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Anglija nori ir toliau laiv’ra
valdyti juras

Ukrainiečiai sumušti

Italija snsitaikė su
nacionalistais

Turkijos

Anglija turinti valdyti juras Kareliečiy kova už laisvę
kitaip pražūtų Anglijos imperi

ja, sako Beatty.

MONTREAL, lapkr. 28. — 
Anglijos admirolas Beatty va
kar prakalbose pareiškė, kad 
Anglijos laivyno teisė valdyti 
juras niekad nebuvo užginčyta 
ir niekad jokia valstybė tam 
neužginčys. Jis tikrino, kad 
neturėdama kontrolės ant ju
rų Anglijos imperija tuojaus 
išnyktų. Jis priminė, kad lai
ke karo Anglija, sumažėjus 
prekybos laivams, buvo arti 
bado. “Tas parodo jums“, 
sakė, jis. “kaip daug imperi
ja priklauso nuo laivyno.”

Sumušė ukrainiečius
Ukrainiečių vadas irgi užmuš
tas. Kitos žinios skelbia dide

lius ukrainiečių laimėjimus. I

MASKVA, lapkr. 27. — Rau
donieji kareiviai, komanduoja
mi gen. Sliaščiov, buvusio ca- 
risto, kuris nesenai priėmė duo
tą jam amnestiją ir apėmė ko
mandą sovietų armijoj, sumu
šė ir sunaikino gerai aprūpin
tą ir ginkluotą spėką, kuri ban
dė užgriebti Ukrainą. Vedami 
atamano Pali ir apginkluoti 
kanuolėmis ir kulkosvaidžiais, 
sukilėliai atėjo iš Galicijos ir 
užpuolė Staraja Guta miestelį.

Pasak paimtų iš raštinės ata
mano Pali, kuris liko užmuš
tas mūšyje, pienų, ataka turė
jo būti ženklu visuotinam vals
tiečių sukilimui. Rekordai ro
do, kad daug šautuvų tapo su
teikta valstiečiams šmugelio 

keliu.
Prieš sukilėlius panaudota 

daug kazokų. Pasak oficiali- 
nio pranešimo, tik 23 sukilėliai 
paspruko gyvais.

Kijevas apsuptas sukilėlių.
GOPENIIAGEN, lapkričio 

28. - Pasak Berlingske Tiden- 
dc gautų žinių, Ukrainos anti- 
bolševikiškos spėkos apsupę U- 
krainos sostinę Kijevą, kur da
bar siaučia smarkus mušis.

3,000 bolševikų užmušta.
LONDONAS, lapkričio 28.— 

Helsingforso pranešimas pa
duoda ten vaigšlančią nepatvir
tintą žinią, kad 3,000 bolševikų 
kareivių liko užmušta mūšiuo
se Žilom iro gatvėse po to, kaip< 
Petluros ukrainiečių spėkos už
ėmė tą miestą. Ta žinia sako:

“Čia gauta žinių, kad gen. 
Petlura užėmė Žitomirą, pakar
damas 3,(XX) bolševikų. 3,(XX) Ii 
ko užmušti gatvėse. Dabar po 
ginklu yra 25,(XX) ukrainiečių. 
KameneoPodolsk tapo paskel
btas sostine naujosios Ukrainos 
valstybės.“

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraštis 

iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose

Kaina 5c'

HELSINGFORS, lapkričio 
28. — Desperatiškai badaujan
čių kareliečių armijai artinan- 
ties prie svarbiausio miesto pie 

į tinėj Karelijoj, bolševikai pra- 
' deda rodyti panikos ženklus. 
Komunistinė valdžia Repoloj 
apleido savo vietas ir pabėgo į 
Petrogradą. Ištisi kaimai de
dasi prie greitai einančios prie- 

. kyn armijos kovotojų už ne- 
|priklausomybę. Moterjs ir vai
kai, kurie tik gali pakelti gin- 

, klą, eina kovon kartu su vy- 
’ rais. I

Karelijos komitetas Helsing- 
: torse nesustoja šaukęs Finlian-
dijos valdžios pageltos, bet ne
sitikima, kad bus kas-nors vei
kiama oficialiniai. 'Pečiaus vi
soje šalyje prijaučiantįs kare- 
liečių kovai už laisvę renka au
kas šelpimui badaujančiųjų 
masių.

Turkijos nacionalistai su
sitaikė su Italija

I Taikos sutartis jau pasirašyta.
. Italai gavo didelių koncesijų.

KONSTANTINOPOLIS, lap
kričio 28. — Angoroje tapo 
paskelbta, kad Turkijos /nacio
nalistų ir Italijos taikos sutar
tis tapo pasirašyta lapkr. 25 d. 
tų dviejų šalių delegatų.

Be jau pirmiau minėtų kon
cesijų, Italijai atiduodama Meis 
ir Rhodes salas ir leidžia Itali
jos kompanijoms eksploatuoti 
Heracles ir Bassin anglių lau
kus. Pastarąją koncesiją ita
lai turėjo dar prieš karą, bet 
laike karo ji buvo panaikinta.

Padėtis Indijoje
CALICUT, lapkričio 28. — 

Anglijos kareiviai naudoja vi
sokią strategiją, kad privertus 
sukilusius moplahsus stoti at
virau ir sprendžiaman mušiu. 
Tęsimas partizaniški karo rai
stuose darosi anglams labai pa
vojingas.

Dar niekad nebuvo tokio pa
kilimo Indijoje. Iš visų pusių 
indai stoja prieš anglus. Dau
gelyje vietų prasideda nauji 
sukilimai. Anglų ofMcriai sa
ko, kad tik indų baimė prie 
saliibų- europiečių ponų — su
laiko visuotiną Indijos sukili
mą.

Anglai pienuoja suimti visas 
moplabsų moteris, uždaryti 
jas stovyklose, užgriebti visą 
maistą ir virimo indus ir tuo 
priversti moplahsus stoti atvi
rau mušin, kad išvengus bada
vimo.

Gal 5 žmonės žuvo audroje.

BOSTON, Mass., lapkričio 
28. — Manoma, kad 5 žmonės 
žuvo audroje, kuri pereitą nak
tį siautė Naujojoj Anglijoj. Žu
vusieji buvo ant žvejų valties, 
kuri, manoma, paskendo aud
roje. Didelės vilnįs neleidžia 
jieškoti papuolusiųjų.

Jos laivynas neturįs būti ma
žesnis už kitų šalių laivynus.

RYMAS, lapkr. 28. —t Nežiū
rint kokie nė butų Washingto- 
no konferencijos nutarimai,
Italija stovės už du dalyku: 
pirma, kad Italijos Viduržemio 
jurų laivynas neturi būti men
kesnis už kurios kilos šalies 
laivyną; ir antra, kad Italija 
turi budavotis ir naudoti sub- 
marinas.

Italija nesutiko priimti Fran
cuos reikalavimą daug dides-
nio laivyno. Tokia yra visų 
admirolų nuomone. Jie taipgi 

1 mano, kad submarinos yra gin- 
1 klas mažesnių ir neturtingų 
šalių ir todėl negali būti panai
kintas.

Kokias nė koncesijas Italija 
I padarys, — o išrodo, kad visa 
šalis pritaria nusiginklavimui, 
— tie du dalykai turės pasilikti 

į Laikraščiai tvirtina, kad 
Italija priimdama Brenner ru- 
bežius, užsitraukė Vokietijos 

piktumą ir todėl turi būti ap
sisaugojusios nuo galimo Vo
kietijos bandymo atsiimti pie
tinį TyroJių. Tuo pačiu laiku 
Italijai gnimoja Jugo-Slavija, 

i kuri yra karinga ir agresyvė 
šalis. 38,0(X),000 italų užlaiko 
200,000 armiją, kuomet tokį 
pat skaičių kareivių užlaiko tik 
12,0(10,000 j ilgo slavų. Mano
ma, kad jei nusiginklavimas 
ant sausumos ir toliau bus svar 
stomas, Italija pareikalaus, 
kad ir .Ingo Slavija butų nu
ginkluota.

Didelė nelaimė teatre
3 žmonės žuvo ir apie 100 

sužeista gaisre sename 
teatre.

NEW HAVEN, Conn., lapkr. 
28. —. Mažiausia trįs žmonės 
žuvo gaisre, kuris sunaikino se
ną, medinį, iš bažnyčios pertai
sytą, krutamųjų paveikslų teat
rą Rialto. Virš 100 žmonių li
ko sužeista; apie 50 jų suzėlsti 
sunkiau ir keli galbūt ir mirs.

'Tik vienas iš žuvusiųjų liko 
identifikuotas. Kilų dviejų la
vonai yra taip sudegę, kad jų 
pažinti negalima. Manoma, kad 
bejieškant griuvėsiuos, gal dar 
vienas lavonas bus rastas. Su
žeistųjų tarpe 22 yra Yale ko
legijos studentai.

Visi sužeistieji nėra sužeisti 
ar apdegę nuo ugnies, bet jie 
liko suminti ir sužeisti kilusio
je panikoje. Kada ant scenos 
pasirodė kibirkštįs ir kaž-kas 
sušuko “Gaisras“, visi žmonės, 
vieni kitus mindami, vieni per 
kilus lipdami, puolė prie did
žiųjų durų. Veltui šaltesnieji 
ramino žmones, kad jokio pa
vojaus nėra, prasidėjusios pa
nikos nebegalima buvo sustab
dyti. Daugelis šoko nuo bal
kono ant sumišusios minios, 
patįs susižeisdami ir kilus su- 
žeisdami. Sumišimas dar la
biau padidėjo, kada nuo gaisro 
užgęso šviesos ir teatras pas
kendo tamsoje, apšviečiamas 
(ik pilka liepsnų šviesa. Kada 
visi per vienas kitą briovesi 
prie didžiųjų durų, tuo tarpu 
šonines duris, kuriomis , visi 
galėjo išeiti, mažai kas naudo
jo dėl gelbėjimos.

Teatras sudegė paskui iki 
pat pamatų.

4 žmonės užmušti
CHICAGO. — Nedėliojo ne

laimėse su automobiliais liko 
užmušti keturi žmones, jų tar
pe ir 5 metų mergaitė.

Nemainys nusistatymo
True translation filed with the poat- 
master at Chicago, III., Nov. 29, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

\VASI I.ING TON, lajikričio
28. — Prekybos sekretorius 
Iloover šiandie pareiškė, kad 
Amerikos valdžios nusislaly- 
mas linkui Rusijos nepripažin
ti ir neturėti jokių reikalų suso 
vietų valdžia yra nė kiek ne
persimainęs. lai jis pasakė 
dėlei atėjusių žinių, kad Rusi
ja tikisi neužilgo padaryti pre
kybinę sutartį su Jungtinėmis 
Valstijomis. Jis mano, kad 
tokia optimistine žinia rusuo
se galėjo gimti delei Amerikos 
šelpimo Busijos badaujančiųjų.

3,000,000 rūsy turės 
mirti badu

Bolševikai jau prisipažįsta, kad 
jie vieni negali suvaldyti bado.

MASKVA, lapkr. 28. — Rusi
jos badas artinasi prie baisaus 
laipsnio. Daug žmonių, kurie 
dabar dar pajiegia išsimaitinti 
gyvulių atmatomis, mano, kad 
gruodžio mėn. ir to nebeliks, 

i Bado apygardoj gyvena apie
15,000,000 žmonių. Iš jų 6,OOO,- 
()()() arti bado mirties, o kili dar 
įstengia šiaip taip palaikyti sa
vo gyvybę.

Komisaras Kamenev pasikal
bėjime pasakė, kad valdžia 

I nors daro visą jos galėję, ji ne- 
. pajiegia suvaldyti padėties. Jis 
sakė, kad Amerikos šelpimo 
administracija dabar maitina 
100,()()() žmonių į dieną ir neuž
ilgo ji maitins 1,000,000. Angli
jos “vaikus gelbėti fondas“ 
maitina 70,000 ir kvakeriai 
(Friends’ Society) 25,000.

“Jeigu greitai neateis dides
nė pagelba,“ sakė Kamenev, 
“3,000,000 žmonių turės žūti 
iki kovo mėn.“

9

Vaizdai palei kelius ir gele
žinkelių linijas yra neaprašo
mi. Niekurie didesnieji keliai 
yra nukloti lavonais žmonių ir 
gyvulių. Prieglaudų vietos yra 
keturis sykius labiau perpildy
tos, negu buvo skirta joms ir 
gyvieji gyvena kartu su miru
siais.

Sovietų vadovai Petrograde 
ir Maskvoje šaukia grįšti iš už
sienio rusų inteligentiją ir pa
gelbėti atbudavoti Rusiją. 
Jiems siūloma specialinės kon
cesijos, finansinės ir ekonomi
nės, bet jie vistiek negrįsta.

Iš priežasties duotų inteli
gentijai koncesijų, Rusijos mo
kslininkams leista sudaryti ko
mitetus, kurie patįs kontroliuo 
ja prisiunčiamas iš užsienio do 
vanas. Jų atstovai Finliandi- 
joj siųs maistą, knygas ir mok
slinius žurnalus ir bando sura
sti kreditų, kurių pagelba Rusi
jos mokslininkai galėtų nusipi
rkti mokslinių instrumentų.

SKAITYKIT IR PLATĮNKIT 
“NAUJIENAS ”

C1N1GV KURŠAS.
Vakar, lapkr. 28 d., užsienio pini

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

Anglijos, 1 svaras sterlingų $4.00
Austrijos 100 kronų ................... 4c
Belgijos 100 kronų ............... $6.65
Danijos 100 kronų ........... $18.45
Finų 100 markių ................... $1.93
Francijos 100 frankų ........... $6.97
Italijos 100 lirų ................... $4.07
Lietuvos 100 auksinų ............... 40c
Lenkų 100 markių ................... 3c
Norvegų 100 guldenų ....... $14.27
Olandų 100 guldenų ........... $35.40
Švedų 100 kronų ............... $23.55
Šveicarų 100 kronų ........... $18.95
Vokietijos 100 markių ........... 40c

Demonstracijos Italijoje 
prieš franeuzus mažėja
RYMAS, lapkr. 28. — Vakar 

buvo bandyta padaryti kelias 
• demonstracijas prieš Francijos 
ambasadą, bet visas jas išvaikė 
policija ir kavalerija.

Genoa ir Neapolyj buvo ir 
daugiau demonstracijų prieš 
Franciją.

Messinoj prisiėjo šauktis ka
riuomenės, kad apsaugojus 
Francijos konsulatą nuo de
monstrantu.

Fascisli išleido manifestą, 
kuriame raginama visus apgin
ti “garbę Italijos armijos, kuri 
išgelbėjo Franciją ir laimėjo 
pasaulinį karą.“

Airijos derybų stovis
LONDONAS, lapkričio 28. 

