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Japonija reikalauja sali
didesnio laivyno

Chicago, III.,
Anglijos atstovai Airijos taikos
derybose šiandie laike savo su
sirinkimų ir kad
premjeras
Lloyd George bandys suformu
luoti naujus pasiūlymus Airijos
klausimo išrišimui, Ulsteriui
atmetus pirmų j į Anglijos kabi
neto pasiūlymų.
Kalbama, kad nauju pasiū
lymu Airijos klausimas bus ri
šamas visai nauju žvilgsniu ir
buk Lloyd George apie tai kal
bėjosi su niekuriais sinn feincrių delegatais.

Pirmas Lietuvių Die nraštiš Amerikoje
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Rusija priimty visus Ame Kalbos apie moratoriumą Latvija jau rengiasi prie
Rusijos prekybos
rikos “reikalavimus”. LONDONAS, lapkričio 29.—
•--------- f— --------------

Lietuvos žinios
Krata pas T. S. Kontrolės
Komis, narius

Anglijos laikraščius
pasiekė
RYGA, lapkr. 29. — TikiniųRusija priimtų visus Amerikos
gandas
apie
pasiūlymų
suteik

I
■ ■
L1
si, kad sekamais metais preky
“reikalavimus.“
ti Vokietijai moratoriumų (lei ba su Rusija žymiai padidės,
Bolševikai kbtlna pradėti leisti
dimą laikinai nemokėti
sko pravedus tulus
H""1 1 1
■
pagerinimus,
auksu paremtus pinigus.
lų). Anglijos delegatas kontri 'kurių projektai jau yra iš KAUNAS, lapkričio 3. (Elta)
bucijos komisijoje jau
rašąs dirbti. Kaip paskelbta Rygoje, Gautomis žiniomis, Lenkų poli
True translation filed with the postnvaster at Chicago, III., Nov. 30, 1921 apie tai raportų, kuris bus pa tarp tų projektų yra pagilini tinė milicija padarė kratą pas
us reųuired by the act of Oct. 6. 1917 duotas kabinetui
svarstyti. mas Vindavos uosto ir praplė Tautų Sąjungos Kontrolės Ko
MASKVA, lapkričio 29. — Laikraščiai mano, kad kabine timas niekučių geležinkelių li misijos narį anglų majorą MacAteinančių savaitę laukiama tas gali paraginti šalis suteikti nijų, taip kad traukiniai gale- Keenan ir pas ryšių karininkų
Nesitiki karo.
sugrįšiant iš Stockholmo į Mas- Vokietijai moratoriumų ant tų ateiti j Baltijos uostus tie Įeit. Biliūnų jo kambariuose,
karo
skolų
talkininkams
jiems išvažiavus kontrolės rei
Laikrašičai šiandie jau daug kvų Maksimo iLitvinovo. Stock- dviems ar trims m., su sąlyga, siai iš Maskvos.
nėra taikoma kaipo konkuren šalčiau žiuri į Airijos padėtį. bohne jis veda derybas su įvai
kalais į neitralinę zonų.
Vietos
finansistų
grupė
ren

kad
Vokietija
sustos
spausdi

tė tautų sųjungai ir niekame Jie sako, kad nežiūrint nors riais užsienio interesais. Vaigš-.............. •... ............................. —
....—
giasi
įtaisyti
naujus
dokus
ir
kas nus naujus popierinius pini
pastarąja! nekenks.
jlerybos ir nutruktų,
vienok to visokių gandų apie tai
dirbtuves Liepoj ujo, kuris bus
gus.
svarstoma.
Jų
tarpe
yra
ir
PŽMĮį* nebus atnaujintas,
nes
kelių Francija priešinasi moratoriu paverstas laisvu pertu.
JHBtūenori nė viena užintere- gandų apie padarymų
Priešinasi Hughes nustatytam
Dabar svarstoma pienas, ku
mui.
suota pusė. Tuo gi laiku gal prekybos sutarčių ir išgavimų
..... A
——
laivyno stiprumui. Amerika
ris leistų Anglijos
sindikatui
galima bus rasti naujų pamatų Jungt. Valstijų pripažinimo
PARYŽIUS,
lapkričio
29.
—
Rusijos.
nenusileisianti.
atbudavoti ir padidinti geležin
susitaikymui.
Kol
derybos
bus
ELSINKAI, lapkričio 4. — Iš
Francijos valdžia griežtai prie kelių dirbtuves Dvinske, Rygo
----- (-------pertrauktos, tūli mano,
kad
Amerikos šelpimo adminis šinasi suteikimui
tikrų šaltinių sužinota labai įdo
Vokietijai je ir kitur.
Francija sutinkanti, kad Ita
WASHINGTON, lapkr. 29.—
Lloyd George galės suvažinėti tracijos įvairus nariai lankėsi moratoriumo, kuriam
mus epizodas iš Suomijai pri
prita
lijos laivynas butų lygus
šiandie turėjo įvykti susirinki
ir Amerikon.
pas užsienio reikalų ministerį rianti Anglija. Francija mano,
Bandymas užinteresuoti tais pažįstant Lietuvą de jure laiko
Francijos laivynui.
mas laivyno ekspertų, pradėti
pa projektais ir Amerikos kapita tarpio. Lenkai, sužinoję, jog
Niekurie Airijos
delegatai čiČeriną, kuris paskelbė savo kad Vokietija ir toliau
svarstyti sumažinimų laivyno,
sutikimų
priimti
svarbesniuo

jiegia mokėti kontribucijų
ir lų ikišiol nepavyko. Pasak Lat Lietuvos vyriausybe stengias
WASHINGT()N, lapkr. 29.— jau sugrįžo į Londoną, nors ki
bet vienos šalies delegacijai pa
pa jų mokės, jei patįs tik talkinin viją lankiusių Amerikos finan gaut iš Suomijos vyriausybės
vei sius Francijos laikraštyj
prašius, susirinkimas tapo ati Tapo patirta šiandie, kad Fran- ti dar pasiliko Dubline,
duotus dalykus, kurie esu Jun kai neskatins jų
susilaikyti sistų, tai pasidarė daugiausia dc jure pripažinimą, tuoj pada
dėtas iki rytdienos. Jokio ofici oijos ir Italijos delegatai turėjo kiausia laukdami Ulsterio pregtinių Valstijų sąlygos pripaži
todėl, kad Jungt. Valstijos nė rė įvairių diplomatinių žings
ali nio pranešimo apie priežastį tarp savęs pasitarimų apie tų miero Craig kalbos savo parla nimui Rusijos. Į Amerikos są nuo mokėjimo.
ra pripažinusios Latvijos.
nių Lietuvos akcijai neitralizuo
atidėjimo ir kas to atidėjimo dviejų šalių laivynų stiprumų mente.
Nors
pripažįstama,
kad
Vo

Daugelis Italijos, Vokietijos ti. Ištisų savaitę, t. y. nuo spa
Niekurie mano, kad esanti lygas įeina pripažinimas priva kietijos finansai
ir kaip jie turi vienas kitam pri
prašė, nėra paskelbta.
yra
kritinėj
Airijoj mūšių paliauba prasi- tines nuosavybės, sustabdymas padėtyj, vienok Francijos val ir Anglijos kompanijų atidaro lių men. 9 iki 16 d. jie įkalbinė
lygti.
Japonijos laivyno ekspertas
ilgins ncaprubežiuotam laikui. teroro ir užtikrinimas pasto dininkai mano, kad viską gali savo skyrius Rygoje ir Revcly- jo Suomijos vyriausybę ir ElFrancija nesipriešinanti, kad
vios valdžios.
vice-admirolas Kato paskelbė,
je. Ret Amerikos įstaigų yra sinkuos akredituotus diploma
ma
pataisyti
ir
nesigriebiant
Ulsteriečiai
nesišalina
airių.
Italija
turėtų
lygų
laivynų
kad Japonija nesitenkins Hug
tik kelios.
tus, jog toks žingsnis butų Suo
Autoritetingai
pasakyta,
kad
kraštutinio
žinjgsniol
—
paskelbi

laivynui,
hes pienu sumažinti laivynus, stiprumu Francijos
mijai kenksmingas ir galėtų
Daily Mail išspausdino pasi sovietų valdžia nesvarstys su mo moratoriumo.
ypatingai trukdyti
Vilniaus
ir reikalaus sau leidimo turėti kuris su laiku turi būti padi kalbėjimų su Ulsterio preimeru Amerika to klausimo oficialiklausimo greitam išrišimui ir
didesnį laivynų, negu kad Hu dintas iki 30,(XX) tonų įtalpos Craig, kuriame pastarasis sa
niai
iki
Washingtono
konferen

ghes projektas nustato. Hug didžiųjų laivų ir 75,000 įtalpos ko, kad kada-nors visa Airija
kenktų pasaulinei taikai. Ta
cija
galutinai
nutars
savo
nusi

hes pienas nustato Japonijos submarinų.
PITTSBURGH, Pa., lapkri čiau tai intervencijai nepavy
galbūt susivienys savu noru. statymų linkui Rusijos. Kaip
laivynų 60 nuošimčių dabarti
Abi šalįs norinčios, kad jų Jis sakęs, kad Ulsteris nėra dabar ystovi, Rusijos pripažini
čio 29. — Pirmu kartu laike 20 kus, Lenkijos diplomatai pa
nio jo stiprumo. Kato gi sako, laivyno klausimas butų riša priešingas vienytis su pietine
metų delei ilgų lietų patvino prašė Francuzijos atstovybes
mo klausimas bus paliktas ap
kad Japonija reikalaus suma mas kartu su klausimu didžių Airija, bot ji turi pati patrau
Ohio upė.
šiaurinė miesto Elsinkuos, kad bendrai su Len
svarstyti
visos
Rusijos
sovietų
žinti jo laivynų tik iki 70 nuoš. jų Šalių laivynų.
dalis yra užlieta ir policija tu kais padarytų presiją į Suomi
kti Ufsterį ton vienybė n. Pieti konferencijai, kuri susirinks Bandą sukurstyti sukilimą
jo stiprumo, nes tokio laivyno
rėjo valtimis iškelti gyventojus jos vyriausybę. Francuzų ats
Italijos svarbiausiu interesu nė Airija turi pirmiausia paro
Jugo-Slavijoje.
Maskvoje gruodžio 20 dieną ir
iš
reikalaująs Japonijos saugu yra, kad nė viena šalis neturė dyti, kad ji pajiegia valdytis ir
iš namų. Daugelis dirbtuvių ir tovas išprašė tam tikslui
kuri bus svarbiausiu susirinki
Quai d‘Orsay tani tikrų jga-»
mas.
liejiklų užsidarė.
tų absoliutės kontrolės Vidur kad ji tolerantiškai atsinėš prie
mu nuo ]>at prasidėjimo bolše SOFIJA, lapkričio 29. — Pa
dėtis Jugo Sla vijoje darosi ru Potvinis vakarinėj Pennsyl- liavimą ir ištikro jį išgavo, bet
Amerikos laivyno ekspertai žemio juroje, nes tada Italija mažumos, o tų ji gali parodyti vikiškos revoliucijos,
nuostolių. tik spalių 16 dienų, kai ta at
liktų užgniaužta jos pačios ju savo atsinešimu linkui ulsteriet
sti. Tapo patvirtinta, kad sla vanijoj pridarė ir
sako, kad jie griežtai laikysis roje. Todėl Italija ir reikalauja, čių pietinėj Airijoj. Jeigu sa
Valdžia skaito, kad jos slo- ptas susitarimas
egzistuoja JohnstoNvn miestelis dalinai už kakli kova — ačiū musų Užsie
Hughes pasiūlymo ir reikalaus, kad jos laivynas butų mažiau vo gerais darbais Airija laimės vumas nebėra pranašystės klau tarp Čemogorijos komunistų lietas. Daugelyj vietų palei ge nio Reikalų Ministerijos ener
kad Japonijos laivynas butų su sia lygus kitos kurios Vidur Ulsterio pasitikėjimų,
tuosyk simu, bet jau įvykusiu faktu; ir bolševikų, tikslu pagimdyti ležinkelius yra nuslinkus! žemė, gingai darbuotei — buvo jau
laimingai pasibaigusi: jau spa
mažintas iki 60 nuošimčių jo žemio juros šalies laivynui. Da nebus jokios kliūties susivieni kad pripažinimas
privatines visuotiną sukilimų Balkanuose. kas trukdo komunikacijų.
lių 14 d. Lietuva buvo pripa
stiprumo. O tai delei Amerikos bartiniu laiku Italijos laivynui jimui.
nuosavybės jau tapo paskelb Černogorijos komunistų vado
žinta de jure.
(“Lietuva”).
interesų Pacifiko vandenyne.
konkurentu Viduržemio juroje
tas ir kad terorizmas apsistojo. vas Markovič, pabėgęs iš BielJeigu gi butų susitaikinta da Valdžia nepripažįsta
Tebesvarsto Chinijos klausimų. yra tik Francijos laivynas.
tvirtini grado
kalėjimo,
gelbiamas
sakęs mo, kad reikalingos apsisaugo
Tolimųjų rytų
klausimais
Italija ir Francija
neteko bartinėmis sąlygomis,
Paskendo italų laivas.
Černogorijos priešingos
ser
Craig,
ir
Ulsteris
butų
privers

