodis su gegute, veik brangiausio ir ilgai laikančio medžio, gražiausio ran
kų darbo išmarginto, kuomi pasidaro brangesniu. Geriausio išdirbimo, kaipo
nustatymas laikyme teisingai laiko, kurį ir laiko, kurį reguliuoja svarumas
ir gvarantuojame, kad užteks amžinai. 2. Automatiškas plaukams kirpti.
Nusikirpsi plaukus pats sau, panašiai kaip kad šukuojiesi. 3. Geležinkelio
mados laikrodėlis, sidabriniais nikeliniais viršeliais, gražiai nupališiuotas ir
išmargintas. Nikelio jo viduriai taip nustatyti, kad laiko teisingai laiką
ir gvarantuojamas daugeliui metų. 4. Paauksuotas žiedas su vardo ir pa
vardės pirmomis raidėmis. 5. Barometras, naujausiai patvirtintas išradi
mas, kuris parodo orą vieną dieną iš kalno, kuomet maža moteriškė išeina
per duris, prieš gražų orą, ir prieš lietu moteris nepasirodo, ir vietoje mo
ters išeina su lietsargiu. Iš vidaus ant durių thermometeris, kuris nurodo
temperatūra. Tokis puikus daiktas be kurio nei vienas negali apsieiti. 6.
Puikiausia pasižymėjimui knygelė, apdaryta gražiais odos apdarais su vei
drodžiu ant apdarų. Tai yra puikiausis daiktas, kurį kiekvienas turi turėt.
Nei vieną iš paminėtų daiktų neparduodame atskirai, kadangi šis kliubjis
siūlo, todėl mes galime parduoti už tokią žemą kainą, kad pasiekus visus ir
jei atrasi, kad jie nevedi dvigubos kainos nei musų karna, grąžiname pinigus
s daiktų setas tikrai patrauks tamistos draugus ir jie skuoinsis js
o M»il pats norėsi kitą. TODĖL, VEIK TUOJAUS!
UNION SALES CO., Dept. 584, 673 W. Madison St., Chicago,

Kaip varginama ši moteris
buvo, koliai neėmė Lydia E.
Pinkham Vegetable Conipoundo,

SOAP

Ji tęsėsi nuo spa

DR. P, G. MEGNER

LATVI A ....... Sausio 4
Estonia Sausio 18

Taipgi tiesi kelionė tarpe Libavos-Danzigo-IIalifakso ir Canadoa
Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

i

lių 29 iki lapkr. 12, tai dvi sa
va.ti, laike kurių, apsilankė apie
50 tūkstančių žmonių neskai
tant keleto tūkstančių New
Yorko mokslainių mokinių ir
mokytojų. Todėl lietuvių ko-'
mitetas, kuris nesykį buvo arti
grabo delei stokos pinigų, bet1
paskutinėj valandoj paremtas
gausiomis visuomenes ir Misi
jos aukomis, visgi atliko nau-j
dingų lietuviams darbų. Dabar,
tid tūkstančiai turės aiškesnį
vaizdų kas tai yra per “litunians“ (kaip didžiuma ištar
davo) negu pirmiau, nes apart
parašų ant sienų lietuvių sky
riuje jiems dar buvo įteikia
ma anglų kalba rašyta knygu
tė, kur trumpai sutrauka žinios
apie tai, kas yra lietuviai, kų jie
dirba Lieuvoje ir čia Ameri
koje.
Lietuvių Skyrius buvo greta
latvių ir vengrų.
Viename
kampe stovėjo lietuviškos stak
lės, ant kurių dienomis pūde
tautiškais rūbais pasirodžiusi
moteris, o vakarais lietuvių ko
miteto nare, p-lė A. dailydžiutS
Kitame
kampe ūžė moder
nine mašinų, ktirią maloniai
paskolino trys lietuviai-kompajonai iš Paterson. N. J., tu
rintys savo šapų. Jų prižiū
rėjo Jok. Janulis ir rodė kaip
audžiama žalias šilkas. Paly
ginus abi mašinas gaudavosi
įspūdingas vaizdas kaip produktyvės yra fabrikinės maši-

YoRK.N.Y

Tiesi kelionė i LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplauką)
Alba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS
Siuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI
l PILIAVĄ.
Uetuviai važiuodami j Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Koridorą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.
Susinešimas su Piliava tai yra nauja šaka musų reguliariško
susinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl lietuvių ta:
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .

n

ir pasibaigė.

NEW

o tfdOADNVAY

TAIP SILPNA.
TAIP NERVUOTA.

Pinigus iš Rockfordi
Lietuvon galima tiesiai
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Ea
tate & Loan Co.
Iš čia pinigai yra pv
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai ats^
koma.
Siųskite pinigus Lie
tuvon per

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4631 So. Ashand Avė.
Tel.: Yards 994
Ofiso va!.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedėlioj po
pietų.
Tel.: Oakland 1294

Tel. Austin 787

DR. MARY A
D0WIATT—SASS.
Kątik su griže II Californijoi Ir
vU tąs savo praktikavimą po No.
6208 W. Harrisoa SL
Valandos t 8—12 kasdieną Ir
•
vakare iiskiriant nedildianlns.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1121 8*. Halsted St., Chicago, III
kampu 18th St.
Valaadaai 9—12 ryta ir 1—• yak.
Phona Canal 267

Telefonas Pullnuan 866

DR. P. P. ZALLYS
Uetevye Deatistas
1DSD1 So, Mlchigaa Av„ Rooalaed.
Valandos: 9 ryt* Iki 12 dieną
Mae 1 p< pietą iki 9 vakare,

NAUJIENOS, CHcago, Hl.
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NAUJIENOS

lenkų
lėti.

klausime.

■
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imperialistams isiga- rios speciiil iškurnąs juk yra mul

1

Pėtnyčia, Lap’kr. 25 d., 1921

Jeigu liaudininkai ir valstie- dabar pertraukti visus ryšius su

vienyli, 1x4 tam tikrų firmų.

" -■■"'■I——

čių sąjunga dar turi bent kiek kunigų ir davatkų partija, ir at-

kinti žmones.
Siaurapročiai politikieriai
Ticsa, kad ir daugelis Lenki vyriškumo, tai jie turėtų nors Virai stoti į kovą su ja.
The Lithuanian Daily Newa priešingose socialistams parKovodami prieš lenkų im jos ūkininkų ir darbininkų yra
Published Daily axcapt Sunday by tijose, matydami, kad social
perialistus, Lietuvos social prisigėrę tos militarizino ir šo
the Uthuanian Newa Pub. Co., Ine.
demokratai savo veikimu ši- demokratai gina ne tiktai vinizmo dvasios, bet tai dėlto,
Editor P. GrigaltUc
tuose klausimuose atkreipė savo šalies reikalus, o ir kad jie da iki šiol neįstengė pa1739 SO. HALSTED ST.i į save plačiosios lietuvių vi Lenkijos darbininkų — ką siliuosuot nuo savo išnaudotojų
CHICAGO, ILLINOIS.
suomenės domę, sako, jogei anksčiaus ar vėliaus turės i' įtakos. Savo gi prigimtim Len
kijos darbo žmonės nėra nėkiek
Telephone Roosevelt 8500
tas jų veikimas tai esanti tie darbininkai suprasti.
blogesui už kitų tautų darbo
tiktai gudri demagogija; so Su Klaipėdos-gi darbinin žmones.
Nuo nuolatinio Naujienų bendradarbio
KUNIGO.
cialdemokratams, girdi, kai kais musų draugai Lietuvo Jeigu butų tiesa, kaip “San
po internacionalistams, visai je jau ir šiandie pradeda su dara” tvirtina, kad lenkai esą
Subscription Kate*:
$8.00 per year in Canada.
I
nerupi tautos labas, jie tik siartinti, kuomet Lietuvos “bepročių tauta”, tai nebūtų
$7.00 per year outside of Chicago,
$8.00 per year in Chicago.
tai stengiasi žaisti ant minių buržuazija nedaro nieko, kad galima ne tiktai dėtis į uniją su Apic\ pabaltės Valstybių So krašte kitaip ir būti negalėjo.
8c. per copy.
cialdemokratinių partijų kon Pasiryžimas padaryti pervers
ūpo, kad pagavus daugiaus palenkus to krašto žmones jais, o ir turėti kokius nors ferencija
ir jos nutarimas drau mą kainoje Suomių darbinin
Entered aa Second Class Mattel
draugiškus, kaimyniškus santy
šalininkų.
Bet
tai
yra
visai
M are h 17th, 1914, et the Post Office
Lietuvos pusėn.
kius. Bet šitaip žiūrint į juos, gams bus žinoma iš laiško ki kam 45 tūkstančius gyvasčių!
of Chicago, III., under the act of
netiesa.
March 2nd, 1879.
Lietuvai nepasiliktų nieko (lan to musų draugo. Mano parei 20 tūkstančių krito susirėmi
Internacionalizmas anaip
giaus, kaip tiktai ginkluotis ga duoti žinių apie padėtį so muose ir tapo sušaudyta, 11
Naujienos eina kasdien, išskiriant tol nėra priešingas tautos
p rėš lenkus ir rengtis į karą su cialdemokratinių partijų ir ap tūkstančių mirė kalėjimuose,
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
jais, šitoks Lietuvos nusista skritai apie darbininkų judėji kiti liko nuteisti ir nustojo lais
Internacializmo
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, reikalams.
Ui. — Telefonas: Roosevelt 85*0.
tymas tečiaus butų kaip ir tik mą tuose kraštuose, kurie at vės. Daug gabių pajėgų dingo
tikslas yra ne panaikinti
naudingas lenkų šovininstams ir siuntė’savo atstovus konferen šios revoliucijos bangose.
PALINKIMAS Į ŠOVI
tautas, o suartinti jas, su
Buržuazija džiaugėsi,
kad
militaristams, kurie to tiktai ir cijom Tie pranešimai ir jų
NIZMĄ.
Užsimokėjimo Kainai
tvarkyti jų santykius taip,
Chicago je — paštui
nori, kad ginčai tarp Letuvos ir medžiaga gali duoti galimybės jai pavyko nugalėti sukilėliai.
Metama ... .............. -................... $8.00 kad joms nereikėtų tarp sa
ir mums tvarkytis taip, kaip Bet neilgam buvo jų džiaugs
Pusei metų
■
4.50
“Sandara” teisingai protes Lenkijos butif išrišti ginklu.
tvarkosi musų kaimynai.
mas. Pabaigoje 1918 m. bai
Trims mėnesiams
2.25 vęs vaidus kelti, ginkluotis
tuoja prieš lenkų pastangas už Neapykanta prieš lenkų šovi
Dviem minėsi amą
, 1.75
gėsi vokiečiu militarizino die
SUOMIJA
Vienam roineoiui
................ 1.00 ir kariauti. Bet kaip gali įvy dėti savo letenų ant Lietuvos ir nistus turi netemdyti musų pro
nos, pradžioje gi 1919 m. Suo
kinti draugiškus santykius sako: (
i
1 . . i s tavimo ir nestumti musų pačių į
Chicagoje — per nešiotojus]
Pirnion vieton imsime Suo mių darbininkų judėjimas at
Viena kopija
0S
šovinizmą.
1
t
JHi
miją. Suomijos darbininkų ju gijo, pasirodo pirmas socialde
Savaitei
—- 18 tarp tautų, kuomet vienos
“Mes visi gerai žinome, ką
Mėnesiui
...... ........... -- 75 tautos reikalai yra priešingi
dėjimas turi seną ir įdomią is mokratų laikraštis, kurs trum
reiškia susidėjimas su Lenki
NORI
SULOŠTI
PILLOTO
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, kitų tautų reikalams? Šitą
toriją, bet suglausimc tai, kas pu laiku surenka 9000 skaity
ja. Jeigu lenkai butų sąžinin
paštu:
ROLĘ.
liečia pastaruosius metus, nes tojų. Netrukus, ačiū stropiam
%
gi ir pagerbtų kito jausmus,
Metams ..... ......... -.............. — - $7.00 problemą senai svarsto bur
ta kova, kurią vedė Suomija ir partijos darbui, soc.-dcmkratai
Pusei metų____ _ .
— 4.00
ir tai artimas ryšys vienų su
Lietuvos
klerikalams
tolyn
žuazija
ir
nieku
budu
ne