Airijos laikos derybų padėtis 
v ra sekama. Ulsteris atsisako v 
svarstyti apie įėjimą į visos 
Airijos parlamentą iki sinn fei- 
neriai neužtikrins savo priklau
somybę karaliui. Bet Ulsteris 
netikrina, kad jis priims visos 
Airijos parlamentą net jeigu 
ir butų duoti užtikrinimai apie' 
pasidavimą Anglijai. Sinn feinc' 
riai reikalauja visos Airijos i 
parlamento, bet kartu jie ne-1 
prisiima pripažinti priklauso-' 
mybę karaliui ar prižadėti pri
klausyti jam ateityje, jeigu Ul
steris ir nusileisiu.

Tokiu būdu pasiektas yra de 
rybose pilnas nesusi ta iki mas, 
iš kurio nėra išeities. Anglijos 
valdžia padare spaudimą į abi 
puses, bet be jokių pasekmių. ' 
Tūli laikosi nuomones, kad rei
kia palikti viską taip kaip sto
vi, tik nepertraukti mušiu pa-j 
liaubos. Tuo gi laiku premjeras 
Lloyd George galėtų apsilanky
ti Wasbingtonc. Bet sinn fei- 
neriai nors ir nenori atsinauji
nimo karo, visgi nenori, kad 
Lloyd George važiuotų į Jun
gtines Valstijas paliekant Airi
jos padėtį dabartiniame stovy
je.

Mūšių paliaubos Airijoje ne
galima panaikinti be ganėtinai 
ilgo perspėjimo, bet nė vie
na pusė nesiskubina tokį per
spėjimą duoti. Jeigu atsinau
jintų karas, Airija butų tada 
pavesta vien į karinės valdžios 
rankas.

Daugelis paduoda įvairiausių 
sumanymų sulaužyti airių prie 
šinimąsi be kraujo praliejimo. 
Tarp tokių sumanymų yra ir 
paskelbimas Airijai blokados. 
Bet airiai sako, kad Airija yra 
geriausias Anglijos “kostume- 
ris“, ir Anglija be to negalėtų 
gauti iš Airijos maisto, kuo
met pati Airija turi viską, be 
ko ji negali apsieiti, išėmus an
glis.

Tikimąsi, kad jau šią savaitę 
bus galutinai nuspręsta taikos 
ar karo klausimas. Bet sako
ma, kad visgi nė viena pusė 
nenori daryti neatmainomą 
sprendimą.

Nušovė savo partnerį
CHICAGO. — William Aba- 

ravich ir ('baries Solknes (lie
tuviai?) laikė viešbutį Willo\v 
Springs. Užvakar ryte Abara- 
vich liko pašautas ir mirė už 
kelių valandų. Prieš mirsiant 
jis kaltino savo pačią ir pasakė, 
kad delei jos Solknes ir nušo
vė jį. Solknes areštuotas. Jį 
rasta savo kambaryje neva mic 
gantį. Po priegalvc gulėjo re
volveris su dviem iššautais pat
ronais. Jis neprisipažįsta prie 
žmogžudystes.

Lietuvos žinios
Šilingo išvadavimo 

klausimu
KAUNAS, lapkričio 10 (El

ta). Lenkų vyriausybė nepasi
tiki sugalvoti arba atrasti ap
kaltinimą p. St. šilingui. Jis 
laikomas, nekultūringųjų tautų 
įpročiu, kaip įkalintas išpirki
mui.

Išpirkimo kaina dar nenu
statyta galutinai. Kapitonas 
Pristotas ir jo padėjėjas Du- 
nin-Vonsovičius sutiktų paleis
ti p. šilingą, jei Lietuvos Vy
riausybė paleistų Vilniun visus 
teismo nuteistus P. O. W. na
rius.

Visi lenkų vyriausybės šulai 
siūlo paleisti p. šilingą, jei Lie
tuvos Vyriausybė paleistų visus 
“administratiniu būdu“ kalėji- 
man susodintus Lietuvos len
kus.

Lietuvos Vyriausybės atsto
vui prie Tautų Sąjungos Kont
rolės Komisijos pirmininkas 
pulk. Bergeras p. šilingo išva
davimo klausimu yra kalbėjęs 
su p. Juozu Pilsudskiu Varšu
voj. p. Pilsudskis susyk yra 
atsakęs, kad p. šilingo klausi
mas jo neliečiąs, bet paskui pa
žadėjęs pasirūpinti jo išvadavi
mą. Deja, iki šiolei atsakymo 
nėra, o p. šilingas tebesėdi.

(“Lietuva“)

Lenkę darbai Suvalkuos
KAUNAS, lapkričio 10. 20— 

IX-—21 m. atėjo į Klevų kaimą 
trys lenkų kareiviai ir pareika
lavo, kad jiems duotų seniūnas 
arklių į Kaleiniką.

Iš eilės reikėjo važiuoti Jo
nui Leončikui, kurs ir išvažia
vo.

Nors lenkai reikalavo arklių 
tik į Kaletniką, bet nuvažiavo 
į Suvalkus ir toliau. Važiuoda
mi Suvalkų Augustavo plentu, 
dešimtam nuo Suvalkų varste, 
J. Leončiką lenkai nužudė, api
plėšė, ir, pasiėmę arklius, din
go-

Piktadariai nesurasti, nes ten 
nebėr kas užstoja lietuvį.

1—X—21 m. atvažiavo j Sei
nų apskritį lenkų valdininkai, 
surašė visų lietuviškų

Didžiausias 
markių atpigimas

Dabar Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai 
nupuolė taip žemai, kaip dar niekad nebuvo. Už 
dolerius dabar galima pasiųsti keturis syk dau- 
giaus auksinų negu pereitais metais. Ar dar že- 
miaus kada nupuls auksinai, nežinia, bet prie 
šito auksinų pigumo, kam reikia siųsti pinigų 
Lietuvon, tegul tas geriau pasiunčia nesilei
džiant i spekuliaciją.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka 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, UI.

(lenkiškiems gi kaimams nieko 
nedarė) turtą ir po tuo sąrašu 
reikalavo pasirašyti. Užklau
sus kuriuo tikslu tai visa buvo 
daroma, buvo atsakyta rapni- 
kais. Kai žmonės atsisakė pasi
rašyti, visaip juos kankino: 
grąse sušaudymu ir šiaip įvai
riomis bausmėmis, kai kuriuos 
net smarkiai sumušė.

Bet vis dėlto maža kas pasi
rašė. Lumbių kaime nepasira
šė nei vienas.

Lenkai sustalę protokolą iš
važiavo. Žmonės labai tuo su
sirūpinę. ir nežino kas jų ateity 
laukia. Ar dar ilgai jiems reiks 
toks vargas kęsti?! (“Liet.“)

Kaip vyksta Želigov
skio mobilizacija

KAUNAS, lapkričio 12. (El
ta). Spalių 9 dieną Želigovs
kio valdžia Vilniaus srity pas
kelbė mobilizaciją gimusių 
1899 — 1900 mot. Laisva va
lia norinčių atvykti į mobiliza
cijos punktus neatsirado. Tada 
buvo paskelbta, kad už neatvy
kusius naujokus jų tėvai atsa
ko visu (uitu. Tąi priverto jau
nimą atvykti j rinkimų punk
tus. Okupacijos valdžia parei
kalavo mobilizuotųjų parašų, 
kad jie laisva valia “savano
riais“ stoja į Želigovskio armi
ją-

Kai dauguma atsisakė duoti 
tokių parašų, juos suėmė ir iš
siuntė sustiprintai sargybai ly
dint į (Lenkų gilumą.

Lapkričio 25 dieną skiriama 
nauja mobilizacija gimusių 
1897, 1897, 1901 ir 1902 m. 
Visuomenės ūpas toks, kad 
šaukiamųjų metų jaunimas nu
sprendė “savanoriais“ nestoti į 
lenkų ponų ir šlėktų armiją.

Analogingai mobilizacijos ei
na Gardino ir Minsko srityse, 

j kurios Rygos sutartimi atateko 
Lenkams.

Išvažiavo į Maskvą. .

KAUNAS, lapkričio 10. (El-
į ta). Lapkričio 9 dieną musų 
' atstovas p. Baltrušaitis išvažia- 

kaimų vo į Maskvą.
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Pageidauja, kad visi amerikiečiai siųstų pinigus Lietuvon o
-per Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių

kadangi Naujienos geriausia atlieka savo užduotį; kadangi Naujienos visuomet turi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke 
daugiaus pinigą negu kiti siuntėjai, kas užtikrina greičiausią pinigą išmokėjimą; kadangi siunčiant per Naujienas dar 
niekam neprapuolė nei vienas skatikas, o tapo išmokėta jau apie 40 milijoną auksiną.

Idant Naujienų Pinigų Siuntimo Systema ir Patogumais galėtų 
pasinaudoti dar didesnis žmonių skaičius, Naujienos atidarys 

keletą savo ofisu Įvairiose Chicagos miesto dalyse.

PIRMUTINIS NAUJIENŲ SKYRIUS
bus atidarytas ant

adresu

3210 South Halsted Street
ČIA BUS:

Priimami pinigai siuntimui Lietuvon ir į kitas šalis;
bus parduodamos laivakortes;
bus parduodamos knygos;
bus priimami apskelbimai, ir šiaip jau bus atliekami tie patįs 
reikalai kaip ir vyriausiame Naujienų ofise.

♦ Apie dieną Naujienų Bridgeporto Skyriaus atidarymo bus praneštą vėliaus.
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Skandalas Bažnyčioje
VVaterburio jauno milionieriaus Nuviliotos mergi 

nos motina bando sustabdyti šliubą, bet veltui.
Vietos laikraščiai nutylėjo apie jį,

padaryti tą klaidą, didžiausią 
klaidą, kurią mergina gali pa
daryti. Bet net ištikusi mane 
geda neaptemdo mano meilės 
prie jo. Kada aš pamačiau, 
kad esu motina, dar rodos la
biau pradėjot! jį mylėti.

(Tęsinys)

Jaunavedė.
Apie 1O "vai- įt*jo iMižiiytSion 

jaunavede, vedama savo levo, 
Franko J. Hodsono, pagarsėju
sio visame Connecticutc to pa
ties vardo viešbučio laikytojo; 
po jų čjo astuonios pamergės 
ir gėlininkė. Jos apsiaustas bu
vo iš balto salyno su rožiniais 
kaspinais ir perlų kekėmis. 
Graikiškoji perlų juostelė laikė 
četrus. Rankose ji turėjo leli
jų n#

. Ceremonijoje dalyvavo ketu
ri kunigai, švelniai Mendelso- 
no “Vestuvių Maršo” melodijai 
nutilus, prasidėjo vinčio ce
remonija; kunigas paprašė jau
nuosius susiimti rankas ir ren
gėsi pasakyti žodžius, kurie su
rištų juosius kaip vyrą ir pa
čią.

— Margarcla Ilodson, ar tu 
imi Edvardą Faringtoną sau 

už teisėtą vyrą?—paklausė ku
nigas.

— Taip, imu, — sumurmėjo 
mergina.

— Edvardai Farrington, ar 
tu imi Margaretą Hodson sau 
už teisėtą pačią?

bažnyčioj, kad atsiker- 
nž savo dukterj, kaip ji

būrio 
šinus 
pasakoja.

“Aš atkeršinau už savo mer
gaitę. Ed. Farringtonas atsi
sakė duoti mano nelaimingai 
Loretai savo vardą, kuris jai 
priklauso, vien dėl to nekalto 
kūdikio, kuris dabar turi pa
silikti Tie vardo. Aš dariau tą 
ne tam, kad aš bučiau norėju
si jį savo žentu tureli.

“Du metai tam atgal, prieš 
pat kūdikio gimimą, aš padė
jau E. Faringtoną po laidu, 
kad gavus užtikrinimą kūdikio 

Aš padariau tą 
vaiko tėvas

mergina kad tiki ją mylinčiu 
vyru ir niekuomet nepaabejo
jau, kad jis paims mane už

dento brolio Horacijaus Taf
tų, kaip mudu pirmu kartu su
sitikome. Tarp mus tuojaus 
užsimezgė prisirišimas vieno 
prie kito, kurį galėtum pava
dinti aguonine meile, bet savai
tėms einant mes pajutom, kad 
mudviejų meile vieno kitann 
buvo taip gili kaip ir suaugu
siųjų.

“Atėjo diena, kada Edvardas 
pabaigė pirmutinį kursą ir iš

važiavo į universitetą Wash- 
ingtonan. Mes dažnai rašinėjo- 
incs ir tur būt yra teisybės se
noj patarlėj, kad ‘Persiskyri
mas verčia širdį labiaus ilgė
tis? Mano širdy neinivo vietos 
kita mvaikinui. Ir kokia laimiu 
ga aš buvau, kada šventėms 
atėjus jis galėdavo atvykti pas 
mane į namus. Aš visuomet su 
dideliu džiaugsmu laukiau pa
matyti jį vėl.

fUROPEAN
FABIONAS

užlaikymui. 
tik po to, kaip 
griežtai atsisakė Loretą vesti. 
Ryla buvo išimta iš teismo se- 
nąjam Farringtonui prašant, 
kad mes nekenktume jo vardui 
politikos vajui.

“Teisininkui patarus aš pri
ėmiau $5(M) nuo p. Farringto- 
no, kadangi teisininkas sakė, 
kad užmokėjimas tos sumos 
bus prisipažinimu prie savo tė- 
vinybės vaikui.”

Ką pati mergina sako.
Mergina kūdikio motina, 

nors yra 19 metų, neatrodo tu
rinti daugiau kaip penkioliką. 
Jos tamsus plaukai trumpai 
nukirpti, mėlynos akys didelės 
ir reiškios. Ji verkė patylomis i 
reporteriui pasakodama apie 

Užėjo gi-į sav0 patikėjimą jos pamy- 
\ isų | lėtam vyrui ir nubudimą bei 

jaunavedžių sužiuro t kančias> kurįc teko jos dalion,1 
jam atsisakius ją vesti. La
biausiai jai rūpėjo tas, kad 
vaikas turės būti be vardo.

Ji šitaip reporteriui pasakė: 
Tik mergina, kuri turėjo pa-! 

našų prityrimą, gali suprasti 
tas kančias ir nuliūdimą, kurie 
man teko iškęsti po to, kaip E.

mane

Nepaisė klasinių skirtumu.
“Žinoma, aš numaniau labai 

gerai musų visuomeninių sto
vių skirtumą. Farringtonai yra 
be galo turtingi ir užima aukš
tą vietą visuomenėje Water- 
bury, Washingtone ir kituose 
miestuose. Mano šeima, nors 
yra viena aukštai godojamų 
šeimų Connecticuto valstijoj, 
negali pasigirti nei turtais, nei 
aukštu stoviu visuomenėj.