konferencija vis dar tebesvars dhug pagelbinių laivų laike ka
VANCOUVER, lapkr. 29. —
jimo priemonės prieš nuverti bams partijos, veda* partizantito Chinijos klausimų ir neišro- ro, bet jų nuostolius išdalies at tas priimti vienų parlamentų, mą valdžios išlaukiniais judė škų karų, kurį remia Italijos, Koronerio teisinas vakar išne
LONDONAS, lapkr. 29. —
do, kad jis greitai bus pilnai lyginta suteikimu joms dalies visi apsidžiaugtų, bet jeigu pa jimais ir kad aštrus baudimas Austrijos, Vengrijos ir Albani šė nuosprendį, kad už keletą Iš Brindisi pranešama, kad Ita
sirodytų, kad tokis susitaiki- kriminalistų sudaro terorizmų.
išrištas. Šiandie tapo nutarta, Vokietijos laivyno.
savaičių atgal buvusį Britannia lijos torpedinių laivų naikinto
jos agentai.
kad šaljs atsižadėtų extra-teriBeach potvinį, kuriame žuvo jas Centrauro paskendo audroj
Italija ir Francija gavo po mas yra pražūtingas ir Ulste
Pranašavimas, kad Rusijos
Tuo pačiu laiku Usku'pe ser 36 žmonės, yra kalta Brittania Viduržemio juroje ties Adalia
torialinių
teisių
Chinijoje. 10 nuošimčių Vokietijos laivy riui nepakenčiamas, tada jis
Taipjau nutarta panaikinti už no, Anglija 70 nuošimčių, Ja neturėtų kur kreiptis, nes Ang pinigai bus paremti metalu pil bai suėmė Bulgarijos ir Turki Minės ant Smelting Co.
uostu.
dosi. Finansų ministerija pas jos revoliucionierius, pas ku
lija
tada
atsakytų
Ulsteriui:
sienio valstybių teismus Chini ponija 8 nuoš.
ir Jungtines
“Patįs priėmėt susitvarkymų, kelbė dekretų, kad pradedant riuos rasta proklamacijų, kvie
joje, jeigu internacionaline ko Valstijos 8 nuošimčiu.
nuo 1922 metų bus išleisti nau čiančių liaudį sukilti prieš Ser
tad patįs ir žinokitės.”
misija, kuri tyrinės Chinijos įs
ji pinigai, kurie bus
paremti bijos ir Graikijos valdžių. Ma
tatymus ir teismus, nuspręs kad
“visais sovietų respublikos tur tomai paskiausi Turkijos naci
Chinijos teismų sistema
yra
tais.”
onalistų diplomatiniai pasėki
gera ir ganėtina. Dabar konfe
Naujų pinigų vienas rublis mai pažadino
mahometonų
rencija svarsto Chinijos reika
Statomas teatras sugriuvo. Ke bus vertas 10,(XX) rublių dabar judėjimų Makedonijoje, Traki
lavimų apie ištraukimų iš Chi
tinių pinigų. Naujieji pinigai joj ir Bosnijoj.
liolika darbininkų užmušta.
nijos svetimų šalių kareivių.
Ulsteriečiai atsisako taikintis
vaikščios visoje Rusijoje.
> ..........
dabartinėmis sąlygos. Anglija
Svarstys apie tolimesnius
Dabar Vokietijos markės ir Lietuvos auksinai
NEW YORK, lapkr. 29. —
gal
duos
naujų
pasiūlymų.
susirinkimus.
nupuolė taip žemai, kaip dar niekad nebuvo. Už
----------- 1-----------------—Brooklyne budavojamo teat
dolerius dabar galima pasiųsti keturis syk dauOficialiniuose rateliuose kal BELFAST, lapkr. 29. — Pre- ro American šiandie įgriuvo lu
,..4.
i
n

Nebus karo Airijoje

Daug darbininkų užmušta sugriu
vus teatrui

Japonija reikalauja dides
nio sau laivyno

Musų nepriklausomy
bės priešai

Francija ir Italija tariasi1
apie laivyną

Ohio upė patvino

Komunistai rengią
sukilimą

Kaltina angliy kompaniją

Nesitikima greitos
Airijos taikos

Didžiausias
markių atpigimas

Vėl didelė nelaimė teatre

Užgriebė Italijos laivą

bama, kad dar prieš pasibai mieras Craig šiandie kalbėda bos ir nugriuvo viena
siena.
giant šiai konferencijai bus rim mas Ulsterio parlamente pasa Tuo laiku teatre dirbo nemažai

tai apsvarstytas

prezidento kė, kad

Hardingo sumanymas, kad ša

lių konferencijos butų tankiau
laikomos.
Nors prezidentas
klausimo
kelti šioj valan
doj,
kad
neįpainiojus pa
šalinių
dalykų ir
į
taip
painius nusiginklavimo ir toli
mųjų rytų klausimus, mano
ma, kad kaip tik tie klausimai
bus išrišti, bus dedama rimtų
pastangų susitarti laikyti to
kius susirinkimus ir ateityje.
Administracijos vadovai sa
koj kad pasiūlytoji “valstybių
sųjunga” jokiame
atsitikime
*

A

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraštis
iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose
Kaina 5c
\ .................... ■
■■■■!. II
|J

premiero darbininkų.
Lloyd George pasiūlymai Uls
Toje nelaimėje apie 40 darbi
terio klausimo išrišimui ir su- ninkų liko sužeista, kurių 20
taikimui su pietine Airija yra guli ligonbučiuose. Kiek užmuvisai Ulsteriui nepriimtini.
mušta, dar tikrai, nežinoma.
Airijos taikos derybos bu Vernon policijos stotis apskai
siančios pertrauktos utarninke, to, kad gal iki 25 žmonių yra
jeigu iki tam laikui valdžia ne žuvę, bet kiti mano, kad yra
duos naujų pasiūlymų. Ulste žuvę apie 15 žmonių. Ikišiol iš
rio įėjimas į visos Airijos par griuvėsių jau išimta 9 lavonai.
lamentų, kurio reikalauja sinn Griuvėsius kasinėjama ir to
feinoriai, yra negalimas prie liau, nes dar 7 žmonių pasigen
dabartinių aplinkybių, bet uls dama. Manoma, kad jie
yra
teriečiai sutinka svarstyti, jeigu užmušti ir kad jų lavonai tebė
butų duota naujų pasiūlymų. ra po griuvėsiais.
Kartu Craig paskelbė,
kad
Priežasties nelaimės nežino
Ulsteris didina savo kariuome
nę, pridėdamas prie
jos dar ma, bet ir nesistengiama patirti
iki griuvėsiai nebus pilnai apvirš 5,000 kareivių.
jieškoti ir visi žuvusieji suras
Ruošiąs naujų pasiūlymų.
ti.
Kontraktoriai
areštuoti,
LONDONAS, lapkričio 29.— bet ir jie sakosi nežiną nelai
Autoritetingai pasakyta,
kad mes priežasties.

Anglijos

PARYŽIUS, lapkr.

29. —. Iš

Susikirto su Vengrija

Vokietija protestuoja prieš

Athenų pranešama, kad Graiki Vengrijos pažeminimą respub
jos kruizeris ties lonia salomis

suėmė plaukusį į Adalių Itali
jos laivų, kuris buk gabenęs
amunicijų Turkijos nacionalis
tams. Ant jo rasta 9 aeropla
nai, 2,(XX),(XX) patronų ir daug
kitokios karo medžiagos.

Vakar, lapkr. 29 d., užsienio pini
gu kaina, perkant jų ne mažiau kąlp
už 25.000 dolerių, bankų buvo aW
tomą Amerikos pinigai* šiaip:
Anglijos, 1 svaras sterlingų $4.00
Austrijos 100 kronų ................... 4c
Belgijos 100 kronų ............... $6.60
Danijos 100 kronų ................ $18.60
Finų 100 markių .................. . $1.96

Francijos 100 frankų .......... $6.92
Italijos 100 lirų .......... -...... $4.07
Lietuvos 100 auksinų ......
40c
I«nkų 100 markių --- --------- r 3c
Norvegų 100 guldenų...... .. $14.22
Olandų 100 guldenų ........... $35.45
Švedų 100 kronų ............... $23.50
Šveicarų 100 kronų ........... $19.00
Vokietijos 100 markių - ------ - 40c

likos.

BERLINAS, lapkr. 29. —
Vokietijos valdžia pasiuntė ofi
cialioj protestų Vengrijos re
gentui Horthy, kadangi' pasta
rasis savo telegramų buvusiam
Bavarijos kronprincui Rupprechtui užadresavo: “Jo Dideny
bei Bavarijos karaliui Rupprechtui.” Vokietijos valdžia nu
rodo, kad suteikimų tokio titu
lo Rupprechtui skaito nedrau
gišku aktu, kadangi jis pilnai
ignoruoja tų faktų, kad Vokie
tija dabar respublika, o ne monarcluja.
Daugelis laikraščių reikalau
ja, kad valdžia pertrauktų dip
lomatinius ryšius su Vengrija,
jeigu Budapešto valdžia neprisiųs oficialinio atsiprašymo.

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 į spekuliaciją.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigu siuntimo ištaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa
sieki Lietuvos negu kieno nors kito. Nauiienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas prarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso,, kolcs tik
yra New i orke ar Chicago ie. Naujienos yra
Korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 80. Halsted St„
ChletgO, DEL

Sereda, Lapkr, 30 d., 1921

NAUJIENOS, Chicago, UI

VYRAS IR MOTERIS
Fizio-psichiniai skirtumai kaipo
medžiaga sociologams.

Margumynai

Dchunay sako, kad industri literatiniuosc darbuose: moters
joj motery* “darbštesnės, bet
vyrui išmintingesni’. Spaustuvė
se kaipo raidžių rinkėjos mo
terys nepasižymi, tečiaus pui
kiai kopijuoja. Wehh {^ste
bi, kad gyvybės apdraudimo
biuruose moterys geriau darbą

de
knyga, Išrašyta Madam
Stael arba G. Eliot, daugiau
verta smulkmenose nei visu-:
moj. Niekas neabejoja apie
moterų viršenybę laiškų rašymo stiliuj. Iš kur toji viršenybe? Mes rašome laiškų šaltai. kaip kokį raportų: moteris

atlieka, bet dažniau serga; jos
esančios kantresnės ir rūpes rašo sujudinta laktais;

ji

(Bus daugiaus)