Trims mėnesiams ----------------- 2.00
kitais butų, mažiausia pasa darosi vis karščiau. Apgavin- jos demokratija su caro valdžia parlamento rinkimuose laimi
Dviem mėnesiams —..... —. 1.50
įstengia
jos
išrišti.
Vienam mėnesiui ,
..... .78
kius, nemalonus. Gi susidėti gais prižadais pravedą didžiumą mums ir visam pasauliui yra 80 vietų iš 200. Kaip matote,
Buržuazija neįstengia iš su lenkais, koki jie yra dabar! savo žmonių į St. Seimą ir tuo perdaug gerai žinoma.
pilietinis karas buvo veik me
Lietuvon ir kitur užsieniuose]
(Atpiginta)
rišti šitą problemą dėlto, kad Priimdami Hymans’o projek budu pasigrobę į savo rankas 1916 m. rinkiniai į Suomijos tams sužlugdęs socialdemokra
Metams______
. > — $8.00
Pusei metų —......
...... 4.50 ji sudaro tą tautos dalį, ku
tą, mes liuosu noru suriš tume galią Lietuvos respublikoje, jie parlamentą davė socialdemo tų partijos darbą.
Trims mėnesiams----------------- 2.25
Susirinkus parlamentui pra
savo ir ateinančių Lietuvos šiandie, kaip galėdami stengėsi kratą uis daugumą. Tokia pa
Pinigus reikia siųsti pašto Money rios reikalus yra sunkiausia
dėtis negalėjo būti kenčiama sideda kova už teisėtos padėties
Orderiu, kartu su užsakymu.
[sutaikyti su kitų tautų reika kartų likimą su bepročių tau išsisukti nuo atsakomybės prieš nei Suomių pasiturinčiųjų atnaujinimų, nes laike revoliu
ta, apsvaigusia militariškuoju liaudį.
lais. Vienos tautos buržuazi
šovinizmu. To niekada neva
Klerikalų laikraščiai Lietuvo sluoksnių, nei galop rusų caro cijos tam tikrais Įstatymais
ja veda konkurenciją su ki lia padaryti. Juk jeigu Euro je ir Amerikoje rašo straipsnius valdžios, — lodei tasai parla viskas buvo sustabdyta. Social
tų tautų buržuazijomis, jų pos didžiūnai prievarta, pri apie tai, kad Lietuvos valdžia mentas su socialdemokratų demokratų pajėgomis panaiki

Pabaltės Valstybių Social
demokratija

Socialistai
ia tautos
reikalai.

bizniai kovoja

tarp savęs;

kiekvienos tautos buržuazi
jai todėl rupi paimti viršų
Anądien mes šioje vietoje
ant kitų tautų buržuazijų.
pastebėjome, kad socialisti Visai kitokia padėtis yra
niai principai anaiptol ne
darbininkų. Jiems kovoti
trukdo tinkamai suprasti
vieniems prieš kitus nėra
tautinius klausimus, bet
reikalo, nes buržuazija juos
priešingai — padeda geriaus visus išnaudoja; naudingiaus
juos. suprasti... ...
jiems Jrra visiems ' laikytis
Tie žmonės, kurie mano, išvien. Įvairių tautų darbi
kad socializmas atmeta tau ninkams todėl nesunku yra
tas, neturi mažiausios nuo susitarti tarp savęs ir užvokos apie socializmą. Vi megsti draugiškus ryšius.
siems žinomas juk yra fak Šita mintim ir vadovauja
tas, kad ne kas kitas, o so si socialdemokratai, svarsty
cialistai pirmutiniai paskel dami tautinius klausimus.
bė tą idėją, jogei tautos tu Lietuvos buržuazija žiuri,
ri teisę spręsti apie savo li kaipo į priešą, į visą lenkų
kimą.
tautą; o kadangi ta tauta
Bet ne tiktai teorijoje, o ir yra daug stipresnė už lietu
praktikoje socialistų moks vių, tai ji nesugalvoja, ką
las pasirodo, kaipo ištiki daryt, kad nuo jos atsigymiausias keliarodis painiuo nus. Ir bailesnioji Lietuvos
se tautiniuose klausimuose. buržuazijos dalis jau ima
Štai, mes žinome, kad Lietu linkti prie pasidavimo len
voje socialdemokratai suge- kams. Lietuvos-gi darbinin
mėjo užimti aiškesnę pozici kų partija, socialdemokratai,
ją, negu visos kitos partijos, kovoja prieš lenkų imperia
Vilniaus klausime. Jie taip lizmą, o ne prieš tautą; ir
pat pradėjo lošti vadovau dėlto jie griežtai stoja prieš
jančią rolę Klaipėdos krašto tokius planus, kurie padėtų

Šimto Nuošimčių
Patrijotas
UPTON SINCLAIR’©
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS
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(Tęsinys)

_ Ibetas?—paklausė Petras. Pavardė buvo
keista, bet atrodė girdėta.
— Musų giminaitis, — tarė Ona.
— Ar aš mačiausi su juo? — klausė Pet
ras, sukdamas sau galvą.
— Ne, jis čia nebuvo.
— Ibetas? — kartojo jis, bandydamas atsi
minti; staiga atėjo jam į galvą ir jis paklausė:
—Ar jo vardas ne Džekis.?
Ona tylėjo. Jis pažiurėjo į ją ir jų akys
susidūrė; jis pamate, kad ji nusigandusi.
__ Petrai! — tarė ji. — Aš neturėjau pasa
koti! Aš turėjau nesakyti niekam o niekam!
Petro širdis nesitvėrė džiaugsmu. Norėda
mas paslėpti savo sujudimą, jis turėjo pakišti
savo veidą po jos švelniu, baltu kaklu.
širdie!
Meile! — kuždėjo jis,

dėję nuogų kardą mums prie esanti ne jų rankose ir kad to dauguma, žinoma, buvo išvai nama įstatymas prieš socialis
Sekantis parlamentas, tus, kurs varžė susirinkimų, ir
krutinės, lieps mums lįsti po dėl jie esą nekalti dėl valdžios kytas.

lenkiškos ‘vištos’ sparnu, tai
tik matydami, kad negalime
ginklu atsiremti, su didžiau
siais protestais ir neatlaiko
mos galybės stumiami, tik va
ru brukami, ten pateksime.
Bet jie, kurie ragina mus sa
vu noru lįsti po lenkiška ‘viš
ta* atlieka judošių darbą. Jei
gu būtinai turime būti. pa
vergti, patys nekiškime ran
kų į vergijos pančius.^ Jei
prievarta mus pavergs, ateis
toki laikai, kad sekančios kar
tos galės sukilti ir atgaut sa
vo liuosybę. Bet ką jos sa
kys, jei mus judošiai bus juos
pardavę, o mes visi tam par
davimui busime pritarę?”
Kaip sakėme, mes pilnai pritariame šitam “Sandaros” protestui, bet ji be reikalo vartoja
šovinistų argumentus, protes
tuodama prieš uniją su Lenkija.
Lenkai yra užsikrėtę mi'litarizmu ir šovinizmu ne dėlto, kad
jie butų “bepročių tauta”, o dėl
to, kad toje tautoje šiandie va
dovauja tam tikros klesos. Len
kuose yra labai sitpri dvarinin
kų klesa, kuri tiki į ginklo jiegą ir prievartą, kadangi ji gy
vena iš žmonių priespaudos ir
pavergimo. Pas juos yra taip
pat labai įtakinga kunigija, k u-

nežiūrint visų pinklių, davė so
darbų, štai, pav. kaip gieda So. cialdemokratams 90 vietų iš
Bostono “Darbininkas”:
200. Užėjus rusų revoliucijai
“Seime-gi krikščionių de 1917 m. socialdemokratų parti
pasiekė
aukščiausio
mokratų didžiuma.
Taigi ja
Lietuvos pusiau sočia jai istiš- organizacijbs ir įtakos punk
kas, pusiau liberališkas mini- to, — jos eilėse skaitėsi 170
sterių kabinetas atsakys prieš tūkstančių organizuotų darbi
seimą už pakreipimą į Varša- ninkų. Po rusų revoliucijos įvą. Na, tai jus liberalai ir taka ir Suomiuose viešpatavo
socialistai pasakykite,
ką didelis revoliucinis ūpas. Tasai
tiems jūsų vienminčiams mi- ūpas galų gale virto pilietiniu
nisteriams padaryti už jų to karu. 1917 m. socialdemokra
tų partijos suvažiavimas nusi
kius darbus.”
statė prieš revoliuciją, jos va
“Darbininkas” dedasi nieko dai ir centras nepritarė revo
nežinąs apie tai, kad Seimas, liuciniams žygiams ir atsistojo
kuriame krikščionys demokra nuošaliai viso to, kas paskui įtai turi didžiumą, paskyrė mi- vyko Suomiuose. Padėtis re
nisterius ir kad jisai krikščionių voliucinių sukilimų mėgėjams
demokratų balsais atkartotinai buvo labai patogi, policija bu
išreiškė savo pritarimą ir pasi vo prašalinta, dalis gi darbinin
tikėjimą 'ininistęrių kabineto po kų, rusų komunistų kurstoma
litikai. Ministeriai darė tą, ką ir ginkluojama rusų raudonar
jiems įsakydavo arba leisdavo miečių ginklais, griebėsi per
daryti krikščionių demokratų versmo ir prasidėjo pilietinis
kontroliuojamas Seimas.
karas. Pilietiniame kare lai
Bet šitos klerikalų pastangos mėjo pasiturintieji sluoksniai.
išsisukti nuo atsakomybės rodo, Visa tai liudija, kad su revo
kokią stambią klaidą padarė liucijomis reikia labai atsargiai
Lietuvos liaudininkai ir valstie elgtis.
Revoliucionieriai
ir
čių sąjungos žmonės, priimdami Maskvos taktikos šalininkai
iš klerikalų malonės vietas val prakišo sukilimą, nors jų,pusė
džioje. Ačiū šitai jų klaidai, kle je buvo beveik visi pliusai ir
rikalai dabar gali slėptis už jų jų padėtis buvo kuogeriausia.
Smulkios žemes nuosavybės
nugaros.