“Bet saldaus įsimylėjimo 
dienose —• kurios dabar atro
do tik sapnu — mudu negal- 
vojoin nei apie turtus, nei apie 
aukštas vietas. Mudu buvome 
įsimylėję j vienas kitą iki au
sų ir manėme tik apie savo at
rastąją stebuklingą laimę.

“Aš lankiau Šv. Jono mokyk
lą Watertowne, kur mes gy
venome, o Edvardas lanke Taf- 
to Priruošiamąją Mokyklą, bu
vusio Jungt. Valstijų prezi-

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą. (

— Dabar aš jus surišu ir...
čia Rodden’iene, atsistojo 

klaupkojc ir žengė pirmyn, 
kuomet Loreta atsistojusi laikė' 
kūdikį ant rankų. I 
liausią tyla bažnyčioje, 
akys nuo 
į žilaplaukę juodais rūbais į 
žmoną, einančią prie jaunaved-

Kada moters spiegiantis bal
sas pert rūkė tylą josios paliepi
mu “Sustok!” sujudino užtele- 
jimas nuėjo per bažnyčią. Ke
lios moters sujudimo apimtos 
apa|po klaupkose. Farringto-' Farringtonas atsisakė 
naBj besilaikydamas pabroliui vesti. "

mylėjau nuo

Kosulys ir persišaldymas.

šiam laike metu, kosulys Ir persi
šaldymas viešpatauja tarp suaugu
siu ir vaikų, jeigu neatkreipus ati
dos, jie gali suteikti yvairias pa- 
voingas ligas. Prašalink nedoras 
pasekmes nuo persišaldymo, imda
mas Severa’s Cold and Grip Tablete 
(Severo Plyškelies nuo Persišaldy
mo ir Gripos). Kaina 30c. — Greitą 
pagalbą nuo kosulį duoda

gevera’s
Cough Balsam

(Severo Bahamas nuo Kosulį). Jįs 
palengvina erzinimą, paliuoso skre
plius, sustabda kosulį, pądara kvie- 
pavima lengvą ir p^lba gamtai 
sugrąžinti normališką stovį. Di
desni bonkute 60 centai, mažesni 
25 centai. Visose Aptiekose.

blankęs. Iš visų buvusių baž- penkiolikos mano mergystės. 
nyčioj žmonių ramiausia buvo ' nietų ir šita meile su begaliniu 
jaunavedė. Ji šaliai pasižiurę- ’ pasitikėjimu juo privertė mane 
io i trukdvtoia ir mergina lai-f--------------------------------------------- .1

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

jo j trukdytoją ir merginą lai
kančią kūdikį ant rankų ir at
sisuko į kunigą.

Ceremonija eina toliau.
Nežiūrint progos iškilmingu

mo šimtai žiūrėtojų tam kar
tui užsimiršo, kad jie yra baž
nyčioje. Iš moterų lupų išsi
veržė balsai: Isn’t this terrible?

Ret sujudimas neapsistojo. 
Rodden’iene stovėjo vietoj ir 
laikėsi savo. Vienas durinin
kas, paėmęs ją už pažastės ban
dė išvesti laukan. Kiti stūmė 
ją per minią, kuri susibūrė baž
nyčios vidury ir bažnyčioj pa
sidarė trukšmas.

Kiti bandė vesti motiną ir 
dukterį į zokristiją, kad jos iš
eitų iš tmžnyčios per tas duris. 
Bet Rodden’iene užsispyrusi 
šaukė: — Mes išeisime per ten, 
per kur įėjome—po padanga, 
pro didžiąsias duris.

šeši žvalgai, stovėjusieji pas 
duris dabar ėmė 

kad pri
jos, bet kol jie atėjo

Dar ne vėlu
Kalėdų Dovanas
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiHi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui

Pasiųsti Lietuvon savo tėveliams ir giminėms. Neuž
mirškite savo mylimųjų tėvynėje! Tegul Kalėdų Šventės 
būna jiems linksmos! Kol kursas pigus, siųskite jiems do
vanas pinigais, per: —

Lithuanian Sales 
Corporation

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

spraustis per minią, 
ėjus prie

sianti ramia. Išeidama ji pa
sakė į tuos, kurie buvo apie ją:

— Aš padariau tą, ką aš ren
giausi padaryti. Aš išdaviau 
Edvardą Faringtoną. Jis yra 
mano dukters vaiko tėvas—ir 
aš tikiu, kad 
tą žino.

visi svečiai dabar

bažnyčios išėjus 
sujudimas negrei- 

Vyriausis ku-
Bodden’ienei 
tai nusiramino, 
nigas matomai nesmagiai jau
tės dėl staigo pertraukimo; jis 
pradėjo ceremoniją nuo tos vie
tos, kur ji buvo pertraukta ir 
Farringtonas su Hodson’aite ta
po sujungti kaip vyras su pa-
čia.
Kokis buvo triukšmo tikslas.

Mare Rodden’iene, 
Loretos Rodden’aitės 
surengė šitą triukšmą

našlė, 
motina 
Watcr-

Laivakortes parduodame į Lietuvą ir iš Lietuvos ant 
visų linijų. Laivakortės iš New York į Piiiavą $106.50, iki 
Rotterdam $100.00.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE parduoda savo 
Šerus po $7.00. Kas anksčiaus prisidės prie musų, daugiau 
pelnys.

Važiuojantiems Lietuvon mes parūpiname pasportus ir 
kitus reikalingus dokumentus gerai ir greitai.

Taipgi pranešame, kad pinigų siuntime ir kituose rei
kaluose; kam arčiau ir patogiau, malonėkite kreiptis į se
kančius musų skyrius: —

T0WN OF LAKE, CHICAGO, 
M. J. Damijonaitis, 
4559 S. Hermitage Avė., 
Tel.: Boulevard 7078.

WAUKEGAN, ILLINOIS
A. J. Sutkus,
1317 So. Victory Street, 
Tel. Waukegan 1806 R.

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

KENOSHA, WISCONSIN 
J. Trakselis,
464 N. Sheridan Rd.,

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo
Tel. 107 —J. Briedis 
2532—P. Skirmontas 
4192—J Danius 
(>208— J. Ku i polis 
7358—M

8403—iP.

8446—0.
8186—J.

Nebereziene 
Ražas 
Vismontas

Pajaujis
K rikščiunienė 
Gučius 
Baskienč8698—P

8706—P. Eimontas
8743—P
8765— J.
8781—S.
8794 - K
8811—J.
8814—J.
8829—A 
8845 —

Kuzmickas 
Pilienė
Mikslauskiene
Tamošiūnas
Ignotas

Šidlasukas
Juščius
A. Kazlauskas

8932—P. Budis 
8016—J. Babanskas 
8960—J. Maskaliunas 
8987—A. žalis 
8986—P. Bubežas 
8998—J. žagris 
9005—A. Girtautas

9015— M. Varpjotė
9016— 0. Varpala 
9018—L Kvederas 
0024—J.
9033—J. 
9034--- B

Ma tūlas 
Valančius 
Telksnis
Vasiliauskaitė

9038—A.
901 L-jM
9069—P.
9072—P. Karbauskaitė 
9105—M 
9114—J.

Jakovlevas 
Losis

9124- M.

9131—A 
9136-0

9146—J.
9150— V.
9151— B.
9153—d.
9155—M.

9364- O.
9368 -P.
9378— A.
9379— T. 
9398—V.

Baltiejicnė
Kvekšienė 
Meškauskas 
Ma ninkus 
Ramanauskienė 
Rupšini

<M. Laukšis 
V. Povilaitis 
S. Galaziukas

9421- -M
9422— A.
9429—F.
9130—E.
9132—D.

Kcmuzuraitė
Raudonius

Simonaitis
Rudiene

9136—P. Pranckunas 
9437—J. Milašauskas 
9410—T. šulčiutė
9444— A. M. Baltrūnas 
9146—J. Kazakevičiai 
9449—J. Dūda
9150—E. K a s p a ra i č i u t ė
9451— J. Liutkus
9452— J. Klimavičius
9453— A. Tvorkus
9445— E. Dvilingaitė 
9161—O. Ažusienės 
9463—<M. Stanaičiutė 
9465—T. šinčius 
9467—A. čižauskas
9470— O. Martinaitienė
9471— <M. Sinkevičiene 
9476—S. Pilius 
9478- 0. Puzadenė
9481— F. Einikis
9482— IX Urbonienė

9492-
9191—P. Mazilius

Vaškiene

Pa ulevičiu te 
Juodaitis
Bradko
Lukšiene
Ubartiene

Ubartas

Butrimienė 
Virba liūs 
Staradumskis 
Kačiušienė 
Staupenicnė 
Butaviečiene 
Spurgonicnė

9158—I. Gėdinitis 
9162—J.

9172—K.
9180—1.
9185—A.
9193—M.
9200—J.
9204—K.
9206— J.
9207— A.
9209— D.
9215—A.
9222—A.
9225—T. Šakėnas
9227—K.
9235—U.

Delcsevičius 
Kutikauskaitė 
Rouckuviene

Sidaravičius 
Gudaičiu tą 
aZbrauskienė 
Urbonas 
Kalesni nkiene 
Astrauskis 
Tamošauskjene
Sutkus 

Rubikas 
Pundams

9252—A.
9272—A.
9277—V.
9279—B.
9299—S.
93(K

9311—V.
9320—J.
9322—IP.
9328— A.
9329— P.
9330— J.
9332—U.
9343—P.

9515— E.
9516— T*.
9528 M.

9541— 0
9542— T. 
9515—S. 
9549—J.

9571—0

Valionis
Cejauskas 
Tamkcvičiene
Rumšienė

P. Kazlauskas 
Jeseliunicnė

Balčaitis 
Gudaitis 
Sulčiutė 

Silicius
9576— M. Blėdžius
9577— P. Aleliunicnė
9578— N. Demontienė
9582— J. Kumečius
9583— J. Baltulioniui
9586— A.
9587— M.
9588— M. 
9596— M.

Perminąs 
Kraistopas 
Miliunaitė 
Gruskienė

Ambrasienė 
Pašakarnis

Hermai) 
Čekienė

Složeiče 
Kenzigailiene 
Piečaičiutė 
Bukaitė 
Langmanas 
Jazuckienė 
Kisieliene

M. Gcld mtienė 
J. Dobrovolskicne

Kazlauskas 
Jagučauskicnė

Butkiene
Bučiene

Ulius
Kadkolei
Šimkevicčiene

9609—A.
9600—Viciulienė D. 
9605—N. Sadauskui
9611— J. Petraitis
9612— K. Vaičių liūnas 
9617—J.
9625— F.
9626— K.
9627— 4. 
9630—T.
9658 -D. Rarakauskas 
9659—A. šilkaitienė 
9666—M. Vaičiulis 
9665—V. Daukontienė 
9669—P.
9675— V
9676— J. Erstikas 
9679—A. Galiniu te 
9681—V. Ambrozaitis 
9684—S. Simanavičius 
9687—K. 
9(590—0.
9695—M.
9763—J;

Bcpirtis

Jankevičienė
Bučius

Janulionienė
Briedis

Areškas

Norkevič 
Striganavičius.

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PIK 1GŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

K. GUGI5
ADVOKATAS
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St„ Room 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ut&rrinžtaą ir 
ketvergę. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd SU kerti Leavitt St 
Telephone Canal 2552.

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl
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Pinigai Iš 
Kenoshos

Veda visokias bylas, visuose 
teism«uose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
ėiaus ant lengvų iHygų.

Lietuvon

Tai. Randolph 2898

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas viduruJestyjl 
A88OC1ATION BLDS.

19 So. La Salia St. 
Valandos: 9 ryto iki 6 po plst*. 

Panedlliais iki 8 vakare.
■amų Tel.: Hyda Park 1394

Kas nori siųsti pini* 
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ne v orderiais ar draf 
tais tegul kreipiasi pas 
A. Pakšj.

Iš čia pinigai yra pa 
siunčiami Lietuvon gre: 
čiausiu būdų ir už pini 
iru siuntimu pilnai atsa 
koma.

Parduodamos 
kortės Lietuv on 
Lietuvos.

Kreipkitės pas:

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

39 80. La Seile St. Room |>4
Tel. Central 6890

Vek.1 812 W. 33rd 8t„ (Xe«re
Tel. Yarda 4681.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

79

laiva-
ir iš

1311 Rector Building 
We»t Monroe Street, Chloro, 

Phone Central 2560
Rez. 3214 S. Hatated St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.
Illlllllllllllllllllllllllllllli

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL < 

Lietuvis Advokatas
Kambarin 306, Home Bank Bldg.
Kam p. Milwaukee ir Ashland Are*/ 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 . 

iki 9 vakare.

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza 

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

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

Vai. 1—2; 7—9 po piet

Telephone Yards 5834

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

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

J. H. STEINER
Geriausia mėsa ir paukš- v • •ciai.

3606 So. Halsted St.
Tel.: Yards 2195.

Siųsk pinigus į Lietuvę per 
atsakančią įstaigą, per įstaigą 
kurios kasdieninis kursas yra 
teisingas ir dėlto pigiausias. 
Siųsk per įstaigą, kurios pinigų 
orderiai pasiųsti Pašta, čekiais 
ar Telegramais yra kuogreičiau- 
siai priduoti ir apmokėti ypatai 
Lietuvoje tikrais pinigais pilnoj 
sumoj. Įstaiga, Amerikoj ir Lie
tuvoje visiems gerai žinoma.

FEDERAL BOND & LAND 
COMPANY,

666 W. 18th St, Chicago, III. 
1439 S. 49th Court, Cicero, III.
I.................................. ■ ...... ...........................................' —.M

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IK PATAKftJAJ • 

1305-7 127 N. Dearborn St.
Randolph 3899

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

Seeley 8670

ANTANAS A. OLIS
(Olszeroski, Jr.)

• ADVOKATAS
Veda bylas visuose teismuose 

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

Telefonas: Central 1774

Vakarais: 3251 So. Halsted SL
Telefonas: Boulevard 553

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy. Ad.ok.tM 

Dienomis: Room 511 — 
127 N. Dearborn St.
Tek Dearborn 60M 

Vakarais: 10736 S. Wabaah Avė.
Tel.: Pullman 4377.

Phone Boulevard 6801
ANTANAS GREDUŠKA

Generalia
Kontraktorku tr 

badavotojas. 
Budavojame ir tetose**.