Baltimorės lietuvių rubsiuviuose ix> pereitos žiemos di
delio nedarbo labai nupuolė
ūpas organizuotis. Jau du me
nesiai kaip atvyko organizato
rius M. Duseika ir darbuojasi
su unijos atstovu J. Bulatu,
bet pasekmės labai menkos.
Kiek laiko atgal buvo sustrei
(tie, kurie ne

nei kavę prosytojai

tingiau rutinos darbą atliekan nejunta kaip įdeda jautrumo...
čios. H. Ellis cituoja pašto Skiriasi proto įpročiai sykiu su
virsininko nuomonę, kad pa ypatybėmis; mums daugiau ru
prastuose darbuose moterys iš- pi daiktų santykiai nei patj’S
tvermesnės, geresnės už vy daiktai. La Bruycre tai i’eniirus; disciplinai lengvai pasiduo- ninis genijus daugiau nei vienu
dančios. Vienok, anot Ellis’o, žvilgsniu; Descartes tai maskujaunos moterys dažnai susi- j lininio (vyrų) genijaus tipas.
draugauja su vyrais, pradeda1 Moteris butų
svajoti apie susituokimą, ir, Į “Caractercs”, bet aš abejoju ar
tur būt dėl to, kibai retai rupi-j kokia nors moteris galėtų pa
panašaus •į
naši kiek aukščiau pakilti. Mo gaminti kų nors «*>"nčnna
terys pigiau dirba—gal būt dėl “Discours de la Methode’.’. žo
to darbdaviai jas užtaria,“ sa džiu, lygŲ3 gabumif, bet ne
ko H. Ellis. Moterims trūksta vienodi: moters protas konkregabumų būti komplikuotų in tcriiis, vyro abstaktesnis.”
H. Ellis pastebi, kad iš 600
dustrijos arba prekybos intere
sų vedėjoms. Tai, matyt, ne įvairių religinių sektų tiktai
jų dirva. Žinoma, yra išimčių: septinius moterys sukurė. Vy
turėjome moterų karvedžių, rai buvo visokių religijų orgaytrn drąsių vadų revoliucijos nizatoriai. Kadangi daugumos
' religinių sektų įkūrėjai vyrai
metu, etc.
turėjo aiškių proto suirimo žy
pasireiškia mių, tai moterų mažytis skaiBuckel’o žodžiais tariant, v(’|čius tarpe religijų organizatoduktivūj dirvoj; moterys pasi I rių joms jokios gėdos nedaro.
žymėjo matematiniuose moks
luose. Abstraktinis galvojimas ’ Šventųjų tarpe moterų neorgani-' trūksta, bet jų ir pragare užpriklauso nuo asrtiens
i
nio ir emocinio
charakterio. I
Burdach pasakė, kad “moterys1 Burdach senai pastebėjo, kad
ima tiesą tokia, kokia ją randa,! politikoj moterys geriau tinka
6 vyrai nori sukurti tiesą.” Ap už vyrus. Buvo daug gabių
lamai, tariant mano mokytojo valdonų moterų. Senovėj mo
žodžiais, “motervs .labai retai, ters pasižymėjo diplomatiniuoišgali būti nepriklausomos pro- Ij se ryšiuose. Elli’s sako: “Kur
...
tavimo dirvoje.” H. Ellis teisiniI j< s, *.kad- pasiliuosavus
nuo už
jos, kad pasliuosavus nuo už
gulėjusi sukmt Koperninkų
jr sentimentalumų, motenią, kacbasunka*rasti ni(,(eIi; terys tur būt turi tiek jėgų kaip
kuri sa\o pastangomis pakiltų .
gvaldymui praktingųjų
į garbę arba nors turtus sukrau I pO{įtikos klausinių..’
tų; dar sunkiau rasti moterų,
skirtumų
suvaidinačių rolę Bacon’o, Ga- Senai pastebėta
lilco, Wagner*o, Ibsen’o, Wash-1 krauju je. Vyro kraujuje, kaip
Lenin’o. Sakoma, minėjau, randasi mažiau vanmoterys
buvusios pavergtos, dens, o daugiau raudonųjų
neturėjusios progų. Vienok tu skritulėlių; specifinis svoris
rime garsiąją Hypatią, Naden, vyro kraujo didesnis Tyrinęetc. H. Ellis cituoja J. Boyer’o tojai suranda, kad, aplamai;
“Les Temines dans la Science” moters kraujas turi apie 8 pro
ir randa pasižymėjusių niote- centus mažiau hemoglobino (t.
rų: astronome Maria
Lcvven, y. raudonoji kraujo medžiaga,
Madam du Chatelet
kraujas
sunkesnis
Nevvton’o
“Principia”, Sofija moterų
Germain buvo žymi matemati (Mcčnikovo tyrinėjimuose) ir,
ke, Madam Lopautc dirbo kar anot Dr. Lloyd Jonės, moterys
tu su savo vyru ir prigelbejo dėl to ilgiau gyvena. Juo krau
specifinis
stovis
di
Lalande’ui, Maria Agnesi pa- jo
rašė svarbią matematikos kny desnis, juo kūnas stipresnis, juo
gą, Laura Bassi buvo Boiognos greičiau atmuša visokius antuniversiteto profesorė, Mrs. So- kričius (mikrobus). Išvardytų
merville pasižymėjo moksle, skirtumų randame ir gyvūnų
Sofija Kowalewska buvo bene kraujuje.
augščiausia visoj Švedijoj paki
Moters širdis greičiau plaka,
lus matematikoj, etc.
kas, aplamai, reiškia silpnesnį
Aš nesuradau net vienos mo kūnų. Moteris truputį greičiau
ters, kuri butų pasižymėjusi alsuoja; korsetas ardo alsavi
filosofijoj. Naden, regis, ką mų. Panašių skirtumų rasime
nors metafizikoj yra nuveikus, visame kūne:
moters pūslė
bet aš negalėjau jos veikalų su mažesne, inkstai mažesni, plau
rasti. Lombroso ir Ferrero čiai mažesni; mažiau šlapumo,
pastebi, kad Pitagoro mokyk mažiau prakaito, etc. Bet apie
loj buvę 34 moterys, kelios ki tai reikėtų labai daug rašyti,
tose mokyklose, ir vos tik vie gilintis į fiziologijų ir psicholo
na cinikų tarpę. II. Ellis’o ci gijų, kas mano rašinėlį pada
tuojamas Paul Lafitte (“Le Pa- rytų technikiniu ir sunkiai su
radox de 1’ Egalite’”) šiuo prantamu.
klausimu labai teisingai išsiKakle esanti tifodine liauka
reiškia:
' •
(gile) ankštai surišta su mc_ ____ T-T medicinos
kolegijoj jaunos moterys asi- džingos kaita visani kūne ir
su nervų sistemos funkcionavi
žymi fiziologijoj arba patol
joj;
jos nustebina kvotėjus mu. Paprastai sakant, neretai
faktų žinojimu; bet klinikos šita liauka išsipučia, ir tada
darbuose jos daro
paklaidų. moteris gauna “gūžį” (goitre).
Aplamai kalbant, moterį dau šita liaOkn visada didesne mo
giau sujudina faktas nei įsta ters kūne; pasididina nėštumo,
tymas, ji daugiau interesuojasi laike anldrapanių, arba gimti
daline idėja, mažiau visatine nių organų veikimams pasidi
idėja. Jei reikia duoti opinija dinus. Senovėj šitie faktai bu
žinomo individo (asmens), vy vo žinomi (žiūrėk mano vei
ras, gal būt, teisingiau pasakys kalą “Lyties Mokslas” pusi.
aplamais ruožais; bet charak 308—10). Tiroidinės liaukos
terio aprašyme moters • ima liga pagamina kretinizmą (idioviršų: pažįstamas gestas daž- tumą) — dažniau vyranis. Gū
žia dažniau moteris kankina.

sa, etc. viskas pažymėta ir įyertinta. Tas pats skirtumas

KORESPONDENCIJOS
BALTIMORE, MD.

Rašo Dr. A. J. KARALIUS

K. Delinikui už sugaištą laiką $5.50 fondą, varde nukentėjusių streikierių
J. JokubaiČiui už sugaištą laiką $2.69 tarėm nuoširdų ačių.
STR. NUK. APS. FONDO:
Pirmininkas, J. Rikloraitis,
$1,588.85
Pribuvo viso ..
Turtų Sekr. ir Ižd. S. Cibulskis,
$1,588.35
Išmokėta viso
Protokolų Sekr., K. Ramanauskas,
Bylos komisijos nariai:
Raportas arba pranešimas.
M. Krugelis,
Dr-ja iš kasos......................... 50.00
J.
Vokietiaits.
Turiu už garbę paskelbti gerbia
Sept. 10 Lietuvių Politiškas Kliumai visuomenei linksmą žinią, kad
bas 103 Green St............... 63.05
streikierių byla iš 1919 metų kuriuos
Sept. 10 Moterų Apšvietus Kliumusų fondas gynė, užsibaigė musų
bas iš kasos ...................... 25.00
almėjimu, nes tapo išmesta iš teis
Sept. 13 Nuo Pikniko Linden
ino,
tai yra panaikinta. Taipgi pa
Parke ...................................... 221.60
rankos (Bonds) viso sumoje $45,000
Sept. 14 šv. Agotos Moterų Dr-ja
tapo nuimta.
iš kasos................................. 25.00
Sept 10 295 Kuopa S. L. A. Gran
Buvo girdėti užmetimų, kad Šis
ville, 111. iš kasos ir kolekta. 24.00 ’ondas
nevisus streikierius gynė. Tai
K. Keistučio
Sept. 16 I).
yra
netiesa.
Mes gynėme visus kurie
.......................... 4.50
Draugija ..
,ik
prie
mus
kreipėsi (jų būvą 19 as
Sept. 22 Liet. Mylėtojų Draugija
menų)Bet
tūli streikieriai iŠ anks
Chicago, III.................................. 20.00
to
(pirmiau
negu
šis fondas įsikūrė)
Oct. 1 Alex Bobravičius Worcestnusisamdę
advokatus,
todėl prie mu
er, Mass................................... 1.00
sų
nesikreipė,
už
tat
tapo nubausti
Bjaurus kojų kvapas paeina
Oct. G Moterų Dr-ja “Rūta” .... 35.00
nuo
6
mėnesių
iki
vienų
metų
į
kalė

nuo odos ligų, kurios vadinamos
Oct. 10 Darbininkų Są-ga 5-ta
jimą, bot tai buvo jų pačių kalte.
yra hyperidrosis ir bromoidroY

priklauso korporacijoms)
streikų laimėjo,

ir

Kontrak toriai iiiuo gabalo
dirbantiems preservams nuola
tos kapojo algas; tas kapoji
mas algų tai ir privertė prosytojus sustreikuoti, kad pažebojiks kontraktorius nuo tolesnio
kapojimo algų.

Lapkričio 13 d. (Lietuvių Sve
tainėje (Ilollins gatvėj) buvo
parengta
rubsiuvių masinis
milingas. Bet ir į tų masmitingų kontraktorių beveik tiek at
silankė, kirk ir unijistų. Kalbė
jo Bekampis iš Brooklyno.
šiuo sykiui Bekampis kalbėjo
už organizavimosi darbininkų.
Nesvajojo apie
revoliucijas
tuojau.
♦

Lapkričio 12 ii., po pietų,
. ir
Winons Woods Tenth
Maryland avė., NVeslporte, trys
vaikai rado negyvų lietuvį
Juozų Baubų. Baubos kišenėj
rasta keletas grybų, todėl dak
taras ir sakė, kad Baubas nu
sinuodijo grybais.
Baubas
mėgdavo gerti. Apie penki mė
nesiai atgal mirė Baubos pati.
Liko našlaitėliai trys megrailės
ir vienas berniukas. Vyriausio
ji mergaite turi apie 10 metų
amžiaus. Našlaičius paėmė gi
minės auklėti.
* $ ★
Daugelis baltimoriečių
kad bus sunku išlaikyti* pasiBet
statyta didelė svetaine,
tie, kurie prisidėjo prie bend
rovės, nesibijojo dėl išlaikymo
ir dirbo, kad tik greičiaus įsi
gyti svetainė Dabar jau nei
jie neabejoja, nes mato, kad
ne tik lietuviai naudojasi sale,,
bet jau ir kitataučiai nuomo
ja tai baliams tai šiaip pra
mogoms Biznis eina gerai Ir
jeigu tik bus sutarimo, tai į
porų metų ir skolas atmokės.
—Zigmas.