— O, Petrai! Tu žinai, ar ne/ sakė ji.
— Žinoma žinau! — juokėsi jis. — Bet aš
nepasakosiu. Tu nereikalauji bijotis man pa
sakyti.
. j
i
— Bet p. Andrius taip spyrė nesakyti! —
tarė Ona. Jis liepė Stasei ir man prisiekti, kad
mes neišsitarsime nei vienam gyvam daiktui.
— Gerai, nereikalauji pasakoti,— tarė Pet
ras. Aš susekiau tą netyčia. Nepasakok ir nie
kas nežinos. Jei jie sužinotų, kad aš žinau, tai
jie nekaltins davęs; jie žinos, kad aš pažįstu
Džekį—Mietų — tiek laiko išbuvęs kalėjime.
Ir taip Ona užmiršo apie tą dalykų, o Pet
ras bučiavo, darė ją laiminga, kad tuonii savo
paties džiaugsmą paslėpus. Jis atliko tą darbų,
kurio Gofė siuntė jį atlikti! Jis išsprendė pirmu
tinę didžiąją Gugerio bylos paslaptį! Amerikos
Miesto kalėjimo šnipu suteikiančiu žinias Gy
nimo Komitetui, buvo Džekis Ibetas, vienas ka
lėjimo sargų, seserų Todaičių giminaitis!

ERAI, kad tai buvo Petro pasimatymo die
na su iGofe. Jis nebūtų galėjęs per naktį
išlaikyti ne pasakęs šitos stebuklingos paslapties.
Jis pasiteisino merginoms, spruko per višlažardį, kaip U’ pirmą kartų, ir dui į viešbutį Ameri
can Hoiise. Einant keliu Petro protas smarkiai
dirbo. Jis dabar tikrai įsikabino į grovės kopė

G

čias; dabar lik reikia laikytis.
Magyvnė tuojaus iš Petro veido pamate, kad
kas tokio atsitiko. — Well? — paklausė jis.
— Turiu!— sušuko Petras.
— Turi ką?
— Kalėjimo šnipo pavardę.
— Kristau! Ar liesą sakai? — klausė jis.
— Re abejo, — atsakė Petras.
— Kas jis?
Petras sugniaužė savo rankas ir pasistatė
tvirtai. — Pirma, tarė jis, — mudu turime pri
eiti prie susipratimo. P-as Gote sakė, kad man
bus užmokėta, bet jis nepasakė nei kiek, nei ka
da.
— Kad tu sutruktum! — tarė Magivne.—
Jei tu turi to šnipo pavardę, tai nereikalauji rū
pintis savo atlyginimu.
— Tas labai gerai, — tarė Petras, — bet aš
norėčiau žinoti, ką aš gausiu ir kaip aš gausiu.
— Kiek gi tu nori? — klauso vyras žiurkes
veidu. Kaili žiurke jis įsispraudė kerlen ir savo
aštriomis juodomis akimis žiurėjo Į savo prie
šų. — Kiek? — vėl paklausė jis.
Petras visomis jiegomis stengės iškilti iki
šitos progos. Ar jis nedirbo didžiausiai ir tur
tingiausiai firmai Amerikos Miesle, Traukos
Trustui? Ji verta buvo dešimčių ir šimtų milionų dolerių — jis negalėjo pasakyti, kiek tai bu
tų, bet jis žinojo, kad ji gali užmokėti už jo pa-

spaudos laisvę. Pasiekta su
trumpinimas darbo dienos il
gumo, pravesta' tinkamos že
mės reformos įstatymas. Daug
kovota už amnestijos paskelbi
mą, nes po piliečių karo kalėji
muose buvo apie 80 tūkstančių
kalinių. Tokiu budu daug lai
mėta.
Dabar Suomiuose išeina 15
socialistinių laikraščių turin
čių 150 tūkstančių skaitytojų.
Partijos Centro Komiteto or
ganas “Socialdemokratas” tuir 25 tūkstančius skaitytojų.
1920 m. pradžioje prasideda
komunistų darbuote.
Krašto
parlamente jie turi 2 vieli, jų
įtakos visai nematyt kaime,
nors viename antrame mieste
jie turi šiokio tokio autoriteto.
Profesinis darbininkų judėji
mas prieš melus pateko komu
nistų įtakon delei stokos social
demokratų darbuotojų. Pro
fesinis judėjimas ir darbinin
kų sąjungos liko
komunistų
partijos įnagiu, — todėl skilo
ir pačios sąjungos; dalis prisi
šliejo prie Amsterdamo profe
sinio centro, kita dalis pasi
skelbė “ncpdi'klausoimais'”. Da
bar eina kova ar būti nepri
klausomiems, ar
dėtis prie
Maskvos?
Komunistai rū
pinosi profesinį judėjimą ap-

Iželei

šito

komunistų-

žygio,

profesinis judėjimas nustojo
,žymių pajėgų; jų narių skai
čius iš 60 tūkstančių, nuslydo
ant 45 tūkstančių.
Socialdcomkratų partija da
bar turi 34 tūkstančius narių.
Busimojo parlamento rinkimuo
se tikimasi’ gauti 60% visų
vielų. Po pilietinio karo padė
tis pagerėjo, — spauda, susi
rinkimai nevaržomi. Eina ko
va už
sumažinimą piliečių
ginkluotos gvardijos,
kurios
skaitoma iki 100,000 vyrų, bet
kol neišsiaiškinta su Rusais,
apie laimėjimų šiuo klausimu
negali būti kalbos. Krašto val
džia yra susidarius iš progre
syvių žemvaldžių ir laisvama
nių partijų ir dažnai svyruoja.
Kadangi reikalinga kart-kartėmis turėti paramos iš socialde
mokratų ji esti ir nuolaidi. Pra
eitais metais susitaikinta su
Rusija, bet taika veik nevyki
namą iš Rusų pusės, be to ei
na ginčų dėlei Korelijos. Visa
tai likvidavus, galima bus perei
ti į normalius su Rusija santy
kius, kas labai reikalinga ir bū
tina Rusijai ir Suomijai.
Ekonominė padėtis pastarai
siais laikais daug kuo pagerė
jo. Nedarbo nėra, pramonė pa
siekė lokio laipsnio, koks buvo
pirm karo/ Valstybės paja
mos normalios, biudžetas su
vestas be deficito. Socialde
mokratų partijos Įtaka jaučia
ma koperaty vuose. Suomijos
koperatyvai turi 150 tūkstan
čių narių ir praeitais metais
yra padarę 200 milionų Suomių
markių apyvartos.
Žjinoma,
čionai kalba eina lik apie dar
bininkų koperacijų.
Kultūrinis darbininkų judėji
mas taipgi žymus. Darbininkų
švietimo partija turi 360 tuks

iančią narių, jų tarpe 20 tūks
tančių blaivininkų. Lėšų stokos
delei šitoji partija daug ken
čia ir negali išvystyti savo dar

bo; šioje organizacijoje visos
socialistines srovės dirba bend
rai. ’
Tai liek apie Suomijos dar
bininkų
judėjimų. Iš šito
trumpo pranešimo draugai ma
tote, kad Lietuvos šiaurės kai
mynas, ačių didelėms pastan
goms, yra sukūręs pas save pa
vyzdingą darbininkų judėjimą
įvairiose jo formose. Suomija
ne ką didesnė už Lietuvą, bet
jos
socialdemokratų partija
prie tokio pat darbininkų skai
čiaus turi tūkstančius narių, jų
laikraščiai spausdinami šim
tais tuksiančių ekzempliorių —»
pas juos vystosi platus darbi
ninkų kultūros ir koperacijos
judėjimas.
Yra daug bendro musų ir
jų padėtyje. Pas mu^jKimunistai veda griežtą akciją ir iš
naudoja profesines sąjungas,
pas Suomius tas pats. Kokie
viso to rezultatai, matote iš
Suomijos pavyzdžio.
—Kunigas.
Kaunas, X. 24.
BULGARIŠKA KRAUJO ARBATA

Milionai vartoja šią arbatą prašalinimui slogų; ima ją karštą einant
gulti. Ji prašalina vidurių užkietėji
mą, silpną pilvą ir inkstams prigelb
sti išvalyt kraują. Prašyk savo vai
stininko arba pasiųsimo apdrausta 1
didelę šeimynai dėžę $1.25, arba 3 už
$3.15 arba 6 už $5.25.
Adresas:
Marvel Products Company, 451 Marvėl Bld., Pittsburgh, Pa.