1401 W. 47th SU CMcage.

PUSE KAINOS
Išpardavimas

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

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

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

Tamistos pčaigų vertė, arba pinigai 
grąžinami.

Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned. Dd 
vak.
įsteigta 1902

S. GW0N, 
1415 So. ffidsted SL
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$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
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Entered as Second Clasa Matter 

March 17th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, III., undar the act at 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
fcedėldienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovft, 1739 So. H ai s tad SL, Chicago, 
111, — Telefonas! Boosevelt 8510.

$8.00
4.50
2.25
1.75
1.00
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18 
75

Užsimokėjimo Kainai 
Chicago je — paltui 

Metams____ ■ - ■
Pusei metų ............ ........
Trims mėnesiams - 
Dviem mėnesiams 
Vienam minėsiu! - - -

Chicagoje — per neiiotojusl
Viena kopija ■
Savaitei ___ - -■
Mėnesiui r -

Suvienytose Valstijose na Chicagoj, 
paltu:

Metams - - , $7.00
Pusei metų............................
Trims mėnesiams ,-
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui 

Lietuvon ir kitur užsieniuose] 
(Atpiginta)

Metams ______ , - - - $8.00
Pusei metų____ . . - -- 4.50
Trims mėnesiams 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

4.00 
2.00 
1.50 

.75

Pasikėsinimas 
ant Galvanausko

Associated Press praneša 
iš Kauno, kad lapkričio 25 d. 
tapo sunkiai sužeistas Lie
tuvos finansų ministeris, E. 
Galvanauskas, bomba, kuri 
buvo mesta per langą j jo 
butą.

• Piktadarys -nėra suimtas, 
bet spėjama, kad tas pasikė
sinimas ant Ghlvanausko 
gyvybės buvo padarytas tų 
gaivalų, kurie yra nepaten
kinti valdžios politika lietu
vių-lenkų ginčuose dėl Vil
niaus.

Bet tie gaivalai galėjo būt 
dvejopos rųšies: arba lietu
viai fanatikai šovinistai, 
kuriems nepatiko Galvanau
sko nusileidimas lenkų rei
kalavimams; arba lenkiški 
fanatikai šovinistai, kurie 
nori, kad Lietuva visai pasi
duotų Lenkijai.

Galvanauskas yra ne pir
mutinis Lietuvių ministeris, 
kurį politiniai priešai mėgi
no prašalinti teroro priemo-1 
nemis. Prieš tai buvo jau

NAUJIENOS, Chicago, T1L Utamlnkaa, Lapkr. 29,1921

padaryta du pasikėsinimai 
ant kun. Purickio, Lietuvos 
užsienio reikalu ministerio. 
Piktadariai ir tuomet nebu
vo suimti. Buvo spėjimų, 
kad jie randasi dešiniųjų 
klerikalų tarpe ir kad dėl tos 
priežasties valdžia nesisten
gia surasti juos.

Tie pasikėsinimai ant mi- 
nisterių gyvybės yra labai 
nelemtas apsireiškimas Lie
tuvos politiniame gyvenime. 
Jie gimdo baimės, nepasiti
kėjimo ir keršto atmosferą 
ir skatina valdžią prie dides
nio savivaliavimo. Teroris
tai, kas jie nebūtų, padeda 
reakcijai.

Apžvalga
DEL SROVIŲ ATSTOVŲ 

SUVAŽIAVIMO.

Lietuvos atstovas, p. V. Čar
neckis, šaukia \Vasbingtonan 
srovių atstovų ir veikėjų kon
ferenciją, kuri įvyks lapkričio 
30 d. Konferencijos tikslas, kaip 
pakvietinio laiškas sako, bus 
apsvarstyti sekamus klausi
nius: Amerikos lietuvių nusi
statymas dėl Vilniaus, Ameri
kos lietuvių žingsniai dėl Lie
tuvos nepriklausomybės pri
pažinimo, Amerikos lietuvių 
registracijos planas, nuošimčiai 
už paskolą, antroji Lietuvos pa
skola, ir kili Lietuvos valsty
bės reikalai.

Del šitos konferencijos su
manymo kai kurie laikraščiai 
jau išreiškė savo nuomonę. De
šinieji laikraščiai, žinoma, pri
taria jam; bet So. Bostono 
“Sandara” mano, kad ta kon
ferencija yra bereikalinga. Ji 
sako, kad vienais augščiau pa
minėtų klausimų Amerikos lie
tuviai jau yra nusistatę, o apie 
kitus (kaip, pav." paskolos' nuo
šimčių mokėjimas) konferenci
jai nėra kas tarti.

Bet sandariečių organas ma
no, kad konferencija galėtų at
nešti naudos, jeigu jos tikslas 
butų suderinti visų mus parti
jų veikimą Lietuvos nepriklau
somybės labui. Jisai sako:

“Musų nuomone, konferen
cija tik tada gali turėti pasi
sekimą: 1) jeigu visų joje 
dalyvaujančių partijų atstovų 
bus nuoširdus 
veikti Lietuvos 
dabartinio jai

noras išvien 
gelbėjimui iš 
pavojaus; 2) 
aiškiai mato 

klaidas Lietuvos valdžios pa
darytas su finansų misija ir 
Atstovybės personalu, taipgi 
ir pačios Atstovybės klaidas; 
3) jei atstovas gali tas klaidas 
tuojaus atitaisyti. Kitaip, ši 
konferencija butų bergždžias 
darbas.”

Šimto Nuošimčių
Patrijotas •

UPTON SINCLAIR’O 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS 

"S
1 ... I —

; (Tęsinys)

TAI buvo žavingas lošis ir Petrui jis niekuo
met nebūtų nusibodęs, jei ne tas, kad jam 

su Onele ištisą dieną reikėjo būti nanrie. Me
daus mėnesis yra geras daiktas kelioms savai
tėms, bet nei vienas vyras neišlaikys jo amžinai. 
Onytei, tartum, niekuomet nepabodo būti bu
čiuojama ir ji, tartum, niekuomet netikėjo, kad 
Petras jų myli iš tikros širdies. Vyras pasimy- 
laus kiek ir jam atliktas kriukis, bet moteris, 
tartum, nežino, kaip tą užbaigti; ji visuomet 
žiuri į prieš ir atgal, apkaitydama sakmes ir at
sakomybės, savo pareigą, savo vardą ir visus ki
tus dalykus. Visa tai, žinoma, yra įkyru.

Ona jautės nelaiminga dėlto, kad ji apgau
dinėjo Stasę; jai norėjos pasipasakoti Stasei, bet 
kaž-kodel jai buvo lengviajus slėpti toliau, kaip 
pasisakyti, kad ji slėpė. Petras nematė jokio

“Sandara” tečiaus labai abe
joja, ar atstovybė gali įvykinti 
pasekmingą konferenciją, ka
dangi ji eina išvien su tokia 
partija (klerikalų), kuri yra 
“visomis keturiomis įlipusi į 
politikos lovį”.

BLANKIZMAS IR MARKSIZ
MAS.

Komunistai mėgsta dengtis 
marksizmo skraiste, bet ištiesų 
tai jie seka Blanqui, o ne Mark
so principus.

Blanųui buvo garsus Franci- 
jos revoliucionierius (gyvenęs 
daug-maž tuo pačiu laiku, kaip 
ir Marksas), kuris tikėjo į 
ginkluotą sukilimą ir į ener
gingos mažumos veikimą prole
tariato paliuosavimui. Mark- 
sas-gi buvo priešingas šitokiai 
pažvalgai ir iki pat savo 
ties kovojo prieš Blanqui 
jas. Mokslinio socializmo 
skelbė, kad darbininkų
turi pati save paliuosuoti, ir 
kad jos paliuosavimas gali į- 
vykti tiktai tuomet, kuomet jos 
pusėje bus didelė didžiuma 
žmonių.

Šitai Markso pozicijai kitą
syk pritarė ir tie žmonės, kurie 
begiu paskutinių koleto metų 
nudardėjo j bolševikišką komu
nizmų. štai, pav. kų rašė ki
tąsyk savo veikale “Socialė re
forma ar revoliucija” komunis
tų garbinamoji Rožė Luxem-

11111’-

ide- 
lėvas 
k lesa

“Valdžios paėmimas į pro
letariato, t. y. didžiosios žino 
nių klasės, rankas negali, vi- 
sų-pirma, būt įvykintas dirb
tiniu bildu. Valdžios paėmi
mas į proletariato rankas 
reikalauja, kaipo sąlygos, 
tam tikro ekonominiai-poli- 
tiniu santykių ' subrendimo 
laipsnio, išskiriant tuos atsi
tikimus, kur, kaip Paaryžiaus 
Komunoje, valdžia pateko į 
rankas proletariatui ne kai
po sužinios kovos vaisius, bet 
kaii>o pamestas, palikęs be 
skirtumas tarpe blankistiškų' 
valdytojaus turtas. Čia yra 
‘energingos mažumos’ vals
tybės perversmų, kurie vi
suomet ateina, tarytum iš
šauti iš pištalieto, ir todėl 
visuomet netaiku — ir užka
riavimo valstybės galios di
dele ir klesiniai susipratusia 
liaudies masa; šitas užkaria
vimas gali būt tiktai prasi
dedančio buržuazinės visuo
menės griuvimo vaisius ir, 
kaipo toks, pats savyje turi 
ckonominiai-politinį liudiji
mą to, kad jisai įvyko tai
ku.”

Bolševikiškas perversmas 
Rusijoje kaip tik ir įvyko pagal 
blankistišką metodą: jį padarė 
“energinga” mažuma prieš di
džiumos žmonių valią.

O ką davė tas “kaip iš piš
talieto iššautas“ perversmas 
Rusijai? Nieko daugiau, kaip 
tiktai skurdą ir suirutę.

Vilniaus Lietuvių Vaiky Žudynes
(Laiškas iš Lietuvos)

Tur būt Amerikos lietuvių 
spaudoj jau patilpo daugelis 
žinių apie surengtus lietuvių 
vaikų skerdynes Vilniuje, ku
rias yra padariusi Želigovskio 
valdžia, būtent jos kariai, mili- 
cijantai, ir išsigimėliai lenkų 
šovinistų darbuotojai, kaip len
kų skautai, studentai, studentes 
ir šiaip prakilnus veikėjai, net 
iki pačių kairiųjų.

Didesnio ištvirkimo 
pamatyti by kokioj 
nej, kaip kokiu upu 
mais yra pasirodę tie 
ję “vilniečiai”. Faktai

sunku 
visuome- 
ir jaus- 
sulenkė- 
žinomi.

Vilniuje gyvuoja Lietuvių Keis
tučio vardu gimnazija. Nuo pat 
pradžios vokiečių išsikrausty
mo lietuviai buvo užėmę rusų 
valdžios dar pastatytuosius 
mergaičių gimnazijos rumus 
po No. 38 prie Jurgio prosp. 
Nauji, erdvus ir šviesus namai. 
Mokinių susirinko apie 600 vai
kučių, — berniukų ir mergai
čių. Apie dvi trečdali visų vai-| 
kų yra Vilniaus gyventojų vai
kai.

a;

Praėjusią vasarą namai šie 
buvo gerai atremontuoti, padai
linti. Pripirkta daug malkų. 
Susitvarkyta. Išleista apie tris 
milijonus liet, markių, žodžiu, 
gimnazijos butas ir jo turtin
gas knygynas negalėjo nepani- 
pėti lenkams: ėmė didis pavy
das. Taigi pradėta siuntinėti 
gimnazijos direktoriui Myko
lui Biržiškai visokie primini
mai, kad jis tuos minus paliuo- 
suotų ir pavestų lenkų Leleve
lio vardu gimnazijai, kuri visą 
laiką buvusi nors plačiuose, 
bet senuose buv. universiteto 
rūmuose, kame buvo ir rusų 
laikais gimnazija. Lietuviams 
buvo siūloma daryti pamokas 
po piet nuo 4 vai., kuomet len
kų vaikai jau bus išėję.

(Lietuviai nepanorėjo būti sa
vame bute įnamiais, pastumdė
liais. Protestuodami prieš to
kį žeminantį pasiūlymą, ryžo
si gimnazijos neapleisti, ginti, 
kaip galėdami.

Taip ėjo viena, kita savaitė. 
Visų vaikučių dirksniai buvo 
įtempti — jie vis rupiuos kaip 
nors apginti savo butą, 
butų užpuolinias.

nazijos rūmus, sustoję visi pra
deda giedoti “Lietuva, tėvynė 
musų”. Skardus balseliai eina 
po visą aikštę. Prasideda nc- 
rymaslis. Duodamas įsakymas 
tuos vaikučius išvaikyti. Jie 
apsupami ir pėstininkų karei
vių, miliciantų ir savanorių 
veikėjų ir varomi Jurgio pros
pektu link katedros. Pakeliui 
ir raiteliai įsigrūdo į tą maišti
ninkų būrį ir visą laiką vaiku
čiai stumdomi, mušami. Klyk
smas, verksmas^ f 
iki visa ta kelių šimtų mažų 
vaikų armija jau prie Vilniaus 
gatvės galutinai išsisklaido.

Po keleto dienų uždaroma 
viena ir kita Lietuvių Vaikų 
Prieglaudos. Vaikučiai forma
liai išmetami gatvėn. Pikti
nos net kiti endekai delei tokio 
žiaurumo. Neužmirštama už
pulti ir išgrobti ir Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Banko 
Vilniaus skyrius.

Toki tat faktai; rasit jau 
jums žinomi iš laikraščių.

Kodėl taip atsitiko? Kiti pri
simena, jog toksai siautimas 
buvo matomas ir Kražiuose, ir 
Šiaulių gimnazijoj, kuomet ten 
viešpatavo varomi iš Lietuvos 
bermontininkai. Dvesiantis šuo 
ypatingai biauriai staugia prieš 
mirsiant. Taip optimistai nu
pasakoja.

Kiti politikieriai nurodo, jog 
tasai padarytas užpuolimas 
buvęs sąmoningas politikos ak
tas. Vilniaus endekai norį su
kiršinti lietuvius, idant iššau
kus iš jų pusės ekscesus, kad 
tuo keliu nebūtų prieita prie 
sutarties, kuri Tautų Sąjungos 
yra permatyta- antrojo Ilyman- 
so projekto formoj. Tai, girdi,

moji kunigų amerikiečių “Lai
svė” —> išperėjo ją ir kun. Bu- 
čys ir kun. Makauskas, — šau
kiasi grieštų priemonių prieš 
tuos lenkų žiaurumus.