Kojy šutimas
yra liga

kuopa ............................................... 25.00
Oct. 15 D. L. K. Gedimino Drau

Iš atskaitos kaip kam atrodys kad
toliems komitetams,
bei
komisijos

gija iš kasos ...................... 50.00
Nov. 4 Martin Liūtei* Draugija iš
kasos .....
50.00
Nov. 4 Waterbury šviesos Dr-ja 25.00
Nov. 4 Kolekt. T. Visockį, ir M.
Krugelj ............
.. 60.00
July ........
August ....
September
October ...
Noveniber

nariams daug išmokėta. Tas tiesa.
Bet tai tik tiems taip atrodys, kurie
neturėjo progos susipažinti su teismų
reikalais, ypač tokių didelių teismų
taip Šitas kuris tęsėsi per porą metų
ir kuris ne vieno*

51.35
712.25
578.75
111.00
135.00

$1,588.35
Išmokėjimai S. N. A. Fondo:

1919 m.
Aug. 1 Hary Edllin advokatui už
suteikimą rodos ................... $3.00
Aug. 1 Advokatui Collmany už
suteikimą rodos .................. 5.00
Aug. M. Alytai už spaudą atsi
šaukimų laišk. ir konvertų .... 7.50
Du sykiu kelione komisijos pas
advokatą į Netv Haven, Conn. 12.00
Aug. Antspauda guminė dėl S.
1.25
N. A. Fondo ..............
.50
Aug. 8 Finansų Knygos .
Aug 8 Sainos nešiojimas dėl su
50
. sirinkimo ........ ..............
Aug. Advokatui Hamiltonui, pra
dedant provą ....................... 200.00
Aug. Advokatui Guilfoile, prade
dant provą ...................... 200.00
Aug. 80 Pikniko Linden Parke iš
mokėjimai ........................... 156.51
Sept. 9 Advokatui Guilfoile, rei
kalaujant tuo ................... 200.00
Sept. 13 Pikniko Linden Parko iš
laidos ...........
154.13
Krasos ženkleliai siuntinėjinėjinrui laiškų .......................... 5.00
TJž du kartu sainos nešiojimą
šaukti susirinkimą .................. 1.2C
Protokolo knygos .......................... 90

1920 m.
Maivh 9 Jos Vokietaitis už su
gaištą dienos darbą ........... $6.50
March 10 M. Krugclis už dienos
darbą pas advokatą ............... 5.00
March J. S. Pruselaičio smulk
menos .................................... 3..92
March 11 M. Alytai už atspauzdi. , nimą plakatų 100 ............. z..... . 1.00
March Izidoriaus Boko ekspensai
išgaunant pinigus ............... 25.00

ir žmogus pasiliuosuoja nuo to
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač
kada būna žmonyse, kompanijoj
svetur ar namie. Kojų šutimas

Jan. 30 103 Kliubui už svetainę
laikytus susirinkimus ........... 4.25
Jan. 24 J. S. Pruselaičiui paraš.
ir nešiojimą lentos .............. 1.50
Jan. 30 M. Krugeliui už darbą ir
sugaištą laiką ...................... 15.00
Jan. 39 J. Vokietaitis už darbą ir
sugaištą laiką ................... 15.00
Jan. 30 J. S. Pruselaitis už darbą
ir sugaištą laiką ............... 17.00
Jan. 30 J. Rikteraitis už darbą ir
sugaištą laiką ....................... 10.00
Jan. 30 S. Cibulskis už darbą ir
sugaištą laiką...................... 15.00

po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojolą reikia vartoti taip:
j kvortą šilto vandens reikia
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo,
ir tam vandenyj su kojotu mir
kyti kojas kokią 10 minučių. —
Vieno buteliuko kojolo užtenka
išgydymui nors ir blogiausių
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Kojol
išgydo kojas
nuo šutinio

3140 South Halsted St.
= ĮVAIRUMAI: =====
PANEDĖLIAIS : — “Dancing Contest”;
SEREDOMS:- - “Singing and Hat Contest”;
PĖTN YčIOMS: — “Bazaar”.
Utarninkais ir Ketvergais: 3 aklai Vodevil;
Subatoms ir Nedėlioms: 4 aktai Vodevil.
Puikiausios Fotodramos, Komedijos, etc. naujos kasdieną.

_= ĮŽANGA: =====
Paprastoms dienoms: Balkonas 17c.; Apačioj 28c.
Subatoms ir Nedėlioms: Balkonas 20 centų Apačioj 30 centų

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.

3325 So. Halsted St, Chicago, III.

J. H. STEINER
Geriausia mėsa ir paukš
čiai.
3606 So. Halsted St.
Tel.: Yards 2195.

Kur seniausia,
Ten geriausia.

SENIAUSIA

AgenlorA
VIENYBE

Bingol Chemical Co.,
2816 So. Michigan Avė.
Chicago, III.

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.

Pamėginkite naujo..

P

Su užregistruotu vaisbaženklluSuv. Valst.
Patentu biure.

Naujame įnėlynnnio pakelyje.

Visos tvirtos, gomalus užmušan
čios ypatybės Siame Vaisto idčlos,
fu priemaiša priimniai Švelnaus
kvepalo.
Rudes yra iaoai paveikiantis
pleiskanų paSalintojas — begaliniai
puikus plauku sutaisytojas, kuris
patiks kad
ir gačniausiai ypatai.

w/''s

1261 So. Halsted St„ Chicago, HL

Aię.oHoi.'ib?*

••

STOPSDANDRUH'
'

PAVEIKSLUOTOS
PRAKALBOS

PPOMOT.6

<'

HHALTHYSCAIP
LUXURIANTHAIR

ir

- tnt.icms.O'uir' ozš. .

Nuo laikų Jėzaus Kristaus
iki laikų Kun. M. X. Mockaus
Atsibus
Ketv. Gruod.-Dec. 1 d., 1921
MILDOS SVETAINĖJE,
3138 So. Halsted St.
Pradžia 7:30 v. v.

■f
EADRICHIER^CO
auSH TtRPiNAU.BlOG t
HROOKLYN
” NEW YORK. •<

Aptiekoso
parsiduoda
po05c.arba
atsiųskite
75o., tad
atsiusime
per pašta
tiesiog iš
labaratorijos.

maino ant visų
šalių pinigų.

Bntinat
reikalau
kite
šitokio
pakelio.
Žiūrėkite,
kad butų
INKARO
vaisbaženklls.

a Li ai

"VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka * greitai,
pigiai ir gražiai.

”VIENYBĖ”
EINA DU KART
SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš
Lietuvos ir visur ir turi
juokų skyrių

1 kp. L, L, F. Komitetas,

■

“N A U J I E N O S”

f)

o

"TARKA”
AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ........... 4.50

M

KLINIKA.

Šitos paveiksluotos, pra
kalbos bus vienos iš žingeidžiausių, nes tokių paveik
slų kokie bus rodomi šiose
prakalbose niekas nėra ma
tęs. Visi kas tik gyvas ir tu
ri akis, kad matyti, o ausis,
kad girdėti, o ypatingai ko
jas kuriuomi galite vaikščio
ti — pribukite j šitas pa
veiksluotas prakalbas — pa
regėsite tų ką neregėję, o iš
girsite tų kų negirdėję.
Įžanga tik 25c
SKAITYKIT IR PLATINKI!'
Kviečia visus,

I®

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

GYDAU visokias ligas vyrą ir mo
tarų; galvos, aidą nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, \ reumatizmą,
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare
Nedėliomig nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė.,
Chicago, III
Phone: Humboldt 5849

Pažinimui ligos ir gydymui
visokių ligų:
Vyrų, moterų ir kūdikių
Vedama štabo
VVEST END HOSPITAL
2058 W. Monroe St., šiaur
rytinis kampas Hoyne Avė.
Moderniškas būdas
ligos pažinimui.
Talpinasi gerai įrengta
Laboratorija ir X—Ilay.
Gydoma namie ir ligonbutyj.
Atdara kasdien nuo 12 iki
7 vai. vak.
Veltui neturtingiems.
Kalbama lietuviškai.

i»

Pinigus į Lietuvą
siunčia telegramų.
Amerikos pinigus

Dr. W. Yuszkiewicz

,

I®

Pinigus siunčia į Lietuvą
ir visur pigiausiu kursu;
už juos garantuoja, kad —
ypač Lietuvoje — pinigai
bus greitai ir parankiai iš
mokanti artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

■

— Temoje —

aujienį t

MILDA TEATRAS

Telephone Yards 5834

dirbo jams adresu:

DENTISTAS

ATLIEKAMI

N

ap
lietos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

site greit gauti tai rašykite iš

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v, ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarime.

GRA ŽI AI

spaustuvėj

Akinių specialistas
1801 So. Ashland Are.,
Kampas 18-os gatv€s.
Ant trečio augšto virš Platt’o

Jeigu aptieka neturėtų, o norė

Dr. A. Juozaitis:

PAUDO
DARBAI

John J. Smetana

Gausite nusipirkti visose
aptiekose.

Telephone Boulevard 5052 (

Jan. 30 K. Ramanauskas už dar
bą ir sugaištą laiką ................... 3.00
Jan. J. S. Pruselaitis už telefo

kenti galvos skaudėjimą,
skaitant raidės susilieja,
iš raidės darosi dvi,
turi uždegimų akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau
da, tuomet reikalaukit akinių.

Joi
Jei
Jei
Jei

ir smarvė pranyksta nuo Kojolo

asmens reikalais,

!et komitetų ir komisijų kur kad ir
menkiausiam reikale reikėjo šaukti
susirinkimus dėl pasitarimo. Kiek
>uvo vaikščiojimo, kiek važinėjimo,
dek rašinėjimo iki ištyrčm ir susira
dom įtekmingą gabų ir prieinamą ad
vokatą, kurio pasirinkimu galim pa
sigirti neapsirikom, nes tik ačiū jo
didelei įtekmei ir pasidarbavimui ši
byla be teismo panaikyta, tokiu budu
visi kaltinamieji streikieriai liko tei
sus, ir pati byla kokius tris ar keturis
tūkstančius dolerių mažiau lėšavo ne
gu būt eita į teismą. Kiek komitetai
ir komisijos turėjom darbo, čia viską
nesurašysi.
Fondo atskaita taipgi gal atrodys
keistai kad nė atliko, nė nedateko. Da
lykas yra tame. Kuomet advokatai
pranešė, kad musų bylą teismas “iš
metė” panaikino, tai tuomet musų
advokatam jau buvo įmokėta viso
$600.00 kurių mes manėm ir užteks,
todėl kad nerekėjo eiti į teismą, o
tuomet fonde dar buvo $517.19, ku
riuos sakėm apveiksime ant kokio ki
to visuomeniško naudingo reikalo. 'Pe
čiaus apsirikome: musų advokatai
pareikalavo dar balanso $750,00, mat
buvo suderėta su advok. Joseph Guilfoile už visas tas bylas $700,00, o
Hamiltonui po $100.00 į dieną, tokiu
budu jie turėjo tiesą reikalauti dėl
abiejų, po $700.00. Bet kadangi musų
bylos komisijos nariai kurie samdė
advokatus turi nejudinamą nuosavy
bę, tokiu budu advokatai savo reika
laujamą bilą galėjo iškolektuoti iš
komisijos narių nuosavybės. Tada
niekas dauginus neliko, kaip tik tai
kytis geruoju su advokatais kas per
didelį derėjimas! pavyko sulygti už
$500.00 tik todėl, kad su atskaitom
pertikrinom jogei daugiau pinigų ne
turim. Tada likusius $17.19 kaip tik
ištekom apmokėti už atspauzdinimą
šių atskaitų ir kitus mažmožius. To
kiu budu atskaita lygiom išėjo.
Visoms draugijoms ir pavieniams
asmenims kurie kuomi nors rčmč šį

1921 m.

nus .............................................. L5(
Adv.
Guilfoile ir Hamilton .... $500.0(
Raportas ir atskaita M. Alytai
už spaudos darbus .... $5.50
S. Cibulskiui už visokius maž
Streikierių Nukentėjusių Apsigynimo
možius ...................................... $3.5' >
Fondo iš streiko atsibuvusio Birželio
mėn. 1919 m., VVaterbury, Conn.
{eigos S. N. A. Fondo:
1919 m.

July 27 Šv. Stanislovo Dr-ja ....• $15.00
July 30 Lietuvos Brolių Dr-ja iš
kasos 25 ir ko...................... 36.35
Aug. 3 L. S. Kuopa surinkta lai
ke prakalbų ........................... 17.20
Aug. 5 Šv. Jurgio Dr-ja iš ka
sos .................................................. 25.00
Aug. 6 D. L. K. Keistučio Dr-ja
iš kasos.................................... 15.00
Aug. 10 Lietuvos Dr-ja iš kasos
ir kolekta ........ •...................... 93.55
Aug. 11 šv. Vardo Jėzaus iš ka
sos ..............
15.00
Aug. 22 šv. Petro ir Povilo Dr-ja
iš kasos .................................. 5.00
Aug. 28 Jubzapo Brolijos iš ka
sos .......................................... 25.00
Aug. 30 Lietuvos Jaunikaičių
Dr-ja iš kasos .......................... 50.00
Aug. 30 Nuo pikniko Linden
Parke .............
466.50
Sept.3 Lietuvos Laisvamanių 7 ,
kuopa ...................................... 5.00
Sept. 3 šv. Juozapo Dr-ja iš kasos
ir kolekta ........................... 120.35
Sept. 5 Amer. Liet. Pešelpos
Kliubas Harvey, III.................. 20.25
Sept. 8 šv. Jono Krikštytojo •

sis.
Naujai išrastas vaistas
KOJOL pilnai išgydo tas ligas,

Reikalingi akiniai.

Pirkite ’'VienybėsM Ben
drovės šorus. Dividendai
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

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

Reikalaukite platesnių In
formacijų apie viską, tašykite mums laiškus, reikniaukite musų piniginio
kurso ir knygų katalogo.
Su visokiais reikalais
kreipkitės šiuo adresu:

(•)

LITHUflNIflN
VIENYBE PUBL. Go.
193 Grand St. B
Brooklyn, N. Y.
■ ■ II

■■■■■—■ ■. ■

........... I <■ 11 1 ■■ I ,

Kur vienybč,
Ten galybė.