slaptį. — Aš manau, tas verta yra dviejų šim
tų dolerių, — pasakė jis.
— Tiesa, verta; labai gerai. Mes tau užmo
kėsime tiek, —1 tarė Magivne.
Petro širdis apalpo. Koks jis kvailas! Ko
dėl pas jį ne buvo drąsos paprašyti penkių šim
Darbininko Draugas
tų dolerių? Jis galėjo paprašyti net tūkstančio
ir padaryti save nepriklausomu visam amžiui!
— Gerai, kas yra šnipu?,— klausė Magivne.
Petras kaip ne kaip pasistengė turėti dar
Vaiabaieuklis uireg. 8. V. Pat. Ofise.
(langiaus drųsos. — Visų pirma aš turiu žino
ti, kadų aš gausiu tuos pinigus?
Garsus per daugiau kaip
— Gerasis Dieve! — tarė Magivne. —Tu tik
50 metų.
mums pasakyk, o mes tau užmokėsi m. Kuomi
Tėmyk Įkaro (Auchor) Vaizbaženklį.
tu mus laikai?
— Tas labai gerai, — tarė Petras. — Bet
žinai p. Gote nedavė man jokios priežasties ma ' DR. A. M0NTVID "
Uetavia Gydytojas ir Chirargaa
nyti, kad jis mane myli. Aš dar vis negaliu
25 East Washington St
kaip reikiant pasukti savo riešo.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 8362
— Žinai, jis norėjo išgauti iš tavęs žinių,—
1824 Wabansia Are.
tarė Mogivnė. — Jis manė, kad tu esi vienu tų
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
dinamitininkų — kaip gali jį tame kaltinti? Tu
paduok man to šnipo pavardę, o aš pasirūpin
siu, kad tu gautum pinigus.
Telephone Boulevard 5052
Bet Petras vis nepasidavė. Jis bijojo ž.iurDr. A. Juozaitis
kesnukio Magivnės ir jo širdis tankiai plakė,
DENTISTAS
bet jis nenusileido. — Man rodos, kad aš turiu Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
pamatyti tuos pinigus, — kalbėjo jis atkakliai. re.
karais 6—9. Ned«l. pagal sutarimo.

PAIN-EXPELLER

&Bus daugiau).

1261 So. Halsted St, Chicago, J1L

NAUJIENOS, Chkago, 111.

Pėtnyčia, Lapkr. 25 d., 1921

Į KORESPONDENCIJOS
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

kilmėse, parodydami kaip lie
tuviai atvyko Amerikon ir pas
kui tapo amerikonais, dirbda
mi įvairius darbus. Nuo jų bu
vo nutraukia krutami paveiks
lai, kurie bus rodomi teatruo
se, ir kilų kolonijų lietuviai tu
rės progos pamatyti lietuvius
tenai.
“Pirmoji Gegužės”. Lapkr.
19 žymiausia Brooklvno dailės
draugija— Lietuvių Operetės
Draugija — diriguojant K.
Strmnskiui, režisicriuojant K.
Bukšnaiciui, statė scenoj M/ko
Petrausko operetę “Hrmoji
Gegužės”. Perdirbus nekurias
siužeto vietas, veikalas butų
labai įspūdingas. Bet ir be to.
šitam pastatymui truko gero
rezisieriavinio. ir nevisli r scenos klijavusi kaip pridera. Pirmaine akle yra keletas dainų,
kurių melodijos nekokios ir jas
galima buvo sutrumpinti. Vėl
areštuojant
revoliucionierius
žandarai nei iš šio nei iš to
norėdami vienas kitą pas Ab
raomų nugabenti. Bet tas ke
letas v’etų, kurios begalo įspū
dingos buvo, gerai atvaidintos.
Ypač gražiai atrodė priešpa
statymas maldingų, nuolankių
žmonių giedojimas bažnyčios
“Sveika Marija su jaunu, kū
vos jausmo prinu darbininkų
gegužiniu himnu “Mums vi
siems saulutė šviečia.”
Ihiblikos
buvo
atsilankę
tiek, kiek dar šio sezono vaka
ruose nebuvo. Ji buvo pasi
dalinusi į dvi dalis: bolševik (lojančius ir tautininkus. Lai
ke vaidinimo, kuomet darbinin
kai eina iš gegužinės namo,
paskui:, kuomet caro sostas
griuvo ir vėl švenčiant geguži
nę jau prie naujos tvarkos, bu
vo iškeliama raudona vėliava.
Na, tas, buvo vistiek ką rodytų
raudoną maršką buliui: bolševikuojantys elementai, ikžšiol
neploję, dabar ploja net sėdy
nės braška, o tautininkai švil
pia ir šnypščia.
Taigi iš veikalo turėjo smagurno ir imti publika ir
vaidintojai. Neturėjo gal lik
tie, kurie kiek geriau supranta
dramatinę dailę ir apgailestau
ja, kad Brooklyne nebėra Simano Daukanto Dr-jos, kur
v.sgi pastatydavo veikalus ge
lius ir pasiekdavo apie 80 90
nuošimčius dramatinio gerumo
saiko. — V.

Lietuvos Atstovybės
Amerikoje Pranešimas

New Yosk, N. Y. nuošimčiai už
spalių mėnesj (Baltic States
Bank) ...........................................74

Viso ....... $24.26
Išlaidų — išmainymas Čekių,(Bal
tic Statos Bank) ...................... 20
$24.26
IT. LIET. RAUDONAJAM KRYŽIUI.
Duųuesne, Pa. Lietuvių Piliečių,
Kliubas prisiuntė E. Kundro
tą .......................... ,............ $138.75
Pittsburg, Pa. surinktos aukos
per prakalbas prisiuntė K.
Stravinskas ........................ 130.00
Indiana Harbor, Ind. aukos Lie
tuvių Ex-Kareivių, 9tos k p.
per S. Laurinaitį ........... $145.00
New Britam, Conn. aukos L. N.
Šalininkų 26 Biuro ........... $153.50

Viso .... $G6.25
b) Įvairiems Valstybės Reikalams:
Oakwood, Mich. V. Radzvila .... $5.00
VVilkes-Barre, Pa. A. Rakauskas $7.72
Northampton, Mass. surinkta pra
kalbose, prisiuntė J. Kubilius $10.00
Seattle, Wash. Domicėlė Krizie
nė .......................................... $1.00

I

3238 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.
Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

Kontraktor'os Ir
badavotojas.
Būdavojam* Ir tahmne.

1401 W. 47th St,

C'hlcag.

VICKS VAPORUB yra puikiausis prirengimas senovės budu gy
dyme nuo slogų nuryjant karčias
gyduoles, ypatingai kūdikiams.
VICKS yra priinvnus, lengvas var
toti ir geros pasekmės.
Išmėgint veikimų VILKS VAPO
RUB MOSTIES sušildyk šaukšte ir
kvėpuok su gyduolėms sutaisytus
garus kurie pagydys. Patėmysi
kaip giliai nueina orinėmis dūdelė
mis ir kaip greit galvoj palengvės.
Ant nakties, galvoje ar krutinėję
turint šaltį, trink su VICKS’ gerai
gerklę ir krutinę ir įdėk biskį į
šnerves, ir kvėpuok gerai. Uždėk

šiandien mums malonu pranešti, musų prieteliam ir
draugam, kad męs šią savaitę persikeliam į musų naujų
namą, 4138-40 Archer Avė. Per 8 metus būdami biznyje,
męs stengėmės kiek galėdami savo kostumerius užganė
dinti, kas mums ir labai sekėsi, nei su vienu nereikėjo
susipykti; ar budavojime, ar pirkime, ar pardavime na
mų. Ateityj stengsimės patarnauti dar geriau, nes jau
turime geresnį patyrimą.
Kaip jau visiems žinoma persikeliant j naują vietą
ir biznį pradedant varyti plačiau, reikalinga daug pinigų
ir mes norim greit padaryt, o musų kostumeriam bus
nauda kurie pasiskubins.
Mes turim daug praperčių, kurias dabar parduosime
už tokią kainą arba dar žemesnę, ką mum patiem kaina
vo. žinoma visų čia negalima sudėt, pažymėsim tik kelias:
4 kambarių cottage, su visais įtaisymais, 4 lotai, barnė dėl karvės, sande dėl vištų, 3 blokai nuo Archer Avė.
karų linijos, kaina, tik per trumpą laiką $3,500.
Mūrinis 2 šeimynų namas, kaina $4}000. Naujas mū
rinis 2 šeimynų namas, randos $60 į mėnesį, kaina $7,000.
Mes turime daug lotų ir jau turime padarę planus budavojimui namų. Taigi kas norit visai naujo namo, ateikit
pažiūrėt musų planų ir lotų, kurioj vietoj jums patiks.
Mes pabudavosim namą ir užtikrinant, kad jus niekur pi
giau negausit.
.
Mes turim 3 farmas, tik 15 mylių nuo Chicagos. Farmos labai gražios. Bet ir nepigios, su įtaisymais ir gyvu
liais; pigiausia $18,000; brangiausia $25,000. Mainom ir
ant miesto praperčių.
Taigi kas interesuojatės šitais specialais, atsišaukit
greit j musų naują ofisą, 4138-40 Archer Avė., arba į se
ną, 3934 So. Rockwell St.
Phone: Lafayette 5277.
Su pagarba,
L'
JOKANTAS BROS.

ant krutinės karštą flanelį. Kū
nas sušilęs, užšidys ir VICKS kuris

Dantis ištraukiame be skausmo
Atdara vakarais ir nedėliotus.
Tel.: Blvd. 9060

Palengvins akių Įtempimą,
kuris esti, prieitaštinii galvos
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamą
akių karštį, atitaiso kreivas
akis, nuima kataraktą, atitaiso
trumparegystę ir toliregystę.
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciale atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 ryto
iki 1 po piet. 1553 W. 47th St.,

j KALĖDŲ DOVANO?
Nustebink savo moterį ir draugus su Kalėdų
Turimo skalbiamų mašinų, ant grin

dų ir stalo pastatomų gražiausių ir visokios
rūšies lempų.
Specialiai žemos kainos prieš
Kalėdas. Labai specialės kainos Kalėdų eglaitėms
šviesos.
.
Suvedame dratus ir sudedame fixtures į 6

kambarių namą už $G9.00.

Persitikrinimui kreip

kitės pas mus arba telefonuokite, o mes suteik
sime apkainavimą. Darbą visuomet gvarantuojame.
Taipgi laikome elektros įrankių krautuvę ir taisome viską namieje. Musų kainos prieinamos.

NEW PEOPLES ELECTRIC CO.
1711 West 47th St.
Tel.: Yards 413

1

■
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VirS 17 milionų puodelių
tojama kas metas.

ub
išvar

......