Musų visuomenės reakcija 
prieš tokius žiaurumus nėra 
didžiai apsireiškusi. Keletas 
protestų, parenkama šiek tiek 
aukų nukentėjusioms sušelpti 
ir rods tuo baigsis. Tik Kau
no Miesto Taryba, iškeldama 
protestą, surado galimybės pa
skirti tiems nukentėjusioms 
globoti 50 tuksi, markių. Tai 
pirmasai Miesto Tarybos dar
bas, kuomet Kauno Miesto bur
mistru tapo išrinktas buvęs 
Amerikoje Lietuvos ątstovas

Skaitytoju Balsai
{Ui tirelkitaa itama akyrluĮa 
Mntnonaa

jeigu

šukavimas, jonas Vileišis. Lietuvių Tary-
bos frakcija buvo iškėlusi pa
reikšti protestą ir užuojautą, o 
pačiame posėdyje darbininkų 
frakcija įnešė sumanymą su
šelpti tas aukas ir pinigais. 
Lenkų skaitlingoji frakcija nu
sidavė Nesuprantanti to spren
dimo—mat visos diskusijos ėjo 
lietuvių kalba — ir nuo 
vimo susilaikė.

baisa*

aukos
lictu-

limas ir tapo surengtas, 
jau po piet. Gimnazijoj 
nosi ne gimnazistai, bet 
kuršininkai j mokytojus, 
met atvyko ir valdžios

uzpuo- 
Buvo 

moki- 
šiaip 
Tuo- 

atsto-
ir lenkų gimnazijos direk- 

lenku 
studen- 

Prasidėjo gimnazijos va-

vai 
torius ir visa gauja, ir 
skautų, ir studentų, ir 
čių.
lynias, mokinių stumdymas.

Žaibo greitumu pasklydo 
gandas po miestą ir subėgo 
vaikučiai ginti savo rūmų. Prie 
durų jau milicininkai. Pradeda 
kumščiuotis, stumdytis, grąsin- 
ti, kad šausią iš šautuvų. Kim
ba vaikai ir gauna mušti, Ne
vienas liko sukruvintas.

ti gimnaziją nesunku buvo su
rasti kiti budai. Be to jau visai 
nepateisinami užpuolimai ant 
Lietuvių našlaičių ir varguolių 
prieglaudų, ant paties Prekybos 
banko ir 11.

Sunku čia užmatyti kokią 
tikslingą akciją. Tai paprastas 
kelių metų šovinistines akcijos 
vaisius. Perdaug prisirinko 
sielose visokio purvo, kad jis 
nebegalėjo jau neišsiveržti; ir 
visi puvėsiai išėjo į viršų.

Kas daryti čia lietuviams 
prieš tokius ekscesus?

Girdžiama tinkamų patari
mų, jog negalima prisileisti 
mokėti lenkams tuo pačiu pini
gu. Mes turime būti skaistes
ni, dailesni — tegul lenkai ro
do pasauliui savo žiaurumus. 
Už juos mes savo siela ir visa 
galva turime būti aukštesni. 
Tokie patarimai eina ir nuo 
pačių vilniečių ir tokios takti
kos širdingai pataręs yra laiky
tis sušauktame Kaune mitinge 
kun. J. Tumas. Kiek grieštes- 
nis buvo krikščionių-demokra
tų vadas Krupavičius, liaudi
ninkas Šleževičius, o jau veda- gatvėse.

Šiaip renkamos yra 
apskritai vilniečiams 
viams šelpti. Renka valdinin
kai, šiaip žmonės, bet tai vis 
smulkučiai. Butų gera, kad ir 
Amerikos lietuviai sukrustų ir 
parinktų aukų tiems nukentė
jusioms *).

Reikia žinoti, jog po šių “re
voliucijos” įvykių lenkų sargy
ba nebepraleidžia jau Vilniun 
gimnazijos vaikų tėvų, kurie 
pirmiaus nuvešdavo ten savo 
vaikams maisto, drabužių. Rei
kalauja, kad vaikų tėvai gau
tų leidimus net nuo Kontrolės 
Komisijos narių, bet ir šie lei
dimai mažai gelbsti. Jeigu kas 
kiek įtariamas, tai nežiūrint nė 
šių leidinių areštuojamas, tąso
mas po kelias dienas po kalėji
mus, o buvusis Valstybės Ta
rybos Pirmininkas Stasys Šilin
gas ir šiandie dar tebesėdi Vil
niaus kalėjime, neveizdint, kad 
jis turėjo Kontrolės Komisijos 
leidimą važiuoti ir užtikrinimą, 
jog jam nieko bloga neatsitiks. 
Tuo tarpu jau kelintas mėnuo 
jis sėdi kalėjime ir Želigovs
kio agentai nieko kita negali 
pasiūlyti, kaip tik kad už jį at
mainoms butų paleistas nuleis
tasis “peoviakų” byloj 
ir kiti.

Ant tokio tat fono 
bręsta susitaikinimo 
kais klausimas sulig
Sąjungos pasiūlymo, bet visa ši 
problema reikalauja platesnio 
nušvietimo — palieku ją kitam 
savo Ihiškui. — Kaimynas.

Nekraš

šiandie 
su len- 
Tautos

*) Manau, jog panagias auk:is tin
kamiausia bus siųsti per žinomus 
jums asmenis Vilniečių vaikų sušel-k 
pimui. — K.

ŽYDŲ VAJUS PRASIDĖJO.

v Apie du šimtai jaunų žydu
kų žydalkėlių pradėjo vakar vo* 
jų žydų nuo karo nukentėju
siems šelpti. Chicagos žydų kvo
ta yra $1,500,000. Aukas renka

**

reikalo pasakoti Stasei; jis nematė, kodėl daly
kai negali būti taip kaip jie yra ir kodėl jis su 
savo mylimąja retkarčiais negalėtų turėti kokio 
smagumo vietoj būti vis susijudinus, vis krims
tis ne tik dėl pasaulinio karo ir Amerikos gali
mybės į Ją įsivelti, o ir dėl klasių kovos.

Tas nereiškė, kad Petras buvo kietas, be 
jausmų. Ne, Petras paėmęs drebančią Onytę 
savo glėbin buvo labai giliai susijudinęs; jis ge
rai numanė, kokia kilni ir gera jos siela. Jam 
ištikro norėjos jai pagelbėti — bet kaip jis ga
lėjo gelbėti? Padėtis buvo tokia, kad jis ne
galėjo jos perkalbėti, negalėjo bandyti ją per
keisti; jis turėjo pasiduoti visoms jos kvailoms 
užmačioms ir apsimesti busią jis sutinka su ja. 
Onytei lėmė pragaištį jos pačios silpnybė, ir ko
kia nauda butų jam eiti pražulni drauge su ja?

Petras aiškiai suprato, kad pasaulyje esama 
dvejopų žmonių, tų, kurie valgo, ir tų, kuriuos 
valgo; ir jo noru buvo būti pirmųjų grupėj. 
Petras per dvidešimtį savo gyvenimo metų at
ėjo prie " aiškaus supratimo tų daiktų, kurie va
dinama “idėjomis”, “visuomenės labu” ir “tiky
bomis”. Tai buvo jauktas čiulpikams gaudyti; 
tarpu čiulpikų, kurie, žinoma, nenori būti pa
gautais ir aukštesnio proto žmonių tolydžio eina 
lenktynės ir todėl tolydžio išrandama naujas, 
geresnis labiau masinąs jauktas. Petras lig šiol 
gana prisiklausė “draugų” žargono ir mate, kad

jis ypatingai puikiai veikia; štai kad ir nelaimin
ga Onytė įsikando meškerės ir ką Petras gali 
padaryti su ja?

Bet lai buvo pirmutinė Petro meilė ir kada 
jis buvo giliai jos paliestas, jis suprato tą teisy
bę, kurią Gole pasakė, kad įsimylėjusis vyras 
nori teisybę sakyti. Petrui knietėjo pasakyti jai: 
—O, mesk visus tuos pamokslus į šalį ir pasil
sėk! Pasidžiaugkime truputį gyvenimu.

Taip, jis laikėsi kiek galėdamas, kad to ne
pasakius, nes jis gerai žinojo, kad tas sunaikin
tų viską. Kartą Onytė išėjo apsitaisiusi naujais 
šilkiniais drabužiais jai nupirktais vienos ponios, 
kuriai pasidarė gaila išvydus ją nudryžusią. Tai 
buvo minkštas žilas šilkas, — pigus, bet naujas 
ir Petrui lig šiol dar nebuvo tekę tureli savo ran
kose tokio puikaus. Jis priliko Onos žiloms 
akims ir jo naujumas suteikė jai rožinį žėrėsį; 
o gal jos veidai daugiau užkaito' dėlto, kad Pet
ras daugiau ja gėrėjos, labiau ją mylėjo? Petras 
turėjo noro išeiti su ja į miestą ir pasirodyti; jis 
įspraudė savo burną į minkštus jos drabužio 
linkimus ir tyliu balsu pasakė: — Klausyk vai
kuti, tu ir aš kada-nors turėsime truputį paliauti 
su šituo kietos laimes dalyku!

Jis pajuto, kad Onytė pučias ir traukias nuo 
jo; todėl jis greitai ėmės negerumą taisyti, sa
kydamas: — Aš noriu kad tu pasveiktum. Tu 
kiekvienam gera, su kiekvienu gerai elgiesi, o

save užmiršti!
Merginą išgąsdino ne tiek jo žodžiai, kiek 

jo kalbos tonas. — O, Petrai! — sušuko ji. — 
Kiek reiškiu aš, arba kitas žmogus, kuomet mi- 
lionai jaunų vyrų sušaudoma į skivytus ir mi- 
lionai moterų bei vaikų badą kenčia!

Ir taip jie vėl kovojo prieš karą; Petras tu
rėjo nešti jos naštą, būti didvyriu, kankiniu ir 
“Raudonuoju”. Tą pačią dieną po pietų likimo 
buvo lemta trims be darbo aidoblistams užeiti; 
ui, kaip sunku buvo Petrui klausyti šitų pabustų 
agitatorių — nepakenčiamųjų, zitrzų! Petimi 
norėjos pasakyti: — O, liaukis su tuo! Ką tu 
vadini “labu”, lai nėra niekas daugiau, kaip tik 
tavo šungalvis dirbti liežuviu, o ne su kirka ir 
kastuvu. —l Ir tas Petro vaizduotėje sukeldavo 
ginčą. Vieną vyrukų jis girdėjo klausiant —. Ar 
daug tu dirbai su kirka ir kastuvu? — Kitas 
sakė, — Man atrodo, ka<f tu visur rasdavai leng
vą duoną, kur lik ėjai! —Tas, kad tai buvo tie
sa, nemažiau Petrą erzino, ne lengviau jam bu
vo susieiti su draugu Smitu, Broliu Džonsu ir 
tik-ką išėjusiu iš kalėjimo draugdirbiu Braunu 
ir klausytis jų pasakojimų apie sunkią padėtį, 
žiūrėti, kaip jie ima nuo stalo tą maistą, kurio 
jis pats norėtų ir — visų karčiausias kąsnis — 
leisti jiems manyti; kad jie apgauna jį savo 
zaunomis! ,

[(Bus dangum)'

DEL ^DRAUGO” “AR TUO 
KELIU BEEINAMA”.

Kaikurie Lietuvos Vyčių or
ganizacijos nariai, skaudžiai ir 
neteisingai iš pasalų plakami, 
nebegalėjo to visko ilgiau pa
kęsti, ir štai “Draugo” 26b nu
mery vytis šlaitas savo rašiny 
“Lietuvos Vyčių Organizacijos 
Apžvalga Chicagoje” nusiskun
dė, kad L. Vyčiai turi ganėtinai 
visokio plauko priešų.

Del to “Draugas” ėmė savo 
pamokslus sakyti. Jo pamoks
lai, pavardyti “Ar tuo keliu be
einama”, pilni ironijos ir kan
džiojimų. V. šlaito prabilimą 
“Draugas” vadina “nesveikai 
įsivaizdintu baubu.” Prieš po
ną, mat, nei vampt — neturi 
tiesos išsižioti. Bet taip daryda
mas “Draugas” lai nesitiki ki
tiem burnas uždarysiąs. Tas 
perdaug negąsdina mus. Prie
šingai, gal tik (taugiau energi
jos duoda su priešais grumties. 
Nebe tie laikai. Kas po inusų 
pamatu knisasi, to mes negjos- 
tortie.

Ir Alai to žodžiai nepaliks tu
šti. Kas nors organizacijoj bus 
pataisyta, patobulinta. Nauja, 
gaivesnė atmosfera veikia vi
sur, veikia ji ir Vyčiuose. Del 
Šlaito pakeltos audros ne vie
nam galvelė ims suktis. Bet tik 
tie, kur daug išmano ir vos 
abėcėlę tepaskaito, pasakys 
“po šimts pypkių” ir vėl ranka 
numos.

Kunigams paprastai tik tas 
gerais, kur nieko neprotauja ir 
ne savo nuomone gyvena, o 
šoka lik taip, kaip kunigėlis di
riguoja. Prašau nesuprasti 
mane, kad aš esu kunigų prie
šas aplamai. Anaiptol. Yra jų 
gerų ir nuoširdžių žmonių 
draugų. Aš čia kalbu tik apie 
huis, kur, šiuo atveju, nori L. 
Vyčius laikyti kaip savo norų 
jriklytojus, vergus. Jie, turėda
mi dėl ko nors neapykantos 
prieš atskirus narius, skaudžia 
visą organizaciją. Jų uždavi
nys ir priedermė lik bažnyčios 
reikaluose, taipgi auklėti kata
likų draugijas. Jei mato ką ne
gerai darantį, jie gali pranešti 
organizacijos valdybai, kuri pa
ti pasirūpins nusidėjusį taisyt 
ir, jei reikalas, pabausti. Dabar 
gi mes jaučiame kaikuriuos ku 
nagus einant prieš tuos narius, 
kurie yra musų organizacijos 
siela ir kūnas. Kitiems organi
zacija gali būt, gali mirt — 
jiems tatai nelabai rupi. Bet 
kaip tik toki kunigams geri, su 
jai tarp jų nėra nesantaikos

“Dr-gas” duoda suprasti, kad 
vytis šlaitas nesąs geistinas or
ganizacijos narys, Bet ar ne
klysta? Man regis, kad čia 
“Draugas” visom keturiom su
klupo. Išvirkščiai į dalyką žiū
rėdamas, žinoma, jis gali taip 
spręsti. Ir tai nenuostabu. L. 
Vyčių centre pas patį viršiausįjį 
generolą jis spėjo nuodingais 
organizacijos gazais prirugti. 
Dėlto ir pakvipo tokiu nemaloniu 
kvapu.