5)

NAUJIENOS, Chicago, PI

Sereda, Lapkr. 30 d., 1921

Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLV BUSINESS REVIEW
Ijamų tavorų kainos turės pulti
'daug žemiau. Vienok, gaminto
jų kainos ir žalios medžiagos
pardavėjų kainos gali ne tik ne
bepulti žeminus, bet dar ir pa
Algos. — žiūrint Amerikos kilti.
XXX
reikalų žvilgsniu, dabartinis al
gų mažinimas išrodo neteisingu,
Vario Pramonė. — Vario pra
nes atpigimas pavieniai parda monėje perteklius dar tebėra
vinėjamų tavorų iki šiol yra la didelis. Apskaitoma, kad iškas
bai nedidelis. Vienok dalykų pa to ir išdirbto vario dabar guli
dėtis visame sviete rodo, kad al be vartojimo maždaug 350,000,gos Amerikoje dar galės ir tu 000 svarų. Išvežimas vario užrės pulti žemiau. Gali ateiti lai rubežin buvo labai mažas perei
kas, kada darbininkai Ameriko tais metais, o šiais metais dar
je uždirbs tik pusę to, ką už labiaus sumažėjo. Tik viena Vo
dirba dabar. Taip galima spėti kietija šiais metais pirko dau
ypač atsižvelgiant į dabartines giau vario negu pereitais.
Vokietijos darbininkų algas.
Karės laiku Japonija pirkda
Vokietijoj vienas tūkstantis vo daug vario, bet šiais metais
markių į mėnesį yra paprasta pirko mažiaus negu pereitais.
darbininkų alga. Bet vienas tūk Nemažai vario iš Amerikos
stantis markių juk yra tik $4.00 pirkdavo Anglija, Franci ja, IIolAmerikos pinigais. Kas reiškia, landija, ir Italija, bet mažai pir
kad Vokietijos darbininkas gau ko šiais metais.
na tik po vieną dolerį į savaitę.
Pasitaisymas dalykų vario
Vokietijos darbininkai pirmiau s pramonėje tiesioginiai priguli
paprastai uždirbdavo tris ar ke- nuo dalykų pasitaisymo Euro
turius sykius mažiau negu Ame poje.
rikos darbininkai, skaitant dole
Negalima laukti, kad Europa
riais. Taigi pagal dabartinio Vo greitai atsigaivintų. Jos ateitis
kietijos darbininkų uždarbio, išrodo gana tamsi, ypač jeigu
Amerikos darbininkas gautų imsime į domę menką pasiseki
apie kokius tris ar keturius do mą ir neaiškumą nusiginklavimo
lerius į savaitę. Tuo tarpu Ame konferencijos VVashingtone.
rikos darbininkas tiek gauna j
Iš to visko galima spėti, kad
dieną.
vario pramonė Amerikoje var
Vokietijos darbininkų alga, giai pradės taisytis iki 1922 me
žinoma, turės dar gana žymiai tų pabaigai.
XXX
pakilti. Bet jeigu ji pakils ir iki
Šerai. — Gruodžio mėnuo patiek, kad Vokietijos darbininkas
gaus ne vieną tūkstantį, bet aš- prastai esti Šerų atpigimo mėtuonius tūkstančius markių į nešiu. Todėl kad turi pinigų, damėnesį, tai sulig to Amerikos bar galės tikrai su didele nauda
darbininkui pripultų uždirbti juos indėli į geresnius Šerus,

Pastabos Apie Biznio
Eiseną

apie $4.00 į dieną arba $24.00 į

Dviejų dolerių kainos jos nepa
sieks ir per keletą metų, jei
bent kas labai nepaprasto atsi
tiktų.

Tuo tarpu prieš

sausio

mėnesį markės kartais gali dar
labiau nupulti.

Jeigu Tamstai

reikia greit pinigų, tai-verčiau
Lygai ir jos agentui nuo kožtas markes dabar parduoti.
no tūkstančio dolerių kontrakto
Kl. Jurgelionis.
eina $45. Tie pinigai yra laiko
mi atskirai nuo žmonių sumo
kamų pinigų.
Jeigu Co-operative League
bus visur po šiokia-tokia valsti
jos kontrole, tai jos biznis gali
įsigyti didesnio pasitikėjimo.
Pereitais metais Co-operative
League rods gerokai prasiplėtojo padauginusi savo kontraktų
sumą nuo $9,702,150 iki $12,550,800 per vienus metus. Su
pereitų metų pabaiga Lygos
taupomasis susidėjo iš $669,232.34, iš kurios sumos $29,807.31 buvo to fondo pelnu,
neralis arba išlaidų fondas susidėjo iš $69,379, iš kurios sumos $65,741 buvo pelnas.

Marketo Kainos.

Ant tūlų dalykų vakar Chicagos marketo kainos buvo se
kamos :
SVIESTAS — Creamery eks
tra 451/oC., centralizuotas 38’/2C.,
ladles 30% ir 31c., pakeliuose 22
ir 25c., kaina retaileriams statinukėse 48^c., spaustas 50% c.

KIAUŠINIAI — švieži pir
mieji 50 ir 53c., paprasti pirmu
tiniai 42 ir 46c., maišyti lotuose
48 ir 52c., ekstra sudėti balto
medžio dežėsna 58 ir 59c., mar
giukai 26 ir 28c., purviniukai 28
Co-operative League rods ne- ir 30c., storage 28% ir 39c., eks
turi savo namų ir į jokius na- triniai 39!4> ir 40c.
mus nėra indėjus pinigų, išsky
GYVA PAUKŠTIENA —Kur
rus paskolas ant morgičių. Ly kęs 30c., vištos 22!/oC., pavasa
gos ofisas randasi: Standard riniai 21c., gaidžiai 15c., antys
Life Bldg., Pittsburgh, Pa.
23c., žąsys 21 ir 22c.
Kl. Jurgelionis.
NEGYVA PAUKŠTIENA —
Kurkęs 42c., vištos 22 ir 24c.,
Kas daryti su Vokietijos
gaidžiai 14 ir 16c., pavasariniai
markėmis?
vištukai 19 ir 21c., antys 22 ir
23c., žąsys 19 ir 20c.
Klausimas:
Godotinas Biznio Vedėjau!
BULVĖS — Baltos šiaurinės
Aš buvau sumanęs važiuoti j maišuose $1.60 ir $1.75 už 100
Lietuvą 1920 m., ir papirkau svarų; saldžiosios $3.50 ir $4.00
35,000 vokiškų markių į Deut statinė.
sche Bank, Berlin, mokėdamas
ŽALI FRUKTAI — Obuoliai
už šimtą (100) markių po $2.- $7.00 ir $9.50 statinė; grėpsai
40. Persimainius mano sumany $3.50 ir $3.75 kreitas; lemenai
mui aš apsilikau ant vietos. Aš $5.00 ir $5.25 dėžė; orančiai
paskiaus norėjau parduoti tas $7.00 ir $8.00 dėžė; ananasai
markes, ale, kada markės vis $6.50 ir $7.00.
puolė žemyn ir žemyn, aš nenoŽALIOS DARŽOVĖS — Bat
reikia pirkti su ' rodamas trotyti vis Taukiau pa

Šerų vienok
atsargumu. Nereikia pirkti tų kol ateis jos iki mano mokėtos viniai $2.00 ir $2.50 už 100 pun

savaitę.
Jeigu Vokietijos markės ne-šėrų, kurių mes neesame n tiro- kainos. Belaukdamas tos kainos, delių ; salierai $1.50 ir $1.75 dė
bepuls daug žemiau kaip dabar, dę šiose skiltyse.

tai Vokietijos darbininkų algos
vargiai bepaliks iki , astuonių
tūkstančių markių į mėnesį.
Pasiremiant šitais palygini
mais, galima spėti, kad viduti
niškai darbininkų algos Ameri
koje pasieks kokios 12-15 dole
rių į savaitę.
Reikia vienok turėti omenyje,
kad šitie palyginimai yra gana
vienpusiški ir jų neužtenka tik
ram atspėjimui kas bus su al
goms.

Kl. Jurgelionis.

sulaukiau to, kad

dabar atėjo žė; morkos $2.00 ir $2.50 už 100
pundelių; kopūstai $2.50 ir $3.00

Gerbiamasai, malonėsite man kreitas; žyduoliai kopūstai $1.75
paaiškinti, ką aš turiu daryti su ir $2.00 kreitas; agurkai $4.50
joms? Parduoti negaliu, nes di-• $5.00 dėžė; salotos galvose
delį nuostolį turėčia, o laikyti ( $4.50 ir $5.00 kreitas; grybai 50
Apie Co-operative League
tolesnei vėl baugu, nes gali Vo ir 65c dėžė; cibuliai $5.00 ir
of America.
kietija paskelbti bankrotą ir vi $5.75 už 100 svarų maišelį; pi
pirai $5.50 ir $6.50 kreitas; ri
sos tos markės gali žūti.
dikai 60 ir 75c tuzinas pundelių;
Nors mes jau buvome aiškinę
Su pagarba, '
tamėtės $5.00 ir $5.50 kreitas.
apie Co-operative I^eague of
K. R.
America dvejetas mėnesių at- Atsakymas:
gal, bet daugelis dar tebeklauAtsakymas į šį klausimą yra
sia apie tą lygą ir jos biznį, sunkus. Galima sakyt, kad seXXX
Naudai tų, kurie nepatėmijo pa-, nai reikėjo parduoti tas markes
Kainos. — Mes ne sykį esame aiškinimo pirmą syk mes čia jį | kadir su nuostoliu. Kožnas, kas
pažymėję, kad daugelio tavorų pakartojame:
i lošia arba spekuliuoja, turi bū
The Co-operative League of ti prisirengęs taip pralošti kaip
kainos yra užtektinai žemai nu
puolusios. Ta pastaba žinoma Amerika yra gan ypatinga kom ir išlošti. Kad markėmis never
ADVOKATAS
paliečia tik tavorų gamintojus. panija — rods vienuti nė savo ta spekuliuoti, mes ne sykį apie
Tavorų pirkėjai (tai yra žmo rųšies — ir labiausia yra išsi tai buvome rašę šiose skiltyse.
nės) kainų nupuolimą mažai te- plėtojus Pennsylvanijos valsti Spėti kas bus su markėmis už DUODA TEISIŲ PATARIMUS
joj, turėdama savo vyriausią kelių metų yra sunku. Bet grei-!
at jaučia.
Pavyzdžiui, farmeris šiandien ofisą Pittsburghe, Pa.
tu laiku jos negalės pakilti.
Co-operative
League
yra
įsi

skundžiasi ir dejuoja, kad vis
kas perdaug atpigo ir jis turi steigus kaipo trustas arba synsavo produktą beveik su nuosto dikatas spalių 2 d., 1916 me
tais, ir nuo to laiko sukėlė apie
liu pardavinėti.
Iš kitos pusės, miesto darbi save daug kalbų ir ginčų. Dau
ninkas skundžiasi, kad viskas gelis valdiškų įstaigų tyrinėjo
tebėra brangu ir jis su vargu jos biznio teisingumą, bet prie
beišgyvena iš savo numažintos nieko prisikabinti negalėjo.
Pereitais metais Pennsylva
algos. Kad tavorai neatpinga ki
ti meta bėdą ant groseminkų ir nijos valstija išleido įstatymą,
Pas mus, nes šis bankas turi didžiausį
kitų krautuvninkų. Vienok ir pagal kurio Co-operative League
Kalėdinį Taupymo Kliubą Chicagoj.
groseminkas šiandien nebegau turės prisitaikyti prie bankinio
na to pelno, kokį gaudavo pir- įstatymo ir turės būti po tokia,
Yra dideliu todėl, kadangi musų būdas
pat
valdžios
priežiūra
kaip
ir
miaus. Dauguma groserninkų
yra labai lengvas kiekvienam ir visiems
bankai.
vos-vos išsiverčia.
įstojimui.
Lygos vedamas biznis susi
Kas gi kaltas, kad tavorai ne
Kalėdų Taupymo Kliūbo narystė nieko
atpinga?
1deda iš priimimo pinigų taupy
mui ir jų skolinimo. Vienok tas
Kaltininkais yra:
nekainuos, bet užtikrins šiame banke gra
Perdidelės algos pačių fabri biznis yra vedamas kitaip negu
žią pinigų sumą Kalėdoms ir niekad neprabankų, žmogus padaro su Lyga
kantų.
žudysi padėjęs kelis centus į savaitę.
Perbrangųs naujai pastatyti kontraktą, kad jis tokią ir to
Ateik ir paklausk bile viršininko, kad
fabrikų budinkai, arba perbran- kią sumą pinigų sutaupys, mo
kėdamas Lygon po vieną tos
paaiškintų tamistai planą.
gios rendos.
• •
Peraugšti procentai, kuriuos isumos nuošimtį kas mėnuo. Tą
moka fabrikantai už pasiskolin pasižadėtą sutaupyti sumą pi
nigų jis gali pasiskolinti ant
tus pinigus.
Tos kompanijos, kurios netu trečio nuošimčio tik tada, kada
ri viršpaminėtų ydų, pirmutinės išpuls jam laikas pagal serijos
galės nupiginti kainas krautuv- numerio. Pasiskolindamas tuos
ninkams parduodamų tavorų. pinigus ant trečio nuošimčio,
Tas pagamins aštresnę varžyti- jis gali juos kitam paskolinti
nę. Varžytinė privers atsiliku ant šešto nuošimčio ir tokiu bū
sias kompanijas arba bankruty-1 du uždirbti tris extra nuošim
4162 So. Halsted Street,
čius. Jeigu galės tą padaryti
ti arba pasitaisyti savo ydas.
Chicago, Illinois.
Iš to kas pasakyta, mes lau- [ kelis sykius, tai kelis sykius,
kiame, kad pavieniai pardavinė- uždirbs tuos extra nuošimčius.