■

■ .. . .................... r-

Šiam laiko metu, kosulys ir persi
šaldymas viešpatauja tarp suaugu
siu ir vaikų. Jeigu neatkreipus ati
dos, jie gali suteikti y vairias pavoingas ligas. Prašalink nedoras
pasekmes nuo persišaldymo, imda
mas Severą’e Cold and Grip Tablete
(Severo Plyškelies nuo Persišaldy
mo ir Oripos). Kaina 30c.— Greitą
pagelbą nuo kosulį duoda

gevera’s
Cough Balsam
(Severo Bahamas nuo Kosulį). Jįs
palengvina erzinimą, paliuoso skre
plius, sustabda kosulį, padara kviepavimą lengvą ir pagelba gamtai
sugrąžinti normališką stovį? Di
desni bonkute 60 centai, mažesni
25 centai. V įsose Aptiekose.

,

W. r. SEVERĄ CO.
CEDAR.JRAPIDS, IOWA

(Apgarsinimas)

3101 S. Halsted St., kampa* 31 gaL
Viename name su Dr. Monkevičium.
Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos ko lepi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn
silvanijos hos
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose ligose ir
kitokiuose rei
kaluose
mo
terims ir mer
ginoms.

DR. A. R. BLUMENTH Al
Aklų Specialistas
4G49 S. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

DIVIDENDAS Už

1921 METUS.

išmokės
Metiniame susirinkime Sau

15as Metinis Išpardavimas
Musų persistatymas publikai visų vadovaujamu pho
nographų ir rakandų išdirbysčių.

Nupirks didelį Phonographa
1922 modelio, kuris grajina visokio išdirbimo
rekordus, su raštišku GVARANTAVIMU ant
10 metų, šių phonographų reguliari kaina nuo

$125 iki $150
Tik 50(1 phonogrophų su tokia kaina.

IfFI TIII
Pasirinkime iš 24 rekordų, 500 plieno yri f!II
f LL I Lll a(^utlb taipgi daimanto adata su kiekvienu y M
TLhIUI phonographų. Ateikite pas mus ir mes ■
parodysime gražiausių phonographų. Kiekvienas phonographas yra
peržiūrėtas musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAIKYŠIME IR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSIM!
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI Už MIESTO, PA
SIŲSIME C. O. D. DALĖISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU
MOKĖSI PINIGUS.

sio (January) 29,1922 metų,
visiems savo dalininkams,
kurie turės atsiėmę savo da
lių (Shares) certifikatus, ir

bus padavę sekretoriui savo
tikrus antrašus, iki Gruodžio
1, 1921 metų. Permainimui
antrašu ir atsiėmimui certifikatų dalių, Sekretoriaus ra
štinė bus atdara kas dieną,
nuo 9 iki 12 vai. iš ryto, ir
nuo 5 iki 7 vai. po pietų. Ku
rie negavote savo dividendų
už 1920 metus, ateikite ir atsiimkite. Ateidami atsiimti
savo dalis (Shares), atsineš
kite mano kvitas, išduotas
jums už Trust Certifikatus.
Kreipkitės antrašu:
3133 Emerald Avė.,
Chicago, III.
Juozas J. Hertmanaviczius,
Sekretorius.
SPECIALIS PASIŪLYMAS’
TIK PER 30 DIENŲ

1020 S. Halsted St., Chicago, III.
Atdara nuo 9 iki 9. Ned. iki 4 vai. po pietų.

Pirmutinis vėliausio mode
lio laikrodis ir muzikalis in
strumentas įvežtas iš Euro
pos — MUZIKALIS LAIK
RODIS niekad pirmiau nebu
vo matytas nei girdėtas. Tik
pamąstykit apie įsigyjimą
šio stebėtino laikrodžio, ku
ris grajina malonias melodi
jas ir arijas.
Šis laikrodis yra dyvnu
daiktu visais atžvilgiais pa
saulyj; pirmas iš visų, tai
yra teisingai laiką laiko ir
antras išimtinai yra iš pa
žiūros gražus. Padarytas
vvalnuto išmargintais šonais
ir priekis turtingai papuoš
tas auksiniais trimingais.
Yra didelis laikrodis ir pa
dabins bile dalį kambario,
kur tik ji padėsi.
Muzika, kurią išduoda '"Šis
stebėtinas laikrodis tokio ma
lonaus tono, kad busi užža
vėtu. Gali taip nustatyt šį
laikrodį, kad muzika grajintų ir valandas muštų, arba
gali nustatyt tą patį šmotą
grajint kuris patinka ir ka
da tik nori.
Paveikslas suteikia supra
timą, kokios vertės yra šis
laikrodis, bet toliai negali su
prasti pilnai, koliai jo netu
rėsi, o apturėjęs matysi jo
grožį ir vertybę šio stebėti
no instrumento ir mes žinome, kad busi linksmai nustebintu juomi.
Jūsų draugai bus palinksminti šiuo MUZIKALIU LAIKRODŽIU ant Ka
lėdų suteikiant kaipo dovaną ir kaina tokia prieinama, kad geisi pirkt dau
giau nei vieną.
- MUSŲ SPECIALĖ KAINA ŠVENTĖMS TIK $9.00.
Nesiųskit pinigų! Tik iškirpkit Šį pagarsinimu, parašykit AIŠKIAI savo
vardą ir antrašą ir pasiuskit mums su 50 centų krasos ženkleliais, kad pa
dengus dalį persiuntimo lėšų. Užmokėsit likusius, kuomet aplaikysit
siuntinį.
Užsakymai ateina labai smarkiai, todėl pasiuskit savo, tuomi galėsime
urnai be atidėliojimo išsiųsti.
Mėgink per dešimts dienu ir jei neužsiganedinsit, mes sugrąžinsime jums
pinigus. RAŠYKIT ŠIANDIEN!

UNION SALES COMPANY,
673 W. Madinei! St.,

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.

>Ned. 10 iki 12 piety.

Tel. Boulevard 6487.

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

tr«l. C.n.l 2118
Ofise valandos i nuo II ryte Iki
8 vakare.
Rerideacija: 2811 W. 83rd Si.
Tel. Prospect 3466

Telephone Yards 5032

j DR. M. STUPNIGKI
>107 So. Morgan SI.,
Chicago, IIL
D VALANDOS i Nuo 8 11d 11 ryte
Ir nuo 6 iki 8 vakare.

DR. M. T. STRIKOL’IS

Lietnvya Gydytojas ir Olmrgu

Leader Furniture and Phonograph Co.,

Dept. 248,

Tarpe Hcrmitage ir Paulina.
^*"1

apo

Stebėtinas laikrodis ir Geriausia Pasaulyj
Muzika.

Klauskit Dr. Vaitush

„

VICKS
W V
R

Lietuvis Akių Specialistas

1553 W.47th St„ kampas Šo. Ashland

Dovanoms.

Vaitojimas VICKS VAPORUB
taip yra išsiplatinęs kad gali gauti
kiekvienoje vaistinėje, 35c.

Kosulys ir persišaldymas.

MRS, A. MICHNIEWICH
AKUŠEKKA

Mildos Teatro Bendrovė

ASHLAND DENTISTS Dr. Vaitusli,O.l)

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ SANDĖLIS

J. B. AGLINSKAS

paliuosuos porsigerdamas priimnuH ir gydantis garas. Tuo budu
aplaikysit lengvą kvėpavimą ir
lengvą miegą, kuomet paprastai
lyte, labiau slogos kankina.

4138-40 Archer Avė.

NAUJA ARMY IR NAVY
KRAUTUVĖ

Galite gauti didelius bargenus musų dvejose krautu
vėse. Army čeverykai, pančiakos, kotai, marškiniai,
aficierų čeverykai, vilnoniai
blanketai ir pirštinės.
3501 So. Halsted St.
1732 W. 18th St.

Kvėpuok su gyduolėms sutaisytus garus VICK VAPORUB
prablai vinim ui galvos, sutaikant slogas

Jokantas Bros

Gera sveikata, reiškia ilgą
gyvenimą. Prasti dantys, reiš
kia vidurių neveikimą ir silpną
sveikatą.
Prastai
pataisyti
“platės” ir “bridges”, reiškia
prastą maisto virinimą ir per
degamą pilvo. Gvarantuojame,
kad galėsi kramtyt kiečiausį
maistą su musų uždėtomis
“platės”.
SPECIALISTAI
Platės ir Bridges

Severob Gyduoles užlaiko
šeimynos sveikatą.

PRAŠALINK SLOGAS GARAIS

Viso suplaukė .... $930.46
Viso ....... $567.25
Visos
šios
aukos pasiųstos Lietuvon.
III. LIETUVOS GYNIMO KO
Lietuvos
Atstovybė Amerikoje.
MITETUI.
Washington, D. C.
New Britain, Conn. L. N. šalinin
Lapkričio 12, 1921.
kų 26 Būrys .................. $153.00

1921 m. Spalių menesio aukų
apyskaita.

I. VALSTYBĖS REIKALAMS:
a) Vilniaus Atvadavimui:
Chicago, III. surinktos vakarie
nėje per E. Statkienę ........... $14.25
Torington, Conn. J. Kašiuba .... 2.00
Philadelphia, Pa., A. Uzamvckis ............................................ $50.00

IV. LIETUVOS ŠAULIŲ S-GAI.
Brandford, Conn. aukos sekančių
ypatų: J. Mockevičius $5.00;
po $3.00 J. Simanavičienė, P.
Neverdauskas, O. Ivaškevičie
nė; po $1.00, A. Cudonis, P.
Mockevičienė, A. Makauskiene,
V. Tamulevičius, J. Ralis; po
50c. T. Gudelis id E. TamruleviČius; smulkių aukų $2.00 pri
siųstos per J. Ivaškevičių .... $19.20
V. RUSIJOS BADAUJANTIEMS
ŽMONĖMS.
Pittsburgh, Pa. auka Lietuvių
Mokslo Draugijos ..
$100.00
Aukų suplaukė spalių mene.:
Valstybės Reikalams ............... $90.51
Liet. Raųil. Kryžiui ............... 567.25
Liet. Gynimo Komitetui ........... 153.50
Liet, šaulių Sąjungai ............... 19.20
Rusų Badaujantiems ............... 100.00

štai kur nepaprasta proga įsigyti
puikiai
pališiuotą,
apnikeliuotą
“Young America“ revolveri geriausio
išdirbin;>o. šauna tikras kulkas sep
tynis šūvius vienu užtaisymu. Reguliare kaina šio revolverio $10.00, bet
per šį mėnesį, numažinome jo kainą
iki $5.50. Turime 22, 32 ir 38 kalibro,
visi vienos kainos. Kada orderiuos!
revolverį, pažymėk kalibrą, kokį nori.
Gvarantuojame kiekvieną savo revol
verį.
Jei neužsiganėdinsi, pinigus
grąžiname. Nepamirškit, kad gauni
šį revęlverį už tą kainą tik per šį
mėnesį. Iškirpk Šį pagarsinimą, prisiųsk su vardu ir adresu ir 30c. stampoms arba sidabru, persiuntimo lėšų
padengimui.’ $5.50 užmokėsi aplaikęs revolverį. Neatidėliok jei nenori
praleist šios nepaprastos progos. Ra
šyk dabar,
CHICAGO SAFETY CO.,
Dept. P.54,
1330 N. Western Avė., Chicago, III.