Bet galų gale atėjo laikas pa
sakyti tiems įkyriems savo glo
bėjams: — “Tėveliai, kunigėliai, 
nusibodo jau mums belaižyti 
jūsų batus. Jau musų liežuviai 
paskaudo ir lupos nudilo!”—ir 
veikti savo darbą savarankiai ir 
be perdaug rūpestingos kleboni
jų globos. Ir tegul sau “Drau
gas” lieja savo tulžį (tai jo 
amatas) ant darbščių organiza
cijos narių, kurie turi drąsos ir 
savo protu vadovautis, o ne 
taip, kaip klebonija liepia.

Šlaitas, daug teisybės pasakęs, 
ne vienam širdelę suvirpino. 
Nuo “Draugo” prierašų perėjo į 
Benaičio Ko. •— Ura, vyrai, pro
testuokime!...

Pocius užtariamas; visi užta
riami. ' Delko Sabonio neužta- 
rėt, kuomet jis buvo visai netei
singai užgautas? Branginkime 
visus organizacijos narius ir dar
buotojus, bet ne vien tuos, kur 
gražiai pašneka ir daug nuveik
ti žada, o gaių gale nulį tepada- 
daiOi — Vienas1 Vyčių. 4>
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CHICAGOS
RENGIASI PRIEŠ GATVE- 

KARIŲ KOMPANIJOS.

NAUJIENOS, Chicago, IH
■; ■ . ■___1 ... ...
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ŽINIOS
Miesto advokatai sukaitę dar

buojasi prirengti bylos prieš gat- 
vekarių kompanijos, kuri neuž-

Gal streikuos skerdyk 
lių darbininkai.

miestas bylą laimes ir galveka- 
rių kompanijos visvien bus pri
verstos sumažinti už važinėjimą 

| iki penkių centų.

Lietuvon ir iš Lietuvos
I z

Pereitą septintadienį įvyko 
skerdyklių darbininkui skaitlingi 
susirinkimai Chicagoje ir kituo
se miestuose, sušaukti tikslu ap- j 
tarti budus pasipriešinti prieš! šie laiškai yra atėję iš Euro- 
sumažinimą algų. Mat skerdyk-1pos. Kam jie priklauso, tegul 
lių baronai buvo nesenai pasi- , nueina į vyriausįjį paštų, (Clark 
šaukę darbininkų komiteto na
rius “konferencijon” ir juos pri
vertė pasirašyti po tam tikro
mis blankomis, kad darbininkai 
buk patys sutinka sau algas su
mažinti. Jiems buvo leista tik
tai vienas <

Atsiimkit laiškus iš Pašto

ir Adams gt.) atsiimti. Reikia 
klaust prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window”, 
lobėj nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERį, kaip kad 
šiame sąraše pažymėta. Laiš-

dalykas atlikti, bu- kus paštas laiko tik ketui ioliką 
tent, pasirašyti po to “sutartim” dienų nuo paskelbimo.
be jokių balsavimų bei apkalbė
jimų. šitas parėdymas įėjo ga- 
lėn vakar. Taigi, kad pasiprie
šinti tam, darbininkai gal grieb
sis streiko priemonių, jeigu 
darbdaviai norės šį parėdymą 
įgyvendinti.

Omaha’s skerdyklių darbinin
kai jau nubalsavo didžiuma bal
sų streikuoti. Yra spėjama, kad 
gal paseks juos ir kitų miestų 
skerdyklių darbininkai.
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LAIVAKORTES

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penu 
silvanijos 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose* rei 
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

NAUJA 
TIESI KELIONE IŠ MONTREAL 

IKI DANZIGO. 
Pagabiausis susinešimas su Pilava, 

Kaunu ir Karaliaučium.
VISA VANDENIU KELIONE 

BE PASIVĖLAVIMO, 
BE PERSĖDIMO.

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

Šie garlaiviai sustos prie HARVE 
ir SOUTHAMPTON.

KAINOS IKI DANZIGUI 
sios kabinete ..........................
Trečios klesos ..............-.........

Kaina iki Pilavos.
Trečia klesa............................ - .

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba 

THE CANADIAN

hos 
Pa- 
pa- 

prie 
Duc

DENTIŠTAS
Kainos Numažintos
Gold Crovvns — taip žemai $3.50 
Platės — taip žemai ........... $8.00
Bridgework — taip žemai .... $4.00

Už šitas kainas gali atlikti sau 
naudingą dalyką tuojaus. Darbą 
gvarantuojame, kaipo geriausią.

Egzaminavimas veltui
Dr. Frank Satten

Kampas 47-os ir Halsted St.

pigiau- 
$200.00 
$110.00

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

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

$135.00
i j

DR. A. R. BLUMENTHAL J^DR.HERZMAN^ 
U BOSUOS

Persikill nvo 8412 So. Halsted St.
No- 8818 So. Halsted 8t.

'pervl llotuvlarrm 4inoma.« p«T 21 
metu kaipo patyręs gydytojas, shi- 
futvm Ir akušeris.

Gydo aštrias h chroniškas ligaa, 
vyrą, motorą Ir vaiką, pagal nae- 
jausias metodas X-Kay ir kitokiu 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijat 1B25 W. I 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS! Nu 10—11 plotą, 
ir nu 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis: CanalIW.pb.Mj J _ 8"“ *r,b* .
1 Naktimis! Drexel 
( 951 - Drovcr 4186 

GYVENIMAS: 3318 S. Halsted St.

40 N. Dearbom Str,

PACIFIC
Railway Trafiko agentas

Chicago, III.

Akiu Specialistas
4649 S. Ashland Avė

Kampai 47tb St.

Kieminės numažintos kainos galėjo
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa
rankamai, moderniško laivo.

Red Star Line
Išplaukia kas savaitę 

New York j 
Hamburgą.

New York 
Hamburgą

Armalis Mateus 
Bakaitienei Veronikai 
Daugvilo Joz 
Domeikis Juozop 
Dumikas Juozas 
Ginkos Antoni 
Grigalunu Janu 
Grigonis Antaniniu 
Griksas Adolf 
Ilgaudas Jonas 
Jokubatis Johan
Juozapawich Anthon 

Mankui Kazimerui
Karmansku K 
Karalius Jonas 
Kinbras Stanislowas 
Kurpias Vladyslaw 
Lauruskaitis Ona 
Lazauskis Wilims 
Lukauskis Stonli 
Macai i s Elena 
Macaitis Juzupas 
Melekauskis E 
Meskiene A'delia 
Mikalocius John 
Mizewch Mike 
Plaskunas Jurgis 
Preitikene Ursula 
Račkauskienė Ona

Samoskaiti Ana 
Sinvokaitis Brono 
Soatis Toni 
Stuchinsky Chaly 
Talaga Magdalena 
Zuras Antanos

KIAUŠINIAI DAR VIS EINA I'” 
BRANGYN. 76
 # 77

Šviežiu kiaušiniu tuzinas da- Į Įįį 
bar parsiduoda Chicagoje po 80! 84 
centų, o prastesnių po 60. Gi 
aplinkiniuose miesteliuose dar 
geresni kiaušiniai parsiduoda po 
30 ir 50 centų tuzinas. Taigi be
veik perpus pigiau. Gi Chicagos 
kiaušinių brangumo priežastis 
yra ve kame, čia trustai turi 
supirkę visus kiaušinius ir jie 
jiems kainas nustato tokias, ko- i 
kios jiems patinka. Be to, kad!
parodžius žmonėms, kad kiauši- Dlllj(Į-.CYpC| I C R 
nių kainos kila, tai trustai tarp iKIliiLArLLLLil 
savęs perka ir vėl parduoda auk-1 
štomis kainomis, žinoma, jie tai į 
daro tik ant popierio, tik pasi-1 
teisina, kad, girdi kiaušinių kai
nos vis kįla aukštyn ir jie vi- Tėmyk įkaro (Auchor) Vaizbažeuklį. 
sai tame nekalti, -----------

96
97
108
114

126
136

Darbininko Draugas

Valzbaženklis užreg. 8. V. Pat. Ofise.

Garsus per daugiau kaip 
50 motų.

LIETUVONSwedish
American
Line
Pirmas pasažieriams patarnavimas iŠ New Yorko iki LIEPOJAUS 
per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai bus transperuojami ant jūrių 
tiesiai į Uepojų.

S. S’. DROTTNINGHOLM......................................GRUOD. 3
S. S. STOCKHOLM .............................................. LAPKR. 12

Trečios klesos pasažieriai talpinami į kabinus turinčius 2-4 lovas.
Švedų vizos nereikia. Kreipkitės į vietinius agentus.

SWEDISH AMERICAN LINE,
24 State St., New York, 70 E. Jackson St., Chicago.

GUST BALSEVIČIUS
MUZIKANTAS

Duodu lekcijas ant visokių ar
monikų ir koncertinų. Gvaran- 
tuoju savo studentams, kad i 
4 mėnesius išmokinsiu grajint 
iš notų, taisau visokius instru- 
meptus. Taipgi, turiu parduoti 
keletą armonikų ir concertinų.

Su visais reikalais kreipkitės

2454 So. California Avė. 
Chicago.

Tel.: Rockvvell 3876

Samland) (Lapkr. 80

Gruod. 17 
(Gruod. 3 
Gruod. 31 
Gruod. 24

Kroonlund)
Lapland) 
Finland .... 
Zeeland ....

AmericanLine
Mongolia)
MiiHiekahda
Manchuria) Hamburgą (Gruodžio 29

Tikietai tiesiai j Pilavą 
INTERNATIONAL MERCAN- 

TILE MARINE CO., 
120 laivų 1,300,000 tonų 

Chicago: F. C. Brown, West. Fasa. 
Manager. 14 North Dearborn St.

New York (Gruod. 1
į (Gruod. 10

PEARL CIIEEN 
CONCERTINOS

Padarytos 76, 102 ir 102 
raktų trieilės.

Dienoms, t ryto Iki 9 vak.
JNed. 10 iki 12 ploti.

Tel Boulevard 6487

DR. YUSKŽ
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofise valandos: nuo 19 ryto Iki 

8 vakare.
Ruiduclja! 2811 W. 63rd 84.

Tel. Prospcct 3466

T. Pullmaa 5431

A. SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

motorą ligose; rū
pestingai priiiu- 
riu ligone ir kūdi
kį laike ligos. 
10929 S. State Si

Chicago, III.

Chicago1739 S. Halsted St

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNIGKI
81

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

Dealeriu Anglių Kiemas
Tik-k;į atidarytas.

TIKROS 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.

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

GEORGI & VITAK 
MUSIC GO.

4639 So. Ashland Avė., 
Chicago.

KALĖDŲ DOVANOS
Nustebink savo moterį ir draugus su Kalėdų 

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

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

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

So. Morgan 88^ 
hieago, III. 

VALANDOS! Nuo 8 Ud U ryto 

 

tr ou4 5 Iki 8 vakaro.

DR. M.t.STRIKOL'IS ’

Lietevys Gydytinas ir Chirurgas
People T 

1616 W. 47th St

o Name, 
ek Boal. 160 

VALANDOS!

I iki 8 vak. NedžlMO iki 12 ryto 
Ra. 2914 W. 4 Street 
Telephone McKijiley 261

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. G. M. G
Praktikaoja 39 metai 

Ofisai!
3149 8. Morgan St., kerti W Si. 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moterišką ir Vyrišką 
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOSi

Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 6—8 
vakare. Nedėliomis nuo 19—2 

po piet.
Talephoee Yards MT

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

.....  Ofisas ' ,,n 
4721 So. Ashland Ave^ 2 iebeo 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

lioterilką, Vyrišką Ir 
Taiką Ligą. 

OinSO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Ud 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 rak 

valandos ryto iki 1 vai. po pia*. 
Telefonas Dreaei 28811

Dr. Maurice Kabu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashand Avė. 
Tek: Yards 994

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

H

IC'1:

Gera sveikata, yra didžiausia palaima

NEW PEOPLES ELECTRIC CO
1711 West 47th St 

Tel.: Yards 413 
Tarpe Hcrmitage ir Paulina.

■ ■ ■ vPinigai is 
Rockfordo

... ........................................ .
Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 p« 
piet. 6 Ud 9 vakare.

Nediliomia nuo 9 iki 12 ryte, 
1821 S. Halsted SU 

Kampas 18 ir Halsted St.
&

Lietuvon

HI1E3HIBB
Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS ‘
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas motorą, vai
ką Ir vyrą. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrą ligas.

3259 So. Halsted St., Chicago.

Tel. Aušrio 787
DR. MARY A 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįio ii Califoraijos tr 

▼ai tos savo praktikavimą p« Na. 
5208 W. Harrtooa St.

Valandos l 8—12 kasdieną Ir O—6 
vakare Išskiriant nadildieniaa.

lOBcanaaiihiam
Telefonas t Boulevard 7042

DR. G. Z. VEŽELIS
Lletnvis Dentlstas 

4712 Boath Ashland Ava^ 
arti 47-toa gatvia

I

i:

‘•I./■
J

Kuomet sergame, yra užvis svarbiausiu paduot 
dalyką į gerai patyrusio gydytojo rankas, kuris 
supranta, kaip sugrąžint sveikatų.

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

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

ną. Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.

Cnnnmlintan I i/rii yenenJUškų’ krauJ°> odos, kroniškų,'inkstų opsciahsias Ligų sp^^ikos gydym“8u
DR. J. W. BEAŪDETTE

Ofisas
Novako Vaistini
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:80—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned.: 2:80—4:30 P. M.
Telephone: Carai 464

Ofisas
5100 S. Ashland Avė. 

ant viršaus Banko 
Vai.: 1—2:36 ir 6:30—8:30 P. M. 

Nedėliomis iki 2:30 P. M. 
 Telephone: Republic 805

Tai. Monroa 2804
’ DR. W. F. KALISZ

Specialamas: Moterą ligoa ir Chirurgija.
1145 MILWAUKE£ AVĖ. CHICAGO.

M
STREIKAS UŽBAIGTAS

Susivesk elektros dratus į savo namą dabar. Kaina stebėtinai 
tema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai 
ąpkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC COM Ine.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, UI,

Pinigus iš Rockforda 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau« 
ską, Rockford Real E» 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pi- 
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini 
gų siuntimų pilnai atsč/ 
koma.

Siųskite pinigus Lie> 
tuvon per

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, Ilk

Tel. Boulevard 2160 '
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgai
VALANDOS: 9—U ryto

1301 So. Morgan Stroit, 
Chicago, Iii.

Tolephono Vnn Burcn 294
Hm. 1189 Indepondence Blvd. Chicag*

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ofisas: 3354 So. Hakted St. Chicago
Tslephons Drovsr 9698 

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 p* pist, 
7—8 yak. Nedaliomis 10—12 džiną.