Klausimai ir Atsakymai.

Kl. Jurgelonis

TIK KELIS CENTUS
I SAVAITE

The Stock Yards Savings

Pinigai Išmokėti Lietuvoj bEEE
L

Naujienų Pinigų 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:
Perlaidos:
8442—J. Baris
8631—E. Mikužiene
8779—M. Stakulaitė
8791—O. Sakalauskienė
8867—K. Butkus
8869—K. Norušienė
8969—J. Jocevičius
9006— J. Burbulis
9007— J. Blažienė
9032—M. Kurauskienė
9037—J. Einikis
9102—J. Vaičiūnas
9148—K. Dovidonienė
9170—R. Brazienė
9163—0. Rimkienė
9164— M. Judeikaitė
9254—J. Mileris
9397—D. Gatautienė
9411—0. Petraitis
9425— B. šikšnienė
9426— A. Šumskis
9431—M. Kaviliauskienė
9441—M. čebatariunienė
9469—K. Juzenicnė
9475—M. Kazlauskienė
9490—K. Matulaitis
9498— P. Taraškevičienė
9499—0. Baravičiene
9500—M. Gedgaudaitei
9503—P. Siurbia
9517—O. Beniušienė
9520—M. Grabauskas
9527—U. Savarauskienė
9531—J* Andrijauskas
9540—A. Strigauckaitė
9546— A. Ubartas
9547—D. Bergelis
9550—M. Ledekitei
9556—P. Jogminienė
9563—V. Jakutinis

9564—K. Bilautienė
9569—A. Každailienė
9584— M. Radvilienė
9585— R. Gutapskienė
9620—P. Majienė
9623—P. Supienius
9630—A. Tamulioniui
9653—M. Rutkauskas
9662—K. Vallickis
9667—A. Jonutienė
9674—M. Slavickienė
9678—A. Jarusevičaitė
9682—M. Garbarauckienė
9686—K. Areška
9692— L. Rimkevičius
9693—C. Kanipikas
9694— A. Bitautas
9699—A. šebelskienė
9702— J. Stonkus
9703— A. Gapšys
9706— O. Matiejaitienei
9707—J. Paleckiui
9711— M. Jomantienė
9712—A. Stinckis
9717—A. Rakauskas
9735—A. Džikus
9747—M. šarkauskas
9755—J. Dapkus
9762—P. Paškačimas
9766—P. Bendžius
8775—B. Antonavičienč
9783— A. Namikas
9784— K. Tamošiūnas )
9795—J. Žukauskis
9826—B. Masiulaite
9837—O. Janušauckienė
9850—A. švaždaitė
9852— B. šidlauckas
9853— S. šidlauckaitė
9861—O. Kavaliauskienė
9866—P. Bandžius

Kvitai su pa^mėj’y parašais randasi
“N^uj’ieny” ofise.

Pasiųsk pagelbą savo
draugams ir giminėms
ant švenčių.
Jiems reikalinga tamistoš pagelbės. Jiems rei
kia maisto, jiems reikia drabužių patiems ir šeimy
noms ant sunkios žiemos. Jūsų pagelba apsaugos
nuo vargo ir ligų. Jūsų pagelba palinksmins juos ant
švenčių nes duos atmintį kad jų draugai amerikie
čiai neužmiršta jų.
Siųskit tuojaus, kad paspėtų į laiką jūsų pagel
ba nueiti. Mes persiunčiame pinigus draftu, money
orderiu, telegramų j visas šalis pasaulio.
THE UNION BANK OF CHICAGO.
25 No. Dearborn Street.
Tai yra didelė ir sena vidurmiesty instaiga ir ži
noma kaipo mandagaus ir teinsingo patarnavimo.
Musų užrubežinių reikalų skyriui dirba lietuviškai
kalbanti klerkai.
Musų kainos žemiausios.

Union Bank of Chicago
25 No. Dearborn St., arti Washington.
BANKO VAL.: Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 5
vai. vak. Subatoms nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

Ui

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas!
127 N. Dearborn SU 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 utarriniaą ir
ketvergą. NedSUoms nuo 9 iki 12 r.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd SU kerti Leavitt 8L
Telephone Canal 2552.
Valandos! 4 iki 6 po piet, ir nu*
7 iki 9 vakare.
Veda visokias bylai, visuose
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Fannas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant piimo morgnČiaus ant lengvų iHygų.

Tai. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurndeetyj!
ASSOCIATION BLDC.
19 So. La Salia St
Valandos: 9 ryto iki 6 po pl«t>
Panediliaii iki 8 vakare.
■amų Tel.: Hyda Park ttfti

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
H Bo. La Šalie St. Room |24
Tel. Central 6391
▼aku 312 W. 83rd SU Ckeagl
Tek Yards 4681.

S. W. BANES
ADVOKATAS
▼ai.: 9 A. M. Iki 6 P. M.
1311 Kector Bvildinff
79 Weet Monro© Street, Chicago,
Phone Central 2569
Rez.‘3214 S. Halsted St.
Tards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.
Tel. Haymarket 8669

JOSEPH W. GRIGAD
* ' Lietuvis Advokatas
i
Kambaris 806, Home Baųk Bldf,
Kam p. Milwaukee ir Ashland A Ves
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo. 7
iki 9 vakare.
✓

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IK PATARĖJAI
1305-7 127 N. Dearborn St.
Randolph 3899

MAURICE J. GOLAN
Re®. 1102 S. Ashland Blvd.
Seeley 3670 ’

ANTANAS A. OLIS
(Olszewski, Jr.)

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

.

Vakarais: 3251 So. Halsted St.
Telefonas: Boulevard 553
Tol. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395
Phone Boulevard 68Q1

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 STASIAIS & 00.,
4438 So. Fairfield Avė.,
Chicago, III.
Telephone Lafayette 5948

GarsinkitesNaujienose
•

-

.................-

ANTANAS GREDU4KA
GeneraUe

Kontraktorina to
bodavotoju.
Vudavojame Ir tebeoae.

1401 W. 47th St,

Chlcara.

PUSE KAINOS
, Išpardavimas
Vyrams ir vaikinams siutai ir overkotai $20, $25 ir $80, 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 originalčs kainos.
Taipgi,
trunku ir siutkeisių.
Tamistos pinigų verta, arba pinigai
grąžinami.
Atdara kasdieną iki 9 vak Ned. Ori
6 vak.
Įsteigta ^2
S. G1BPON,
1415 So. Hklsted St

Sereda, Lapkr. 30 d., 1921

NAUJIENOS, Chlcago, m

NAUJIENOS
The Uthuanian Daily Neva
Publiahad Daily azcapt Sunday by
the Uthuanian Newa Pub. Co., Ine.

vos sąjungininkų neapykan
tą, kurie dėl to nepripažinę
Lietuvos ir nedavę jai Vil
niaus ir Klaipėdos.

4.50
2.25
1.75
1.00

Pusei metų..........................—
Trims mėnesiams . ..........
Dviem mėnesiams ,
Vienam minėsiu!............ .
Chicagoje — per neiiotojui
Viena kopija __ . ,..............
Savaitei
...................... .
Minesiui
Suvienytose

.
Valstijose

paštu:
Metams__

.............
ne

Chicagoj,

,, ................

Pusei metų......... .

$7.00

—. 4.00

Trims mėnesiams ..........
2.00
Dviem mėnesiams
1.50
Vienam mėnesiui ,
, ____ .75
-į

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)
Metams ______ ...... -■■■. . .... $8.00
Pusei metų ____
4.50
Trims mėnesiams____________ 2.25
Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Žemos rųsies
oponentai.

Ir dabar “Draugas” drį
sta skelbti, kad Lietuvos so
cialdemokratai
priešinęsi
Lietuvos nepriklausomybei
ir norėję nutempti Lietuvą
į Vokietiją!

Ta-gi pasaka, kad per so
cialdemokratų kaltę Lietuva
esanti iki šiol nepripažinta
ir negavusi Vilniaus ir Klai
pėdos, yra stačiai pasityčio
jimas iš žmonių, kurie tą
laikraštį skaito.
Nejaugi tas “krikščioniš
kas” laikraštis nepajiegia
dorais argumentais kovot su
priešingomis partijomis?

Chicagos “Drauge” vienas jo bendradarbis paskel-!
be ilgą straipsnį apie Lietuvos socialdemokratus, ir t/.^a iSa
tarp kitko tenai sako:
NUO

| Apžvalga
tt

“Nuo pat pirmos dienos
Rusijos revoliucijos, lietu
viškieji socialdemokratai
nenorėjo nei girdėti apie
Lietuvos nepriklausomy
bę. Jie Rusijos Lietuvių
Seime gegužio 28 d. 1917
m. ir savo laikraštyje
‘Darbo Balse’ (žiūrėk 1918
ir 19 m.), kurio redakto
rium buvo jų lyderis St
Kairys, kėlė protestus
prieš Lietuvos nepriklau
somybę. Jie sau vaizdavo
si Lietuvą kaipo neatski
riamą raudonos Rusijos
dalį.”
Toliaus “Draugo” bendra
darbis pasakoja, kad po re
voliucijos Vokietijoje Lietu
vos socialdemokratai ėmę
linkti Vokietijos pusėn “ir
tempti paskui save Lietuvą”.
Šitokia socialdemokratų po
litika užtraukusi ant Lietu*

žnarir

■ >"■ —— ■■

KOMUNIZMO PRIE
INDIVIDUALIZMO.

šioje vietojo jau -buvo , pa
duota kelios ištraukos iš Leni
no straipsnio, kuriame jisai pri
pažįsta, kad Rusijos revoliuci
ja buvo buržuazinio pobūdžio
ir kad bolševikai nieko dau
giau neatsiekė, kaip liktai “davedė iki galo buržuaziniai de
mokratinę revoliucijų”. Mes
nurodome, kad, nežiūrint šito
pripažinimo, Leninas nesiliau
ja biauriai koliojęs socialdemokratus-menševikus, kurie vi
sų laikų kaip tik tų ir sakė, kų
jisai dabar pripažįsta.
Kitose dviejose to straipsnio
išspausdino vėliau yra pilna tokių pat prieštaravimų. Iš vienos pusės Leninas aiškina,
bolševikai darė klaidų, įsivaiz
dindami, jogei Rusijoje galima
įsteigti komunizmo tvarkų, iš
antros pusės jisai giriasi, kad
bolševikai išvadavo proletaria
tų ir milionus prislėgtų žmo
nių.
šitie prieštaravimai pareina