People Teatro Name,
1010 W. 47th St.. Tel. BoaL 161
VALANDOS!
f Od 8 vak. Nedil. 10 iki 12 ryta
Rem 2914 W. 43rd Street
Telephone McKlnley 261

Canal 257
Naktinis TeL Canal 1118

DR. P. Z. ZALATORIS

PUSE KAINOS
Išpardavimas
Vyrams ir vaikinams siutai ir overkotai $20, $25 ir $30, dabar po $10,
$12.50 ir $15.
Kiti siutai ir overkotai iki $45.
Turime pilniausį pasirinkimą vyriš
kų vaikinams ir vaikams siutų, overkotų, Mackinaws, rainkotų ir kelinių
už pusę originalūs kainos.
Taipgi,
trunku ir siutkeisių.
Tamistos pžaigų vertė, arba pinigai
grąžinami.
Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned. iki
G vak.
Įsteigta 1902
S. GORDON,
1415 So. Halsted St.
Dirbėjau Ir Importuotojas go
riausią armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu na
gu kiti . Dykai lekcijos pirktjama.
Raiykt angliškai dd informaciją.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 pe
piet 6 iki 9 vakare.
Nadiliomis nue 9 iki 12 ryta.
1821 S. Halsted St.,
Kampas 18 ir Halsted St.

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojai Ir Chirurgai
VALANDOS:
12 ryto
91—9 Vakaro,
8801 So. Morgan Street, H
Chicago, Ui.
j

Chicago, III,

........................

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus i savo namų dabar. Kaina stebėtinai
Žema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai
apkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, 111.

| Rusiškos ir Turkiškos Vanos
i
5

12th STREET
Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Are.,
CHICAGO, ILL.

----- ——

Ruatta & SerenelU

Telephone Van Buren 294
Ras. 1189 Indepandence Blvd. Chieage

817 Blae Island Ava.

DR. A. A. ROTH

Frank Waitekaitis
LAIKRODININKAS
Užlaiko laikrodžių ir kitokiij auk
sinių daiktų krautuvę. Pirmos klosos laikrodžių taisytojas.
1827 So. Halsted St.,
Chicago, III.

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moterišką, Vyrišką,
Vaiką ir visą chronišką ligą
Ofisas: 8354 So. Halsted St. Cbkage.
Telephone Dreve? 9698
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 pe piet,
7—fi yak Nedaliomis 16 *12 dieną.

J

NAUJIENOS, Chicago, T1L

CHICAGOS
ŽINIOS
SKERDYKLŲ BARONAI !
MAŽINS DARBININKAMS

tai patys darbininkai su tuo su noj negavo. Kiauliena, saldžios
tiko.
bulvės, vienas cigaras vaudevilė, tai viskas, ką jie gavo. Mat,
PAGALIAUS GAL JUOS
girdi, Šįmet kalakutiena laitai
brangi, tat negalima ją
PAŽABOS.
iPrekylM>s komisija
padavė niains pirkti.
gatvekarių kompanijoms įsaky
VĖL BOMBA.
mą sumažinti kainas už važinė
Užvakar sprogo bomba
jimą iki penkių centų. Įsaky-

krautuvės, po num. 3034 WcnReiškia, gatvekarių kompa tivorth
avc., tarpduryje. Žalos
Daugiau kaip dviem šimtam nijų baronus pagalinus pažabo padaryta nedaug.
tūkstančiu darbininku sumažins jo.
10 nuoš. algų sekamą pirmaTAI KOKIU BUDU GAVO
nepasiduos,
Skerdyklų baronai pra- geruoju dar gal
“DIVORSĄ.”
nešė, I ul Armouro ir Co., bet tuo jos nieko, sako, nepel
Guy L. Egbert, 344 Canal
ir Co. C.udaby Packing nys.
Yra spėjama, kad gatveka- gat., anądien netyčiom surado
('.o. ir Wilson ir Co. darbhiinkai buk patys sutiko sau algas rių kompanijos dabar numuš savo pačiutės dienknygę, kurio
sekamai:
numažinti, po ilgų konferenci- savo dąrbininkams algas ir tas je buvo pažymėta
“Jonas beveik mane pabučiavo
jų su darbdaviais. Gi tose k (Mi iššauks streiką.
ir iki ausų pri jukino”. Gi Jonas
rt
darbininku atstoVėl elevatorius su traukiniu
tai John Stacker, valgomųjų
vams buvo leista tiktai pasira
susidaužė.
daiktų krautuvės užsakinių iššyti po skerdyklų boronų pada
rytum sutartim, kad darbinin
Pereitą antradienio
naktį važiotojas, kuris gana dažnai
kai sutinka su algų nukapoji- Garfield Parko elevatorius susi pas jo pačiutę užsukdavo. Tat
mu, be jokių balsavimų bei ap daužė su Chicago, Aurora
ir Egbertas nusprendęs tuojaus
apie tai pranešti teisėjui
ir
kalbėjimų. Ir tie baronai da Elgin prekiniu traukiniu,
bar dar drys ta girtis, kad buk šimtjs žmonių liko sužeista. Sa vėliau įsitikino, kad jo “dūše
ko, kad lianiputė ant užpakali lė” j Jonulį perdaug įsimylė
nio vagono buvo taip žemai pa jus. Taigi nusprendęs paprašy
J. H. STEINER
duotu
kabinta, kad elevatorių važiuo ti, kad teisėjas jam
Geriausia mėsa ir paukš jant visai nebuvo galima jos “divorsą”. Ir, vyras,
gavo
čiai.
pa temyli. Tat elevatorius ant l>e jokių ceremonijų.
3606 So. Halsted St.
vagono užpakalio ir užvažiavo,
Tel.: Yards 2195.
kinis dar visai elevatoriaus rė- IR TEISĖJAS RAGAUDAVĘS
DEGTINĖS.
v

GELŽKELIŲ DARBININKAI
PRAŠO PAKELTI ALGAS.
|

LIETUVA
žieminės numažintos kainos galėję
Arčiausia pasiekimui Lietuvon
ta. Geras maistas, ir užtektinai, Di
dėlė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa
rankumai, moderniško laivo.

Amerikos Darbo Federacijos
viršininkai išsiuntinėjo gelžkelių kompanijoms reikalavimus,
kad jos panaikintų pereito lie
pos mėnesio sumažinimą aštuo
ed tar ine nių centų ir kad dar gclžkelių
darbininkams penkis
centus
Išplaukia kas savaite
Samland) New York j (Lapkr. 30 valandai pakeltų.
Hamburgą.
AUTOMOBILIŲ AUKOS.

R

Kroonland)
Lapland)
Finland ....

S

L

New York
Hamburgą

Gruod. 17
(Gruod. 3
Lapkr. 29
Gruod. 24

Bėgi j e pereitų keturiasde
šimta aštuonių valandų liko
šeši žmonės užmušti ir devyni
merican ine sunkiai sužeisti automobilių.
Mongolia)
New York
(Gruod. 1 Dabar Chicagoje nėra tos die
Minnekahda
į
(Gruod. 10 nos, kad nebūtų užmušimų bei
Manchurįa) Hamburgą (Gruodžio 29
sužeidimų automobiliais.
Tikietai tiesiai j Pilavą

>A

L

INTERNATIONAL MEKCANTILE MARINE CO.,
120 laivų
1,300,000 tonų
Chicago: F. C. Brown, Weat. Paša.
Manager. 14 North Dearbom St.

Teisėjas Werrenieyer tardy
muose prisipažino, kad jis ra
gaudavęs degtinės ir jos savo
draugams po kvortelę duoda
vęs, kurią slaptosios policijos
agentai kratose
užgriebdavo.
Jis ją laikydavęs teismo kam
bariuose; ir “sugedus” jo ner
vams, jis tuojaus jas degtine
“taisydavęs.”

, NEPATAIKĖ

[R JIE “SUSIORGANIZAVO ”.

Kalėdos Artinasi
Visi, vienas kitam perkame dovanas, todėl,
neužmirškime savo giminių Lietuvoj. Nusiųskime jiems Kalėdų dovanėlę. Markės-Auksinai,
dabar labai pigus, todėl už mažą sumą pinigų
galime suteikti labai didelę dovaną Lietuvoj.
Persiuntimas saugus ir greitas.

FRANK STASULIS & CO.,
4438 So. Fairfield Avė.,
Chicago, III
Telephone Lafayette 5948

Didelis Pasiūlymas
Nuo šiądien iki Kalėdų siutai ir overkotai ant užsakymo; $25.00 ir
aukščiau, 100% vilnų materijos ir 100% darbas užtikrintas. Pavelykit man pasiūti, o džiaugsitės.

L. GELEŽINIS
4634 S. Ashland Avė., 2-os lubos.
o

* I* i
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Chicago.

Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų

‘ty,iymaa 8u page*-

Specialistas ilgy į;

DR.IJ. W. BEAUDETTE
Ofisas
Novako Vaistini
1724 S. Ashland Ava.' Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned.: 2:80-4:80 P. M.
Telephone: Cm ai 464

Ofisas
5100 S. Ashland Avė.
ant viršaus Banko
Vai.: 1—2:8t ir 6:80—8:30 P. M.
Nedaliomis iki 2:30 P. M.
Telephone: Republic 805

Tai. Monro* 2804

R. W. F. KALISZ
Specialiai m : Moterį ligai Ir Chlnu-glja.
1145 MILWAUKEX A VU.

CMICA1O.

kas, apie 9-10 metų amžiaus,
neturintis vienos kojelės, pasi
rėmęs ant dvišakio alksnio sto
SVARB1OS PRELEKCIJOS.
vi drauge su kitais našlaičiais; Rengiu The Socialist Party of Cook PARDAVIMUI SALIUNAS VISOCounty. Lektorius Trvvin St. John kių tautų apgyventa vieta, biznis iš
visas nuplyšęs, suvargęs.
Tucker. Visos lekcijos bus j The
per daugelį metų. Renda pi
Lietuvos našlaičiai šaukiasi Lodge Hali, Ashland Blvd. Audito dirbtas
gi, lysas geras, parduosiu už teisin
rium, So. Ashland Blvd. ir W. Van

PRANEŠIMAI

musų

mucrikicčiii

pagalbos.