DR. M. STAPULIONIS
Gydai be gyduolių ir be operaciją 

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

Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat. 2 iki S vak.

Tel. t Canal 279 :ip

Z
DR. C. K. KLIAUGA 

DENTI8TAS 
1821 fto. Halsted St^ Chicago, 1U. 

kampas 18th St. 
Valudost 9—12 ryto ir 1—9 yah. 

Phona Canal 257 
, ......................... ■

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS 

Lletevya Dentiutas 
10301 So. Michigaa Av^ Roaeland. 

Valandos: 9 ryto iki 12 dieną 
Kae 1 po pietą iki 9 vakare.

R

V



NAUJIENOS, Chicago, HI Utarninkas, Lapkr. 29, 1921

Lietuviu Rateliuose
Onai Stadelnikienei
Yra labai svarbus laiškas iš 

Lietuvos “Naujienų“ Redakci
joj. Kas ją žinotų, malonėkite 
jai pranešti apie tai, arba su
teikti mums jos adresą.

BRIDGEPORT.

“Jaunoji Birutė” ruošiasi. — 
Ateinantį nedėldienį, gruodžio 4, 
ohieagiečiai turės progos išgir
stu ir pamatyti Jaunąją Birutę 
ant liuli Ilouse pagrindų. Ta 
“mažųjų jaunimo“ draugijėle, 
p-lės S. Staniulintės auklėjama, 
pamokoma ir vedama duos mi
nėtame liuli Ilouse teatre (Polk 
ir Halsted gv.) koncertą, o taip
jau suvaidins du veikalėliu:

“Tarnaitė pamokė“ ir “Linksmos 
dienos“. Reikia tikėtis, kad Jau
noji Birutė sutrauks savo vaka
rėliu nemaža palankios jai pub
likos. —

savo kvotai pabaigti.
Apsk. pirm. J. A. Mickeliunas.

Del Lietuvių Auditorijos

CICERO.

Ketverge, lapkr. 24, vakare, 
buvo koncertas šv. Antano pa- 
rap. salėj. Vietos choras p. B. 
Lauraičio vedamas ir orkestro 
pritariamas sudainavo keletą 
dainų. K. Andrejunas sudaina
vo solo “Vai varge, varge“ Šim
kaus ir “Už šilingėlį“ Petrau
sko. Andrejunas turi stiprų bal
są (basso) ir neblogai sudaina
vo. p. Lauraitiene taipjau solo 
(soprano) sudainavo dainelę, o 
p. K. Bičiūnas griežė smuiką. Be 
to dar dainavo vieni vyrai ir vie-

I .
nos moterys. Aplamai koncertas 
pavyko neblogai.

— Ten buvęs.

Su gruodžio menesio pradžia 
prasideda draugijų priešmetiniai 
susirinkimai, kuriuose paprastai 
stengiasi kiekvienas narys daly*- 
vaut. Butų tat gera, kad tuose 
susirinkimuose draugijos taip
jau pasitartų ir, kiek galėda
mos, prisidėtų prie pastatymo 
puikios Lietuvių Auditorijos. 
Reikėtų, kati ne tik pačios drau
gijos imtų šėrų, bet taipjau ir 
nariai kad imtų bent po vieną 
Šerą (Šeras 10 dol.), tuomet dar
bas butų greitai ir lengvai nu
veiktas. štai, pavyzdžiui, Brid- 
geporto draugijų, prisidėjusių, 
yra apie trisdešimt suviršum, jų 
narių skaitoma apie penki tūk
stančiai. Draugijos netur tiek 
pinigų, kad pačios galėtų pa
statyt rūmus, kad ir iki pasku-

Tokį sumanymų paduoda 3- 
čioji kuopa. Butų pageidauja
ma, kad kitos kuopos išreikštų 
dėl jo savo nuomonę ir dalyką 
gerai apsvarstytų.

Šiame susirinkime 3-čioji 
kuopa išrinko tam tikra ko
misija, kuriai pavesti! rūpintis 
finansine puse minėtiems rei
kalams. Tuo tikslu bus rengia
mi susirinkimai, prakalbos, į- 
vairus vakarai. Komisijon pa
skirta energingi darbuotojai: J. 
Elvikis, Antanas Mažeika, J. 
Jurkus, kurie, be abejo, steng
sis savo uždavinius atlikti kuo- 
geriausiai.

B. Simokaitis
1621 Division st., Chicago.

Chicagos L. G. D. Apskritis 
vėjo lapkr. 18 <1. reguliarinį

PRANEŠIMAI. PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI
Liet. Mot. Pašelpini* Kliubas ren

gia rankdarbių ir namie gamintų val
gių bazarą, kuris įvyks gruodžio 4-tą 
d., Mildos svetainėj, 32 ir Halsted 
gatve. Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 
ypatai 35c.

Kviečia Komitetas.

Liet, švietimo D-ja rengia prakal
bas šiandie, lapkr. 29, 7:30 v. v., Ray
mond Chapel salėj, 816 W. 31 g-ve. 
Tema: “Kodėl katalikų bažnyčia drau
džia skaityt bibliją”. Kviečiame pub
liką gausiai susirinkt.

Komitetas.

PARDAVIMUI BUČER- 
nė ir grosernė, labai geroj 
vietoj. Biznis išdirbtas.

Atsišaukite:
1715 Canal St,

PARDAVIMUI 7 PA- 
SAŽIERIŲ HAYNES 
TOURING AUTOMO
BILIUS $450.

4758 So. Throop St.

ASTUONIOS MENESIUS 
LOVOJE

Priežastis — pakeitė gyven
inę. Kaip Lydia E. Pinkham 
Vegetable Compaundas pa

gelbėjo.
Afton, Tenn. — “Noriu, kad kitos 

kenčiančios moterys žinotų, ką Lydia 
E. Pinkham Vege
table Convpound ge 
ro padarė man. Į 
Laike 1 
mano gyvenimo, gu ’ ReprcsentatiVe of Lithuania, 370 

leiau lovoje per aš- _
tuonis mėnesius ir1 Seventh Avc., New York City.

— Paskubinkim paskolos darbą

L. L. P. CHI. IR APIEL. AP- 
SKR. STOČIŲ DOMEI.

Paskolos vajaus laiku nema
žai parduota L. L. P. bonų, bet 
yra žinių, kad kaikurios stotys 
dar nėra pasiuntusios pinigų už 
juos ir laukia, kad pabaigs sa
vo kvotą. Vaduodamasis Apskri
čio nutarimu, prašau visų sto
čių iždininkų tuojau pasiųsti pi- 

pakeitimo'nigus Misijos raštinėm, adresu:
• I . _ . _ . —

Įėjau lovoje per aš- Į

turėjau du gerus 
gydytojus, bet jie 
nieko man gero ne 
padarė. Drauge pa 
tarė man imti Lv- 
dia S. Pinkham Ve

Compound, ką aš ir padariau 
r trumpamo laike pradėjau jaustis 

geriau. Turėjau visokių dieglių, bet 
visi jie apleido mane. Dabar ,kuomet 
tik jaučiuosi silpna ir nervuota, tuoj 
imu Vegetable Compoundą, kuris tuoj 
pagelbsti. Geidžiu, kad kiekviena 
moteris imtų pakeitime savo gyveni
mo, ką žinau, kad padarys gero. J_. 
manote, kad aš noriu prikalbinti kitas 
mėgint vegetble Compound, jus galite 
paskelbti šį mano laišką”. Mrs. A. 
Keller, Afton, Tennessee.

Motery* nuo keturiasdešimts penkių 
iki penkiasdešimts metų amžiaus, tu
ri imt pasargą nuo šių simptomų, 
kaipo karščio, širdies plakimo, ir ki
tus skausmus, arba pajuodavusius pa
akius, galima visa tai prašalint nau
dojant Lydia E. Pinkham Vegetable 
Compound. Jis gelbėjo labai daugeliui' 
moterų mėginant tame periode, kaip I 
kad ir poniai Keller.

AGOTA BALNONIENfi.
Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkr. 

27 d., 5 vai. ryte, po sunkios opera
cijos, Illinois General ligonbutyj, tu- 

gyveno 20 m. 15 metų išgyveno ve
dusi. Paliko nuliudime savo mylimą 
vyrą ir du vaikeliu: dukterį 13 metų 
ir sūnų 11 metų; seserį Viktoriją ir 
brolį Petrą Amerikoj. Lietuvoj pali
ko: brolį, seserį ir motiną. Velionė 
paėjo Kauno rėd., Šiaulių apskr., Sta
čiūnų vaisė., Ruplaukių kaimo. La
vonas randasi 4606 S. Prairie Avė. 
Laidotuvės įvyks seredoį, lapkr. 30, 
10 vai. ryto į lietuvių Tautos kapi
nes. Gimines ir pažįstamus kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse. Lieka nuliudi
me vyras su vaikeliais.

y VVAAA- | —j------- 9 . ,y

. Jei1 redama 35 m. amžiaus. Amerikoj iš-

ovaijv A Ulinio, IYCVV4 11 11X1 pciorvu | - — --------- — ----- ----------- CT>----------------------- S

tinio dolerio atiduotų, bet pavie- susirinkimą Raymond Chapelėj, 
niai nariai gali tai padaryti leng-1816 W. 31 g-vė, kur buvo nu- 
vai: penki tūkstančiai narių po tarta, kad Apskrities iždininkas 
vieną Šerą, t. y. po $10, jau tu- j visus pinigus perduotų L. G. D. 
rėsime 50 tūkstančių dolerių. Centrui. Pasirodė, kad Apskri- 
Bet tai tik vien Bridgeportas. O ties ižde buvo viso $268.39. Rug- 
kur 18-tos Gatvės kolonija, — sėjo 13, 1920, išmokėta S. Gri- 
kuri kone lygi su Bridgeportu, .siui už laiškus.................... $1.25
ir kuri, be abejo, prisidės prie , V. F. Andruliui už knygą $7.00 
statymo, — kur kitos kolonijos! L. G. D. Centro Iždui .... $200.00

Lietuvių Auditorijos pastaty-! 
mas atsieis apie 150 tūkstančių 
dol.

Imkime pavyzdį iš žydų. Man < 
vienas jų pasakojo, kaip jie įsi
gijo puikią Douglas Park Audi- 
tori ją. Jis sal\>: — Musų Audi
torija kainoja y5,000 dol. Drau
gijos sudėjo ‘25,000 dol., o kiti 
50,000 dol. buvo paskirti tų 
draugijų* nariams — jų apie 
15,000 — sudėti ir jie sudėjo. 
Na ir turim tuos puikius rumus 
cash. —

Biznieriai taipjau turėtų ne- balienė, F. Karoblis, O. Karob- 
stovėt užpakaly kitų, bet prisi
dėti gausiai. Gražus rūmai pa
kels nuosavybės vertę apielinkėj 
ir pagerins biznį aplamai.

— K. Vičas.

Chicagos Lietuvių Tarybos Prelek- 
cijų Komisija šaukia bendrą Chicagos 
apielinkės lietuvių veikėjų — draugi
jų, kliubų, kuopų atstovų ir valdybų 
narių, profesionalų, k. a. advokatų, 
daktarų, inžinierių, pramoninkų, biz
nierių — susirinkimą pasitarti svar
biais Lietuvos reikalais.

Susirinkimas įvyks trečiadieni, lapk. 
30, kaip 7:30 vai. vak., Raymond Cha- 
pel salėj, 816 W. 31 g-ve.

Rimtas ir rustus momentas; Lietu
va reikalauja visu amerikiečių lietu
vių pagalbos. Dėlto kviečiame visus 
darbuotojus ateiti ir bendrai pasitar
ti.

Ch. L. T. Prelekc. Komisija:
Dr. A. L. Graičunas 
St. Valančius
Kl. Vilkevičia.

PARDAVIMUI GROSER- 
nė ir bučernč. Lenkų ir rusų 
kolonijoj. Biznis senas ir ge
ras. Pigiai. Matykit nuo 4 
iki 5 vai. vak. 908 N. West- 
ern Avė., 1 fl. front.

PARDAVIMUI restoracija lie
tuvių apgyventoj kolonijoj. Biz
nis gerai išdirbtas. Priežastis 
pardavimo — savininkas aplei
džia miestą. Pigiai.

1936 Canalport Avė.

PARDAVIMUI BUČERNŪ IR 
grosernė lietuvių ir lenkų ap
gyvento] vietoj. Pardavimo prie
žastis, savininkas turi kitą biz
nį. Biznis cash.

2241 W. 21st St.

RAKANDAI
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 dubelta- 
va springsa phonographas, su rekor
dais ir daimanto adata ir gražiausia 
grojiklis pianas, ukelele pridedama, 
modelio 1921 su roliams Šėpute ir ant 
10 metų gvarantuotas. Nepraleiskit 
šio bargeno.

Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA- 
kandai. Neturtingai Šeimynai atiduo
siu už pusdykę. Rakandai ncbenauji 
ir tuose pačiuose kambariuose galima 
ir gyvent, šią savaitę turiu apleisti 
miestą. Atsišaukit:

821 W. 34 th St.

TARP EX-KAREIVIŲ 
LIETUVIŲ.

labai svar- 
gruodžio 1, 
30 ir Hal-

Kiek vieno

Birutės repeticijos bus 
bios sekanti ketvergą, 
1921, Mark White svet., 
sted, kaip 8 vai. vakare, 
nario dalyvavimas būtinai reikalingas.
Tai bus prisirengimas koncertui.

Sekretorė.
■JL,1 '■■■■!■' !  ................ >■ ___ U „A.1.1- _______L-l

ASMENŲ JIESKOJIMAI

PARDAVIMUI BUČERNŪ IR 
grosernė lietuvių ir lenkų apgy
venta vieta, biznis išdirbtas. 
Priežastis pardavimo •— savinin
kas eina į kitą biznį.

4728 S. Loomis St.

PARDAVIMUI RAKANDAI 
dėl 3 kambarių, su renda. įlen
da pigi. Turiu parduoti greit, 
nes išvažiuoju iš Chicagos ket
verge. 3430 Barnelį Avenue, iš 
užpakalio.

MOTINOS! IŠTRINKITE KŪDIKIŲ SLOGAS
Iš vidaus vartojamos gyduolės, tankiai atsi 

liepia ant fauno, opaus pilvelio.

Chicago. — Lapkričio 17 die-

kareivių 3-čioji kuopa laikė mė
nesinį susirinkimą Baymondo 
Chapelėj. Kalbėta, kokiuo bu-

Apskr. ižde beliko .... $60.14 
Tuos pinigus $60.14 Apskri

ties iždininkas Pr. Puteikis pri
ėmė ir pridavė Centro iždininkui 
Drui J. Kuliui.