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

Priėjo prie to, kad Petras negalėjo iškęsti
ilginus. Visą dienų uždarytas vidui jis darės
paktas kaip pririštas šuo. Jei jis negalės laisvas
išeiti, jis tikrai turės save išduoti. Jis pasakojo
busiu gydytojai jam pasakę, kad jo sveikata ne
išlaikys vidaus gyvenimo; busiu jis turįs gauti
lauko oro. šitaipos jis atsiskyrė ir jautėsi daug
lengviau. Jis galėjo savo pinigų išleisti; galėjo
rasti ramių kertelę valgykloj, pasiimti„bylstiko
ir valgyti ligi noro, nejausdamas, kad “draugų
akys žiuri į jį su papeikimu. Petrui teko gy
venti kalėjime, našlaičių prieglaudoj ir kurpiaus
Smilerio namuose, bet jis niekur neimto taip
prastai, kaip namuose seserų Todaičių, kurios
mažne visa, kų turėjo, atidavė Guberio gynimui
ir Amerikos Miesto socialistų laikraščiui L a
rionui”.
.
.į
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uždavinius. Mes skaitėme
arba, gerinus pasakius, mes
spėjome, be tam tikro apsi
skaitymo, kad galėsime tie
(Antras
sioginiais proletarinės vals
t"
tybės įsakymais įsteigti val
šiandien Lietuvoje vien lik
stybinę gamybų ir valstybinį ir kalbama apie Tautų Sujun
produktų

skirstymų

Del Hymanso Projektų

komu- gę, apie

nistiniu
budu smulkiųjų
valstiečių šalyje. Gyvenimas
parodė, kad mes klydome.
Pasirodė, kad reikia visos ei
lės pereinamų laiptų: iš pra
džių valstybinis kapitalizmas
ir socializmas, kad paruošus,
ilgų
metų
darbu
pa
ruošus — perėjimų į komu
nizmų. Ne ant entuziazmo
tiesioginiai, o su .entuziazmo
pagelba, pagymdyto revoliu
cijos, ant asmeninio intereso,
ant asmeninio išrokavimo,

ekonominio apskaitymo mė
ginkime pradžioje liesti tvir
tai padarytus tiltelius, vedan
čius per valstybinį kapitaliz
mų į socializmų; kitaip jus
neprieisite prie komunizmo,
kitaip neįvesite dešimčių ir
dešimčių milionų žmonių į
komunistinę tvarkų. Taip
gyvenimas mums pasakė,
taip pasakė mums objekty
ve revoliucijos plėtojimosi

“Ir mes, per trejus-kelverius metus vis tik pasimoki
nę daryli staigių permainų,
staigiai mainyti taktika (kuo
met kartais reikia stagiai
pasukti kiton pusėn), — pra
dėjom atidžiai, darbščiai, at
sidėjusiai (nors visuomet ne
pakankamai darbščiai, nepa
kankamai atsidėjusiai) mo
kintis, kaip orjienluotis nau
jose sąlygose, kaip vesti ‘nau
jų ekonominę politikų’...
Asmens
interesas (nauda)
kelia gamybų. Mes turime
padidinti gamybų kad ir čia
dar taip...”
Leninas netiesų sako, kad ji
sai permainė liktai savo takti
kų! Ne, jisai permainė ir savo
principus. Jisai šiandie stato
partijai visai kitokį tikslų: pur

jų užima kairesnysis sparnas.
Spalių 23 dienų soc.-liaud.-demokratų Kauno kuopos rupes
niu buvo sudarytas miesto te
atre mitingas. Buvo spėjama,
kad šiame mitinge bus dar karš
čiau, dėlto karininkams ir ka
reiviams buvo net uždrausta
lankylis į mitingų. Tečiau bu
vusieji pranešėjai santarietis
Petras Leonas, Sleig. Seimo
Soc.-dem. frakcijos narys St.
Kairys ir soc.-liaud.-dcm. Jo
nas Vileišis nors gana reiškiat
ir rimtai išdėstinėjo visas nei
giamąsias to Hymanso projek
to puses ir kategoringai patarė
jo nepriimti ir į siūlomas de
rybas Lietuvos su Lenkija nei
ti, tečiaus nebuvo ne tų šuka
vimų “šalin valdžia”, nė kliksmų, jog reikalingas kitasai Sei
mas. Šiandien toms grupėms
visai nesvarbu ir neparanku ei
ti valdžion —’ tegul traukia tų
vežimą ir visa atsakomybę
krikšč.-demokratai. Visa iki
šiol jų buvusi taktika, kai ka
da maloningai net paglostyta iš
kairiosios pusės, yra privedusi
lietuvių ginčą su lenkais prie
laiškas)
liepto galo: trauktis atgal nebesmagu, o eiti pirmyn, tai sta
d-r o Griniaus darbų nebėra čiai bedugne, — prisieitų nusto
kalbos, nes jis susirgo sunkia ti ir nepriklausomos valstybės
akių liga
(glauco'ina)
garbes ir įsileisti į
visokius
poryt iškeliauja į Karaliaučių kompromisus su lenkais, pasi
daryti operacijų (operacija jam duoti jų globai, o toliau poli
jau padaryta.-Red.) Spėjama, tiniai ir ekonominiai globai
jog ir jo pirmininkavimo die Lenkijos, kad ir po aukšta Tau
nos yra jau suskaitytos.. Gali tų Sujungus priedanga.
ma spėti, jog paties kabineto
Kaip iš visa to išbris musų
gyvavimas dar kiek prasitęs valdžia? žinoma, ji neišdrįs
pasakyti, kad nepriimanti Tau
Pažangiečiams, kaip Volde tų Sujungus pasiūlymo. Turės
marui, Ant. Smetonai ir ki pasakyti, jog’ sutinkanti, bet
tiems begalo rupi pagauti val pasiliekanti rezervoj visų eilę
džių savo rankosna — taip dau pasiūlymų, kad ir valstybinė
guma įtaria — ir lodei supran kalba Lietuvoje pasiliktų vientama, jog daromuose mitinguo tik lietuviška, kad kariuomenė
se daugiausiai ant valdžios ata butų tvarkoma ne kantonų rukos buvo daroma iš jų puses bežiaus ir dar gal kelias pa
arba dalinai ir iš tų bepartyvių statytas rezervacijos, su kurio
elementų, kurių ambicijos yra mis iškalno sutiks angių poli
plačios ir kuriems rodosi, kad tikieriai. Kokio nors drąsaus
nėra nieko sunkaus valstybės žingsnio veikiausiai nebus, nes
reikalus tvirta ranka vesti. Visi per visų laikų visų derybų tos
šie tautininkai, lietuvių šovi drąsos nebuvo, ir pali ta val
nistai, kurių visa filozofija — džia lur. būt pasiliks prie savo
vairo, nes kairesniosioms gru
tančių iš Rusijos žydų, stoja pėms visai nerupi imti tos val
pažangiečiams talkon. Jie nie dymo valdžios į savo rankas.
ko nesibijo ir net prileidžia, Be lo ir valstybės finansuose
kad tegul, nepriėmus Hyman- tai šen, tai ten aiškiai matomi
so projekto, ateitų net patsai plyšiai, kurių nepajiegs užlo
Pilsudskis, nes jie viduje gerai pyti Amerikos krikšč.-demo
misi jaučia, kad užėjus lokiai kratai, nors jie ir iš tikros mei
okupacijai veikiausiai okupan lės stengtųsi pridengti tuos lo
tų valdžia kreiptųsi prie jų su pus ir plyšius.
Kas gi bus toliau? Viena
daryti kokių nors Lietuvos val
džia, nes socialiai savo aspi aišku, jog krikšč.-demokratai
racijomis jie bus jiems arti tur privesti kraštų prie politi
nės ir finansinės suirutės ir lik
miausi.
tuomet, kaipo reakcija prieš
jo Voldemaras. Vincas Krėvė, jų viešpatavimų, galės susida
kun. Tumas atmosfera taip ryti —< na, gal kitsai seimas ir
buvo įkaitinta, jog ne tik civi kiti -santykiai ir su vilniečiais
liai, bet ir kariai su nemažes ir gal su Lenkija. Kaip tie
niu karštumu, kaip tat buvo santykiai tinkamiau užmegsti,
Kauno Liaudies
Namuose, kaip susitarti, jau yra sukamos
šaukte šaukia: “Šalin Lietuvos galvos. Čia gali padėti visokie
Valdžia”, Šalin Lietuvos Sei netikėtini atsitikimai, tečiau pamas”, negu kad gal šūkauja matinai juos turės nustatyti tik
kada Amęrikos lietuvių bolše roji Lietuvos demokratija, bet
ne krikšč.-demokratai su savo
vikai.
Šiek tiek kitoniškesnę, pozici- apgaulinga taktika ir visokio-

nia jisai skelbdavo, kad Rusi dabar jisai skelbia individualiz
joje turi būt tuojaus įvesta ko mų.
munizmas, ir jisai vadindavo
Asmeniškas interesas, asme
“judošiais” socialistus,
kurie niška nauda dabar pas Leninų
nurodinėjo, kad tai yra negali pavirto svarbiausiu visuomenes
mas dalykas; dabar-gi Leninas progreso akstinu. Bet žmogus,
sako, kar artimiausias bolševi kuris taip mano, yra ne socia
kų uždavinys yra įsteigti vals listas. Asmeniškų interesų gu
tybinį kapitalizmų, nuo kurio li garbinti liktai toks žmogus,
bus galima pereiti prie socia kuris žiuri į visuomenę bur
lizmo, o po jo įvyksiąs komu žuazijos akimis.
Kiek laiko atgal “Naujie
nizmas.
Kartu su tikslo persaimainy- nos nurodė, kad Leninas, reng
mu, pas Leninų persimainė ir damasis prie komunistinio in
pamatinės jo pažvalgos j visuo ternacionalo kongreso, mėgino
menės gyvenimų. Jisai pir- gauti savo referatui medžia
miaus dėdavo daugiausia svar gos iš vieno buržuazinio vokie
redaktoriaus.
bos ant bendro veikimo, ant čių laikraščio
bendrų proletariato pastangų, Tuomet mes pastebėjome, kad
ant visuomenės organizacijos bolševikų vadas skolinasi bur
industrijos ir kitose srityse, o žuazijos idėjos. Kiek kelionių
ant ko jishi dabar stato savo dėl tos pastabos teko mums iš
planus? Ant asmeninio inte girsti iš komunistiškų barška
reso, ant asmeninio išrokavi- lų! Bet dabar pasirodo, kad
mo, ant asmeninės naudos! Pir visa Lenino pažvalga į visuo
ma jisai skelbė komunizmų, o menę jau pasidarė buržuazinė.

nuo to, kad Leninas nori vienu
šūviu nušauti du zuikiu. Viena,
jisai stengiasi įtikinti savo ša
lininkus, kad naujoji sovietų
valdžios politika,
grąžinanti
kapitalizmų Rusijon, yra neiš
vengiama; antra, jisai mėgina
užglostyti jų “komunistinę są
žinę”. Bet pamatinė mintis jo
išvadžiojimuose visgi yra iški:
jam rupi įkalti į kietas bolše
viku galvas, jogei vienintelis jų
išvadžiojimuose visgi yra aiški:
munistinius eksperimentus ir
taikytis prie gyvenimo sąlygų.
Baigdamas savo straipsnį, jisai
sako:

Sunku yra surasti nedo
resni faktų iškraipymą, kaip
1739 SO. HALSTED ST.,
šitame “Draugo” straipsny
CHICAGO, ILLINOIS.
je. Visi žino gerai, kad Lie
j
Talephona Roomvalt 8500
tuvos socialdemokratai pir
mutiniai paskelbė Lietuvos
nepriklausomybės
obalsį.
Subscription Kates:
Kaip liudija drg. Kairio
18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chlcago. (“Vilniečio”) straipsniai, til$8.00 per year in Chlcago,
pusieji “Naujienose” 1916
8c. per copy.
Entered as Second Class Matter m., Lietuvos socialdemokra
“Mes manėme, iškilę ant
March 17th, 1914, at the Post Offioe
of Chlcago, III., under the act of tai skleidė tą obalsį dar ta
March 2nd, 1879.
da, kada Lietuva buvo po vo liaudie^ entuziazmų, iš pra
džių politinį, o paskui kari
kiečių okupacija. O ką tuo nį (!), mes manėme, kad,
Naujienos eina kasdien, išskiriant
aedėldienius. Leidžia Naujienų Ben met darė Lietuvos klerika
pasirėmę tuo entuziazmu, įdrove, 1739 So. Halsted St., Chlcago,
lai? Jie stengėsi “amžinais vykinsime didžiausius musų
III, — Telefonas: Koosevalt 8590.
ryšiais” sujungti Lietuvą su ekonominius uždavinius taip
Užsimokėjimo Kalnai
kaizeriška Vokietija ir rin jau, kaip mes įvykinome mu
Chlcago Je — paltui
sų politinius ir karinius (!)
$8.00 ko Lietuvai vokišką karalių.
Metams__ _
Kditor P. Grigaitis.
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Hymanso

projektus,

apie musų Delegacijos darbų,
Visi kiti klausimai, kaip žemės
reformos klausimas, mokyklų
įstatymai ir 1.1, nuėjo antron
eilėn.
Kalbant apie Hymanso pro
jektus, negali žmonės apseiti
nepalietę ir Lietuvos valdžios
darbų. Ypatingu triukšmu pa
sižymėjo tautininkai ir Pažan
gos žmonės, kuriems pasirodė,
jog delei šių vedamų derybų
galutinai suklups dabartinis ka
binetas ir nesant kam valdy
ti, jiems vėl pateks vadovaujan
čios vietos. Visi juk gerai ži
no, jog krikščionys-demokratai
nepajiegs palys vieni valdžios
sudaryti, nes nė neturi tiek įtakingų valstybės vyrų, nors
kun. Bučys, įsigyvenęs drauge
sa kun. Maliausku “Laisvės”
redakcijoj, kaip ir ragino kr.deinokralTiš ’hėsibijbti ir vie
niems pasiimti visų valdymo
vairų į savo rankas.