Artinasi žiema, reikia malkų,
rūbų ir kitų dalykų, o pinigų
nėra. Didžiausis pasaulio karas
ne vien išdegino ir išgriovė jų
namelius, bet taipgi išžudė jų
molinas ir tėvus, ir paliko juos
vienus žiauriam likimui. 'Taigi
kiekvieno geros valios lietuvio
turėtų būti pareiga kiek galint
juos sušelpti, bent atsilankant j
jų naudai rengiamą gražų kon
certų, kuris įvyks septintadienį,
lapkričio
27 d., BobemianAmcrican svetainėje, po num.
1140 W. 18-tos gatves, arti Asb
land avė.
Lietuvos Našlaičių Gelbėji
mo Komitetas yra bepartyvis;
j jį įeina visų pažiūrų žmonės.
Prie progos turiu priminti, kad
visi artistai ir artistės apsiėmė
koncerte dalyvauti dykai. Taip
gi dykai atspausdino tikietus
Visi biznieriai noriai deda sa
vo skelbimus j programą. Nau
jienos padarė dykai našlaičių
paveikslų kliše.
Po koncerto bus
“parcel
post”. Bus pardavinėjama krabutės po 25 centus. Taigi kas
užjaučia našlaičius, malonėkite
padirbę krabutes atnešti į sve
tainę ir jas komitetui paauko
ti.
— S. A. Zolpis.

Buren St. Pradžia 2:45 vai. po piet.
Nedėldieniais, Lapkričio 27, Gruod
žio 4, 11 ir 18. Kviečia visus lietuvius
darbininkus suprantančius anglų kal
bą, dalyvauti lekcijose.

Repeticijos “Dvi Seserjs” jvyks
Pčtnyčioj, Lapkričio 25 d., 7:30 vai.
vakare, Meldažio svetainėj, 2244 W.
23rd Place. Visi lošėjai malonėkit pribut laiku.
— Rožisorė M. Dundulienė.

—T—"—

Draugystė Palaimintos Lietuvos tu
rės Balių Kalakutu Dieną, lapkr. 24,
Pulaskio salėj, 1715 So. Ashland avė.
Pradžia G vai. vak. Visi nariai malo
nes atvykti ir atsivesti draugų.
— Komitetas.
LSS. VIII rajono konferencija ne
galės įvykti ateinantį nedėldienį, -ka
dangi Socialistų Partija dar neišrišo
klausimo apie suspenduotųjų 22 ir 4
kuopų narius. Konferencijos laikas ir
vieta bus paskelbti vėliaus.
P. Miller, Org.
J. J. Čeponis, Sekr.

Town of Lake. — Balto Dobilo L.
P. Kliubaą laikys ekstra susirinkimą
penktadienį, lapkr. 25, 8 v. v. Kliubo

name. Bus išmokėjimas paskolos bonų nuošimčių už 1921 m. Kiekvienas
turįs nuošimčiu kuponus atsineškit
ir atsiimkit nuošimčius.
— Rašt. W. Sharka.
4512 S. Talman Avė.

gą pasiūlymą.

APSIVED1MAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGInos arba našlės nuo 30 iki 39 metų,
kad ir su vienu vaiku. Vaikų netu
riu, ant farmu gyvenu.
A. K. A.,
R. 2, Box 37,
N. Judson, Ind.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ
REIKALINGA ŠEIMYNINKE mer
gina ar našlė prie namų darbo. leng
vas ir pastovus darbas, gera mokestis.
Atsišaukite
OREMUS CHEMICAL
LABARATORY
1718 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUnas rusų ir kitų tautų apgy
venta vieta. Atsišaukite:
1434 So. Solon Avė.,
ir 14th PI.
PARDAVIMUI SALIUnas, lietuvių kolonijoj. /Biz
nis per 25 metus. Parduosiu
pigiai, nes važiuoju Lietu
von.
1637 S. Jefferson jSt.
PARDAVIMUI GROSERNĖ IR
delikatasen krautuve, tirštai apgy
venta, be jokių varžytinių. Daroma
cash biznis nuo $50 iki $60 į dieną.
Daug stako, puikus fixtures. Tin
kanti bučemei. Iš priežasties biznio,
parduosiu viską tik už $1,125. Renda
tik $40 į mėn. už krautuvę ir 4 pa
gyvenimui kambarius. 3 meti] lysas.
1623 So. Ashland Avė.

MERGINŲ SKIRSTY

MUI SKUDURŲ.
2639 W. Roosevelt Rd.

P. POCIUS
602 W. 14th St.

AUTOMOBILIAI

Lietuviu Rateliuose
BUSIMAS LIETUVOS NAŠ
LAIČIŲ NAUDAI KONCER
TAS.
Beliko jau dvi dienos iki
koncerto, kurį Lietuvos Našiai
čių Gelbėjimo Komitetas rengia
našlaičiams šelpti. Komitetas
deda visas pastangas, kad kon
certas turėtų geriausio pasise
kimo. Jis sukvietė žymiausius
Chicagos artistus, solistus ir
šokikes, žodžiu programas bus
gražus ir įvairus.
Kaip jau, rodos, buvo rašyta,
visas pelnas busimo koncerto
skyriamas
Lietuvos našlai
čiams šelpti. Taigi
koncerto
rengėjai yra įsitikinę, kad pub
lika skaitlingai atsilankys ne
vien tikslu išgirsti gražios mu
zikos bei dainų, bet tuom pa
tim sykiu ir paremti vienif-pra
kilniausių darbų, būtent sušel
pti žiauraus likimo paliestus
nelaimingus našlaičius. Nes jų
padėjimas yra ištikrųjų apver
ktinas. Žiūrint į jų paveikslą,
kuris nesenai tilpo “Naujieno
se”, neft šiurpulys krečia: visi
basi, suvargę; vietoje rūbų —
skarmalais apsikabinę. Vienas
liūdniausių reginių, tai berniu-

Tam tikram išradimui išaiškinti
rengiamos yra prakalbos šiose vieto
se: 1) Lapkričio 25 d. salėj. 4837 W.
14th St., Cicero. — 2) Lapkr. 29 d.,
Mildos salėj, .3142 S. Halsted St. Kvie
čia visus atsilankyti. — Komitetas.

baris ir $15 į mėnesi.
1606 So. Halsted St.

PARDAVIMUI

Liet. Tautiškos Liuosybės Dr-jos
mėnesinis susirinkimas bus laikomas
sekmadieni, lapkr. 27, 1:30 v. po p.
A. Valenčiaus salei, 1732 S. Union
Avc. Visi nariai malonės susirinkti.
— Sekr. A. Marcinkus.

PARDAVIMUI LAIKRODŽIŲ, laik
rodėlių ir deimantų krautuvė. Lietu
vių kolonijoj. Geras biznis. Yra dvi
šėpos sudėjimui brangenybių ir sau
gioji šėpa. Pigiai.
1710 So. Halsted St.

Lietuvių švietimo Dr-ja rengia pra
kalbas nedėlioj, lapkr. 27, 7:30 v. v.
Raymond Chapelčj, 816 W. ,31 g-ve.
Tema: Romanizmas ir kova su juo.
Kviečiame publiką gausiai susirinkti.
— Komitetas.

AUKSO kasyklos lietuviui kriaučiui. Moteriškų drabužių krautuvė su
nauju staku ir tinka dry goods pardavot. 9 metai biznis. Geras lysas,
prieinama renda, lietuvių apgyventa
vieta. Norintis pirkti, kreipkitės:
3447 S. Halsted St.

North Sidės Draugijų Sąryšio Viešo
Knygyno delegatų mėnesinis susirin
kimas ivyks šiandie, kaip 8 vai. va
kare, Knygyno svet., 1822 Wabansia
Avė. Delegatai visi susirinkit.
— Sekr. A. Vili*.

PARDAVIMUI SALIUNAS
labai išdirbtoj vietoj; aplinkui
šapos, pietums lunch duodama.
Pardavimo priežastį patirsite
Chicagos Socialistų Vyru Choras ant vietos.

rengia gražų Vakarą sekmadienį, lapk.
27, M. Meldažio svet. Bus sulošta
juokinga komedija “Aukso Veršis”,
naskui gražus koncertas ir ant galo
šokiai. Pradžia 7 v. v. — Choras.

West Side. — D-ro V. Kudirkos
Dr-jos mėnesinis susirinkimas jvyks
lapkričio 26 d., 8:00 vai. vak., Meldažio svetainėj. Visi nąriai kviečiami
atsilankyti ir savo draugus atsivesti
prisirašymui. — Nut. Raštininkas.

1864 S. Seward St.
PARDAVIMUI SALIUNAS
visokių tautų apgyventa. Biznis
išdirbtas per daug metų, prie
šais didelių dirbtuvių. Pinnasai
nesigailės.
1458 W. 15th St.

PARDAVIMUI NAUJOJ LIETUvių kolonijoj 5 kambarių namas, vė
liausios mados, karštu vandeniu ap
šildomas, su visais patogumais. Gera
proga, pigiai. Savininkas Wm. Valen
tine, 7015 So. Talman Avė., Telephone
Republic 3490.

MOKYKLOS

MOKINKIS
I

troką, tinkantį grosernei, bučernei ir tt., pendl body. Parduosiu
už pirmą pasiūlymą,

arba kas

kiek duos, nes man nereikalin
gas ir neturiu kur jo dėti.

1606 So. Halsted St.

v. v. Programas bus turtingas. Kvie talo. Patyrimas nereikalingas. Per
čiame cbicagiečius ir kitų artimesnių visą metą darbas. Atsišaukit šiandien
miestų lietuvius atsilankyti.
pasirengę dirbti.
— Komitetas.
82 W. Washington St.
Room 525
S. L. Ex-Kareivių 3čios kuopos su
sirinkimas įvyks penktadienį, lapkr.
25, 7:30 v. v. šv. Jurgio parap. sa
REIKIA APYSENIO VYlei. Visi ex-kareiviai lietuviai kvie
čiami atvykti, turime svarbiu reika ro arba moters tinkanti prie
lų aptarti. — Sekr. B. Simokaitis.
kuknios darbo. Valgis, kam-

PARDAVIMUI 3145 W. 40th PI.,
beveik naujas mūrinis namas 3 pa
gyvenimų po 4 kambarius. Viskas
įtaisyta pagal šios mados ir tuščias
jotas šalia namo. Kaina $8,500.00.
Atsišaukite tuojaus:
SZEMET & LUCAS,
4217 Archer Avė.

siam stovyj, su maudynėms ir
PARSIDUODA SALIU- visais geriausiais įtaisymais.
nas. Biznis gerai išdirbtas ir Pardavimo priežastį patirsit ant
geroj vietoj. Parduosiu pi vietos. Savininką galima matyt
giai, nes einu į kitą biznį. vakarais. 2243 S. Rving Avė.