JIEŠKAU BROLIO, JONO PALA- 
pio, meldžiu atsišaukti. Kas praneš 
kur jis yra gaus $10.00 dovana.

PETRAS PALAPIS, 
321 Bank Street, 

Waterbury, Conn.

PARDAVIMUI BUČER- 
nė ir grosernė, lietuvių ap
gyvento] vietoj. Biznis senas 
ir geras. Kreipkitės:

4516 So. California Avė.

PRANEŠIMAI

Dr. A. L. Graičunas.
Centro Sek r.

LIETUVOS NAŠLAIČIAMS 
AUKOS.

JIEŠKAU kun. J. J. Strazdelio ir 
Dr. A. T. Smito—Petraičio, vėliausiai 
gyveno Gary, Ind. Malonės abu atsi
šaukti labai greitai, nes turiu labai 
svarbų reikalą, arba žinanti juos teik
sis pranešti. Kostanciįa Kalainiutė, 
1712 N. Lincoln St., Chicago, III.

PARDAVIMUI NAUJOJ LIETU- 
vių 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.

APSIVEDIMAI.

DIDŽIAUSIA PROGA 
— PIGIAI!

Pardavimui saliunas. 4 kam
bariai pragyvenimui užpakalyj 
saliuno.

6057 So. State St.

PARDAVIMUI 5 KAMBA- 
rių mūrinis namas. Elektra, fur- 
nace ir puiki medinė cottage už
pakalyj. Viskas už $7,500 — 
lengvos išlygos. 6452 So. Robey 
St. Tel.: Prospcct 3697.

Chicago. — Valerijos Striškai- 
tės pokyly, lapkr. 24, per Pov. 

(Atkačiuną: J. Vžubalis, A. Užu-

Naujas būdas gydymui slogų, 
viršaus trinant krutinę ir ger
klę su VICKS VAPORUB 
MOSČIA.
Kūdikiai nemyli imti kartų, 
negardaus skonio gyduoles, 
kurios labai tankiai apverčia 
mažo pilvelį. Jie myli gardų 
kvapą ir stimuliuojantį veiki
mą VICKS.
Vartokite VICKS nuo mėšlu il
ginio krupo gilaus kosulio, už-

degimo tonsilų, bronchitis, ir 
visokiuose slogų atsitikimuo
se.
VICKS yra mostis sudėta iš 
keletos senų laikų — išmė
gintų gyduolių — mentholo, 
kamparo, čiobrelių, eukaliptų 
įr tarputyno aliejaus. Kada 
ištrinsi krutinę ir gerklę su 
Šią mosčia, tada kvėpavimas 
yra antiseptišku, gydantis 
kvapas, greitai pajusite pa
lengvinimą nuo skausmo ir 
uždegimo. Pardavojamas viso
se vaistinėse po 35c.

VICKS
v VapoRub

Virš 17 milionų puodų išvar- 
tojame kas metai.

VYRAI Į DARB4
Tūkstančiai žmonių jieško darbo ir negali surasti, o mums reikia 

šimtų ir prie gero uždarbio. 48 darbininkų reikia, kurie galės uždirbti 
nuo $6,000, iki $10,000 i metus, 3,000 darbininkų bus galima uždirbti 
nuo $4,000 iki $6,000, į metus. Taigi, kurie norite tą visą teisybę ži
noti ir matyti, tai bukit ant susirinkimo. Bus visas dalykas gerai pa
rodytas ir galėsite pradėti taisytis sau tąs vietas. Gal jums tik ir 
yra laimės valanda — darbas pats mokina jus ir jieško tavęs, šitas 
vakaras taipgi kad ir $1.00 mokėsi už tikietą, tai tiek nematysi, kiek 
šiandien matysi uždyką. Dėlto, kad pirmą kartą dar tas PATENTAS 
ant pasaulio tik pasirodo ir jau šimtai reikalauja jo. Taigi bukite 
visi ant to vakaro, o daugiau* mažai bus galima tokią parodą matyti.

Nebus nei įžangos nei kolektos dėlto, kad musų gerbiamas lie
tuvis išrado ir su maža sau nauda, mums tą visą naudą paveda. Taip
gi prie to, bus dar geri kalbėtojai apie musų naudą.

Lapkričic-Nnv. 29-tą 1921,3142 S. Halsted St.
MILDOS SVETAINĖJE

Visur prasidės 7:30 valandą vakare. KOMITETAS1.

lienė visi po $2.50; A. K. Karob
lis $2; P. Atkočiūnas, S. Atko
čiūnas, S. Balčiūnas, P. Balčiū
nas, T. Urbonas, F. Striška, J. 
Sopenaitė, M. Botaučis — visi 
po $1; E. Kaniauskienė 50c; K. 
Martin 35c; J. Karoblis 15c. Vi
so labo $21.00.

Pinigai $21.00 pasiųsta per 
Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rių, lapkr. 27, tiesiai į Kauna.

i [Pastaba. — Mums regis, kad 
daug tikslingiau butų siųsti Lie
tuvon aukas per atatinkamas 
čia įstaigas, o ne kiekvienas at

skirai. Chicago] juk yra tam tik
ras Lietuvos Našlaičiams Šelpti 
Komitetas prie Lietuvai Gelbėti 
Draugijos (3310 S. Halsted St.); 
dėl geresnes siunčiamųjų aukų 
kontrolės reikėtų tąja įstaiga

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 
nos arba našlės be vaikų; aš esu 29 
metų, gerai pamokintas. Rašykite 
šiuo adresu:

M R. AUGUST SAROKY
2329 W. Master St.

Philadelphia, Pa.

PAKDAVIMUI SALIUNAS 
North West dalyj, lenkų apie- 
linkėj. Duosiu lysą, arba par
duosiu namą. 3758 Divcrscy, 
kampas Hamlin Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARYS ANT RENDOS; 

elektros šviesa, maudynė ir šilu
ma, dėl vieno arba dviejų, 
valgio. Atsišaukite:

ANNA SINKEVIČIŪTĖ, 
342Č So. Leavitt St.

REIKIA DARBININKU

be

PARDAVIMUI SALIU- 
nas, visokių tautų kolonijoj. 
Biznis nuo senai. Renda 3 
metams. Parduosiu pigiai, 
nes apleidžiu Chicagą. 908 
N. Western Avė., 1 fl. front.

UŽ PUSĘ KAINOS, PARDAVI- 
mui 161 akerio farma; 90 akerių dir
bamos, 45 akeriai labai storo miško, 
kita — pievos. Labai gera žemė, 5 
kambarių stuba ir barnės; visos rei
kalingos mašinos, 7 karvės, 3 arkliai, 
80 vištų, 4 kiaulės, taip pat 5 kam
barių rakandai. Upė bėga per pačią 
farmą. Pašaro yra tiek daug, kad 
bus galima parduoti. Parduosiu už 
pusę kainos arba mainysiu ant bile 
kokio Chicagos namo. Priežastis par
davimo labai svarbi. Atsišaukit, o 
persitikrinslt, kad tai nėra melagy
stė. Atsišaukite 3452 S. Halsted St., 
2-ros lubos.

PARDAVIMUI SALIU- 
NAS IR VISI ĮRENGI
MAI. LABAI PIGIAI.

2702 W. 47th St.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicago j

<ln įgalima, giadeti Lietuvos
pripažinimo reikalui, ir kas vi- 
supirmiausiai reikėt daryti. Nu
tarta išrinkti delegatai į organi
zacijos centrų, J. Elvikis ir J. 
Tutla, kad jie paragintų centrų 
pradėti darbą. Jeigu gi cent
ras dėl kurių nors priežasčių
nenorėtų daryti žingsnių Lietu- naudotis. — Red.] 
vos pripažinimo reikalu, tai 
nutarta pačiai kuopai, susitarus 
su kitom kuopom, imtis darbą 
ant savo pečių. Bet kuopa 
sprendžia, kad tą svarbų darbą 
privalėtų neatidėliodamas pra
dėti dirbti patsai centras, visų 
kuopų bendrai padedamas.

3-čios kuopos sumanymas 
tuo reikalu yra toks: 1) Orga
nizuoti visus Amerikos exka- 
reivius lietuvius; 2) Sušaukti 
konferencijų Chicagoje tuojau 
po Naujų Metų; 3) Konferenci- 
jon pakviesti dalyvauti visas 
Amerikos lietuvių draugijas bę 
partijų ir srovių skirtumo; 4) 
Pasiųsti delegatus į Washingto- 
ną ir pristatyti šios šalies val
džiai reikalų pripažinti Lietuvą ninku Taryba, 
savaranke nepriklausoma vals
tybe; 5) Pasiųsti visų valstybių 
valdžioms rezoliucijas dėl !Lie-

c
Pranešimai

Liet. Darbininką Tary
bos Konferencija.

Chicagos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos konferenciją įvyks ne- 
dėlioj, Gruodžio 11 dieną, 10 vai. 
ryto, Meldažio sevtainėje, 2242 
West 23 Place.

Draugijos ir kuopos priklau
sančios arba norinčios priklausy
ti Ch. L. D. Tarybai, malonėkite 
išrinkti atstovus j konferenciją 
(po vieną atstovą nuo kiekvienų 
50 narių arba dalies) ir prisi
dėt prie to didelio judėjimo, ku
riam vadovauja Lietuvių Daibi-

Ch.L.D.T.Pildomasai Komitetas,

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 SALIU- 
n*as visokių tautų apgyven
to] vietoj. Priežastis parda
vimo Ilga.

1905 Canalport Avė.
Tel.: Canal 4962.

REIKIA 10 PATYRUSIŲ MO- 
terų į dešrų darymo kambarį: 
kimšėjų, lankstyto]ų ir prie žar
nų. Atsišaukite:

ILLINOIS MEAT CO., 
3939 So. Wallace St.

PARDAVIMUI saliunas lietu
vių ir lenkų apgyvento] koloni
joj, arti dirbtuvių. Biznis iš
dirbta per 35 metus. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

357 E. 115th St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

ŠIAUFERIŲ REIKIA ĮSTOJIMUI 
musų didelėn Taxi Companijon. Už
darbis $150 į savaitę. Nuolatinis dar
bas. Išmokinsime visko. $400 kapita
lo reikalinga. Pinigai apsaugoti. 
Kreipkitės šiądien. 82 W. Washington 
St., Room 525.

REIKIA GERO KRIAUČIAUS, ku
ris turi gerą patyrimą savo amate 
— kirpti patterns. Su mažai pinigų, 
gali būti partneriu.

MARTIN NAUYOK 
2342 W. Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
— geras biznis ir randasi sker
sai gatvę didelė dirbtuvė. Aplei
džiu miestą. Turiu parduoti 
tuojaus.

4157 So. Kedzie Avė.

Desicning, kirpimo, litavimo, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.

Musų sistema yra geriausia. 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai jrengtų są
lygų. Išmokinam i trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake S t r., ant 4 lubų.

PARDAVIMUI

BARGENAS DEL LIGOS.
PARDAVIMUI SALIUNAS GEROJ 

vietoj, ant 5 nvetų listas, 4 kamba
riai dėl pagyvenimo; rendos $30.00 
ant mėnesio.

Atsišaukite:
3759 S. Wallace Str.

P lės E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

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

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialus instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

GOWN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams Stn 

Tel:. Harrison 1421. Chicago.

EXTRA! Pardavimui saliunas, ar
ba mainysiu ant kitokio biznio — 
grosemės, bučemės arba namo. Sa- 
liunas randasi geroj vietoj, prie bou- 
levaro, visokių tautų apgyventa, dau
giausia ruskių. Pardavimo priežastis, 
einu j kitą biznį. Kreipkitės 292 W. 
Roosevelt Rd. Mokinkis dressmaking.

Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

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

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė, 
i .. . ■ ....—.

Lietuvos Dukterų Draugija rengia 
diskusijas apie dabartinį darbininkų

i nf, lapkr'. 287’7:3(f v. V Mark White 
. Sguare paiko knygyne, 30ta ir Hal

sted g-vė. — Komitetas.

DOMAI WEST SODIEČIŲ
šiuomi pranešu Westsidiečiams, kad 

Naujienų stotis, buvusi 2337 So. I^ea- 
vitt St., liko perkelta į V. Sabaliau
sko naują vietą, 2345 So. Leavitt St. 
Taigi, norintieji nusipirkti pavieniais 
numeriais, visados kreipkitės virš nu
rodytu antrašu.

Naujienų užžiurėtojas.

Local 269 A. C. W. of A., svarbus 
susirinkimas įvyks penktadienį, Gruo- 

{džio 2 d., 1564 N- Robey St., Unijos 
I svet. Bus renkama Lokalo valdyba 
ateinantiems metams, taipgi bus no
minacija į Joint Board Managerių, 
Kasteriu ir Business agentus. Labai 
svarbu kiekvienam nariui atsilanky
ti. tr- Sekr. P. Cha pas.

tnvos nenrikbmsomvhos nrinn- <»sKuslJa« aPie <taoaniių uaroininsų UlVOS nepilKiausOmynes pupa- pa(lgjimą< Diskusijos įvyks pirmadie- 
žinimo.

DR. A. MONTVID
Lietuvi* Gydytojas Ir Cbirarga* 

2* Eaat VYaahington St.
/ Valandos: nuo 10 iki 12 ryt* 

Telepbona Central 8862 
1824 Wabanaia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7716

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valančio*: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va 
karai* fl—9. Nedil. pagal sutarimo.

S®. Hal.ted SU, Cfcieaar*. D!

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.

PARDAVIMUI GROSERNĖ LA- 
bai puikioj vietoj, lietuvių ir lenkų 
apgyvento j. Norinčiam padaryti bu- 
čemę, yra vietos pastatymui ledau- 
nės.

3244 So. Morgan St.

PARDAVIMUI BUČERNŪ IR 
grosernė. Biznis išdirbtas. Par
duosiu pigiai ir greitai, nes iš-

Atsišaukite:
3537 So. Wallace S t.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas rusų ir kitų tautų apgy
venta vieta. Atsišaukite:

1434 So. Solon Avė., 
ir 14th PI.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas su visais įrengimais. Pi
giai, nes išvažiuoju iš Chi
cagos.

4250 S. Ashland Avė.

PARD AVIMU! SALIU- 
nas. Biznis gerai išdirbtas. 
Parduos pigiai, nes savinin
kas išeina j kitą biznį.

602 W. 14th St.

REIKIA VYRŲ MOKINTIS 
BARBERIO AMATO.

Niekad straikai nepalyti. Darbas 
laukia — Dienomis ar vakarais kle
sos. Kreipkitės ypatiškai arba ra- 
šylcitc.

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 So. WellH St.

Chicago, I1L.