Šešiolika šimtų pradinių ir
vidurinių mokyklų mokytojų
padavė peticiją apšvietus komi
VYRŲ
sijai, reikalaudami
pakelti
jiems dvidešimtą nuošimtį al- Valparaiso, Ind. — L. M. L. Drau VYRŲ REIKTA LENGVAM DARgija rengia koncertą šeštadienį, lapkr. bui. Gali uždirbti $15 iki $20 į die
TURIU PARDUOTI 7 KAMBARIŲ
gą26, Kolegijos name. Pradžia kaip 7:30 ną. Gera proga turinčiam $400 kapi rakandus tuo jaus: grojiklį pianą, pbo-

’ REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI
4
KAMBARIŲ
cottage, su visais įtaisymais, 4 lotai,
barnė dėl karvės, šandė dėl vištų, 3
blokai nuo Archer Avė. karų linijos,
kaina, tik per trumpą laiką $3,500.
Mūrinis 2 šeimynų namas, kaina
$4,000. Naujas mūrinis 2 šeimynų na
mas, randos $60 į mėnesį, kaina $7,000. Mes turime daug lotų ir jau turirrce padarę planus budavojimui na
mų. Taieri kas norit visai naujo na
mo, ateikit pažiūrėt musų planu ir
lotų, kurioj vietoj jums patiks. Mes
pabudavosim namą ir užtikrinam, kad
jus niekur pigiau negausit.
Mes turim 3 farmas, tik 15 mylių
nuo Chicagos. Farmos labai gražios.
Bet ir nepigios, su įtaisymais ir gy
vuliais; pigiausia $18,000; brangiau
sia $25.000. Mainom ir ant miesto
praperčių.
Taigi kas interesuo.įatės šitais spedalais, atsišaukit greit į musų naują
ofisą, 4138-40 Archer Avė., arba į se
ną, 3934 So. Rockivell St.
JOKANTAS BROS.
Phone: Lafayette 5277.

PARDAVIMUI SALIUnas ir lunch ruimis. Visokių NEGIRDĖTAS BARGENAS
tautų kolonijoj. Prie dirbtu Pardavimui 3 pagyvenimų mū
vių. Ir 4 kambariai gyveni rinis namas po 4 kambarius.
Rendos neša $700.00 į metus.
mui. Pigiai.
Kaina $6,300.00. Namas geriau
3259 So. Canal St.

PARDAVIMUI PIERCE
automobilius, 7 pasažierių,
REIKTA KETURIŲ PA- tinkantis graboriui. Gerame
tyrusių skudurų sortuotojų. stovyje. Parduosiu greit.
642 W. 18th St.
I.SANDER, '
PARDUODU LABAI GERĄ
1820 W. 14th St.

REIKIA PATYRUSIŲ

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ, 2 šei;
mynų medinis namas ir užpakalyj
muro stuba vienai šeimynai. Rendos
neša $40 j mėnesį. Kaina $2,800. Na
mai randasi prie 26-os ir Union Avė.
Atsišauk it pas savininką:

I >A IU) A VIM UI LOTAS 25 x
125 pėdą ant piet-rytinio kam
EXTRA PIGIAI.
Parduodu bučernę si t rok u po 14-os ir Paulina gatvių. Bargenas, jei parduosiu j kelias
arbif mainysiu ant namo, biz
nis išdirbtas, renda pigi. Pro dienas. Tiktai už cash. Adre
sas: P. O. Box 43, Oak Park, III.
ga lietuviui padaryti pinigo.

PARDAVIMUI GROSERNĖ
geroj vieloj. Parduosiu labai
pigiai. Norai parduoti į savai
tę laiko.
719 W. 1l9th SI., Pullman
Tel.: Pullman 3598.
JIEŠKAU ~ JUOZAPO KRUZIKO,

Mariampolės apskr., Kalvarijos vals
čiaus, 8 metai iš Lietuvos. Turiu la
bai svarbų iš Lietuvos reikalą, meld
žiu atsišaukti greitai.
ADOMAS STEPANAUSKAS,
2304 N. Kennth Avė.,
Chicago, III.

NAMAI-ZEME
J. Sinkau, 723 XV. 26th St.

558 W. 37th St.

JIEŠKAU'BROLIŲ ANTANO IR
Prano Valickių; gyvena apie 18-tą
gatvę, Chicagoj. Malonės atsišaukti,
arba juos žinanti teiksis pranešti.
Kaziune Petkaitš-Laurenčiukieno,
3428 So. Auburn Avė.,
Chicago, III.

JIESKO PARTNERIŲ.

Pranešimas

PARDAVIMUI

ASMENŲ JIESKOJIMAI

JIEŠKAU
APSIVEDIMUI
jaunos, kiek pasiturinčios mer
ginos. Esu jaunas ir šiek tiek
turto turiu. Meldžiu ir paveik
slą prisiųst. Geistina, kad butų
Siųsk pinigus į Lietuvą per tinkama prie biznio. Rašykit į
atsakančią įstaigą, per įstaigą Naujienas No. 500.
kurios kasdieninis kursas yra
teisingas ir dėlto pigiausias.
Siųsk per įstaigą, kurios pinigų
orderiai pasiųsti Pasta, čekiais
BIZNIO PROGA
ar Telegramais yra k negreičiau Jieškau partnerio, kurs galėtų
siai priduoti ir apmokėti ypatai ir mokėtų vesti biznį restaurano
Lietuvoje tikrais pinigais pilnoj arba valgyklos. Jeigu kam tiks,
sumoj. Įstaiga, Amerikoj ir Lie sutiksiu mainyti ant kito biznio.
tuvoje visiems gerai žinoma.
Atsišaukite į Naujienas, No. 448.

Užvakar trys apsiginklavę
plėšikai įėjo j krautuvę, po nr.
5359 W. Madison gat. ir ban
dė ją apiplėšti, jų nelaimėn ten
FEDERAL BOND & LAN!)
tuo laiku buvo penki si
COMPANY,
stos policijos agentai ir du plė- 666 W. 18th St.,
Chicago, III.
šiku susišaudžius pašovė,
o 1439 S. 49th Court, Cicero, III.

DAVĖ EX-KAREIVIAMS
. BRANGIAI KAINAVĘS
PIETUS.
SVIESTAS.
Užvakar M. R. Polakoff, ruAdam A. Smitli, 6347 Win’
sų valgyklos, po nuni. 116
Micbigan avė., savininkas, iškė throp avė., užsimokėjo $10 ir
lė ex-kareiviams, kurie nedir teismo lėšas už pavogimą svaba, pietus. Tai buvo Dėkonės
MERGINA SUMUŠĖ
dielųs. Juose dalyvavo 100 exkareivių.
PLĖŠIKĄ.
Miss. Sigrid Anderson, 24 m.
KALINIAI NEGAVO KALA
amžiaus, stenogralė, sumušė
KUTIENOS.
apstojęs
Jolicto kalėjimo kaliniai kala plėšiką, kada šis ją
kulienos pietums Dėkonės die- bandė iš jos pinigus atimti.

Pėtnyčia, Lapkr. 25 d., 1921

RAKANDAI

nographą, odinį ir velouro setus, 2
miegamojo kambario setus, valgomo
jo kambario setą, 3 kaurus, ant grin
dų pastatomą lempą ir tt. Parduosiu
atskirai. 4959 Prairie Avė., Apt. 1.

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 kad
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Principalas
JOS F. KASNICKA
190 North State St.
Kampas Lake St. 4-fl.

Tel.: Oakland 5925.

P-Rs E. KAZLAUSKAITĖS
LIETUVIŠKA

RAKANDŲ BARGENAS
Jauna pora priversta parduoti sa
vo 5 kambarių rakandus ant syk ar
atskirai už gerą pasiūlymą. Vėliau
sios mados seklyčiai setas, valgomo
jo, miegamojo kambarių setai, velve
to kaurai, ant grindų pastatoma lem
pa, davenport, rankomis malevoti pa
veikslai ir tt. Taipgi didelis dubeltavŠ^springsa phonographas, su rekor
dais ir daimanto adata ir gražiausis
grojiklis pianas, ukelele pridedama,
modelio 1921 su roliams šėpute ir ant
10 metų gvarantuotas. Nepraleiskit
šio bargeno.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

Siuvimo ir Kirpimo
MOKYKLA

NAMAI-ZEME
GERIAUSIS BARGENAS KOKIS
KADA BUVO
Pardavimui keturių aukšti] muro
namas; krautuvės ir fintai.
Canalport ir Union Avės. Draugija pa
aukaus šį 16% investmentą už žemą
cainą; rendos j mėnesį $300.00. Jei
turi nuo 8 iki $9.000.00 cash, turėsi
eigas visą amžį. Informacijų maty
kite
S. G. TUPONICH,
1315 W. 18th St.
Tel. Canal 1640

Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti ir
desinuoti drabužius moterims ir
vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialės instrukcijos pagal
sutarimą.

EVELYN ACADEMY OF
G()WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams St.,
Tel:. Harrison 1421.
Chicago.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar
vakarais.
Specialės vakarinės klesos bizniavoms merginoms, pasisiuvimui
sau dresės.
VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGES
2407 Madison Street,
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininkė.

REIKIA VYRŲ MOKINTIS
BARBERIO AMATO.
PARDAVIMUI BIZNIO NAMAS:
Niekad straikai nepalyti. Darbas
<eptuvė, krautuvė, didelis mūrinis pe
čius, viršuj 6 kambarių pragyveni laukia — Dienomis ar vakarais kle
Kreipkitės ypatiškai arba ra
mas, 2 automobiliams garadžius, ark sos.
ini barnė, miltams stofe-ruimis, šalę šykite.
MOLER BARBEI! COLLEGE,
tuščias kampinis lotas, arti lietuviš
105 So. Wells St.
kos bažnyčios, Roselande. O. R. HillChicago, III.
strom, 259 E. 115th St.