Aišku, kad nė socialdemokra
tai, nė soc.diaud.-demokratai
ir gal net santariečiai prie da
bartinės St. Seimo krik.-demokratų daugumos nepanorės im
tis atsakomingų vietų. Pride
rėti nuo kr.-demokratų malo
nes ne taip jau smagu ir jeigu
šiandien dar d-ras K. Grinius
kantriai laikosi pirmininkavi
mo, tai vien gal delei to, kad
gerai nusimano, jog jam atsi
sakius visi valstybinio darbo
reikalai eis dar blogiau, kaip
šiandien. Patys soc.-liaud.-demokratai buvusiame savo suva
žiavime
aiškiausiai pabrėžė,
jog jie visai nesiimu atsakomy
bės už valdžios darbus šio ka
bineto, kuriame yra tiktai jų
vienas žmogus ir net tasai ne
turįs jokio portfelio, o lik yra
formaliu pirmininku. Be to
dabar apie kokį atsakomingų

ETRAS nuėjo pasimatyti su teisininku An
drium ir paprašyti pas jį darbo; jis sake
norįs darbuotis byloj ir todėl jam davė darbų
Gynimo Komiteto raštinėj, kur jis per dienų gir
dėjo žmones kalbant apie byla ir galėjo prisi
rinkti begales vertingų žinių. Jis buvo lipšnus
su kiekvienu ir rado daug draugų; netrukus jis
suėjo į artimų pažintį su vienu geriausių kalti
namosios pusės liudininkų ir atrado, kad šitas
žmogus kartų buvo paminėtas kaipo susirašinė
tojas perskyrų byloj. Petras sužinojo moters
vardų ir Goto sumanė jų atgabenti Amerikos
Miestan. Tas turėjo būti padaryta taip gudriai,
kad nei pali moteris nežinotų, kad ji yra kieno
įrankiu. Reikėjo parašyti jai, kad ji turės ma
žų šventę ir sena meile atkais, o čia Gofė su
pustuziniu savo vyrų paspęs spąstus — ir geriau
sias Guberio pusės liudininkas bus dingęs! —
— Visuomet kų-nors gali rasti pas juos! —sa
ke Magivnė ir linksmai Gūdžiui užmokėjo pen
kis šimtus dolerių už jo suteiktas žinias.

P

I

Petras galėjo būti be.galo laimingas, jei ne
būtų su juos atsilikus baisi nelaime šių valan
dą. Ona vis daugiau ir daugiau pradėjo kalbė
li apie apsi vedimą ir dabar ji atidengė jam prie
žastį, kuri spyrė ją apsivesti. Ji atidengė ją
nuleistomis akimis, užkaitusiais veidais ir dre
bėdama; Petrų apėmė tokia baimė, kad jis ne
įstengė vaidinti to vaidmens, kuris buvo laukia

ma iš jo. Lig šiol šituose meiles kriziuose jis
paimdavo Onų glėbin ir ramindavo ją; bet da
bar jis leido jai pamatyti savo tikruosius jau
smus.
Ona ėmė karščiuotis. Kas yra su juomi?
Ar jis, prižadėjęs jų vesti, nemano to daryli? Gi
jis turi žinoti, kad ilgiau atidėlioti negalima! Ir
Petras, kuris nebuvo apsipažinęs su histerijos
simptomais, neteka* visai galvos ir, nebežinoda
mas kų daryli, sprūdo laukan užtrenkdamas du
ris.

Juo daugiau jis galvojo, juo aiškiau jis ma
te, kokioj velniškoj padėty jis yra. Kaipo Trau
kos Truslo tarnas, jis žinojo, kad jis yra kuo
sas nuo visokių teisėtų bausmių ir prievolių; bet
čia jis jautė, kad tai yra kliūtis, nuo kurios
miesto galiūnai negalės jo apsaugoti. Argi jie
galėtų padaryti taip, kad vyras galėtų apsivesti
su mergina ir paskui išsisukti iš jos, kada jo
darbas pasibaigs?
Petras buvo taip susirūpinęs, kad jis turėjo
telefonu pašaukti-Gofės kontorų ir sužinoti, kur
yra Magivnė. Tas buvo pavojinga, nes kaltinan
čioji pusė buvo atsidariusi telefono vielas ir ma
nė, kad skundžiamoji pusė taipgi tą daro. Bet
Petras rizikavo; jis pasakė Magivnei pasimatyti
su juo paprastoj vietoj; ten jie apkalbėjo daly
ką ir Petro didžiausios baimės tapo patvirtintos.
Jam papasakojus Magivnei kame yra dalykas,

mis aspiracijomis, kurių liau
dis, — susipratusi liaudis —
užgirti negali ir negalės. Tat
parodys netolimoji ateitis.
j
—Kaimynas.
Kaunas, X. 27. 1921

Dienos patyrimai.
Dabar tik ir kalbama ir rašo
ma apie nusiginklavimą. Mat,
nusiginklavimo klausimas vi
siems labai parupo.
Andais susitinku vieną savo
pažįstamą. Nustebau jį pama
tęs. Jo išvaizda buvo labai pana
ši į ką-tik iš mūšio lauko grįžu
sio kareivio. Dešiniosios pusės
antakis nuskeltas net su kaulu,
antras paakys buvo tamsiai
mėlynai dekoruotas.
Atrodė,
kad jam butirai reikia Raudono
jo Kryžiaus arba Ler.t šiaip dak
taro pagalbos.
— Ponedie! — sakau. — At
tik nebusi iš nusiginklavimo
konferencijos grįžęs?
Nuostabiai pasižiūrėjęs į ma
ne:
— Kodėl — girdi — iš nusi
ginklavimo konferencijos?
— Nugi, — sakau, — kad ta
vo skaistus veidelis taip padekoruotan ženklais, kurie liudyto
liudija karą ir taiką.

— Et, kurių velnių a§ turė

čiau važiuot į nusiginklavimo ar
apsiginklavimo
konferencijas,
kad galiu gaut mušti ir čionai!
— Kasgi atsitiko?
— Paprastas dalykas. Gavęs
savo “pėidę” nuėjau į galiūnų iš
mainyt čękį. Saliune buvo viso
kių žmonių. Vienas jų pamatęs,
kad gavau pluoštą popierinių,
ėmė ir prisiplakė: — paskolink,
girdi, penkis dolerius! — Ar aš
durnas skolinti?
— Ir dėl to gavai mušt?
—^Mat taip buvo. Aš išro
viau porų munšainų ir nuėjau į
restoraną vakarienės. Pavalgęs
grįžtu namo, ugi jau prie pat
durų tik pasijutau, tartum bu
tų Perkūnas į mane trenkęs.
Taip aš ir sudribau, be sąmo
nės. Kad paskui atsigavau ir
pravėriau akis, aplinkui nebuvo
matyt nei gyvos dvasios, čiup
telėjau į kišenę, joje, taip sa
kant, tik vėjai švilpė — mano
keturiasdešimt dviejų doleriukų
nei kvapo!
Ir atsidusęs:
— Tai matai, kokia mano vei
do dekoracijos istorija.
—O to Perkūno taip ir nesu
gavai, nežinai, kas jis?
— A velnias jį gaudyk! Tik
gera pamoka: munšaino išsitrau
kęs vienas vakare nevaikščiok.
— Tai, vadinasi, pritari nusi
ginklavimui? — pastebėjau.
— Ką čia.... Ir koks skirtu
mas, ar kas mane muštų lazda
per galvą, ar kumščia? Kai aš
negaliu atsilaikyt, man vistiek
bloga.
— Tai sakai, kad kaltas yra
ne ginklas, bet žmogus, kurs
ginklų vartoja?
— Be abejonės. Jei nebūčiau
gėręs munšaino ir nesigyręs,
kad turiu pinigų, tai nebūčiau
gavęs nei mušt.
v
— Gal būt, Na, šiuo tarpu
žiurkveidis vyras nusikvatojo jam į akis. Tas
gudbai!
atrodė jam taip juokinga, kad jis tol juokės iki
— Gudbai!
pamatė, kad jo juokas varo jo šnipų pyklin.
P. Durnaitis.
— Ko čia juoktis? — klausė Petras. — Aš
esu dingęs, kur tu gausi daugiau žinių?
Lietuvos merginos
— Bet Dieve mano! — sakė Magivnė. —
progresuoja.
Kam tau reikėjo jieškoti tokios merginos?
— Aš turėjau imti tokią, kokia galėjau gau
Lietuvos merginos paskuti
ti, — atsakė Petras. —< Be to, jos visos tokios:
niuoju laiku vis dauginus įsi
įsipainioja ir nieko nepadarysi.
'■ r—. O, taip, gali padaryti, — tarė Magivnė. drąsina ir pradeda sekti Ameri
kos madas, štai jau jos j ieško
- Kodėl tu seniai lo nepaklausei? Dabar, kada
vaikinų apsivedimui per ]>ajieštu įsivėlei į apsivados klausimą, tai turi pats žiū kojimus laikraščiuose Ameri
rėti; neversk kaltes ant manęs.
koje. “Naujienoms” jau ne sy
Jie kirtosi vienas prieš kitų. Žiurkveidis vy kį lokių pajieškojimų buvo at
ras buvo tikras, kad Petras negali apsimesti bu siųsta iš Lietuvos. Štai paskuti
sią Onų vedąs ir paskui padaryti taip, kad ap- nis, kurį gavome tik vakar:
sivedimas nieko nereikštų. Jis atsidurtų bega
J ieškau vaikino nuo 20 iki 30
linėse kliūtyse ir, žinoma, kaipo šnipas jis butų melų amžiaus aš esu 20 metų
dingęs. Jis gali padaryti tik tiek
pamokėti noriu apsivesti, kad vaikinas
merginai kiek pinigų ir pasiųsti ją kur pataisyti, apie tai nusimanytų, tai prašau
Magivnė žadėjo surasti gydytojo pavardę, kuris atsišaukti laišku p risi lįsdamas
tų atliktų.
pa veikslų. Pareikalavus paveik
— Taip, bet kokį pasiteisinimą galiu jai slų grąžinsiu.
St. Anankytė,
duoti? — sakė Petras. — Pasiteisinimą, kode!
Paštas Šančių, Kaunas, Lietuva
aš jos nevedu?
Kažin ar ne pertoli Lietuvos
mergaitės pradeda jieškotis
[(Bus daugiau)'
yaikinų?

NAUJIENOS, Chlcagg, Ui.

Sereda, Lapkr. 30 d., 1921

Motiniškame džiaugsme aš ra
dau tokią laimę, kokią tik mo
tinos tegali turėti, bet mano
>
»
1 1
akyse tolydžio stovėjo baisi ge
VVaterburio jauno milionieriaiis suviliotos mcrgi da, kad mano vaikutis bus be
nos motina bando sustabdyti šliubą, bet veltui. varde
“Aš vis dar, tikėjaus ir mel
Vietos laikraščiai nutylėjo apie jį.
džiaus dieną ir naktį, kad Ed
vardas ateis pas mane ir duos
(Pabaiga).
man savo vardą. Bet ne, jis pa♦ Tose dienose nebuvo laimin ėjo smarki politinė kova Jis liko mane vieną kentėti tyloje.”
gesnes merginos per mane. Bet mažai mus užganėdino ir motina
atgjo karas ir Edvardas įstojo paėmusi teisininką padavė bylą
PINIGAI
teismui.
Edvardo
tėvas
aiški

armijom Jis nuvyko į Plattsburgą, kur įgijo leitenanto laips no, kad šita byla pakenktų jo
Siųsk pinigus į Lietuvą per
politinei
karietai
ir
prašė,
kad
nį ir buvo priskirtas prie Lee
atsakančią įstaigą, per įstaigą
stovyklos, Va. Iš ten jam par mes atidėkime ją po rinkimų. kurios kasdieninis kursas yra
važiavus atostogų tapo padaryta Jis žadėjo dalykus sutaisyti, jei teisingas ir dėlto pigiausias.
toji mano klaidų, kuri padarė tik mes palauksime.
Siųsk per įstaigą, kurios pinigų
“
Byla
buvo
ištraukta
ir
Ed

mane gal nelaimingiausia mer
orderiai pasiųsti Pašta, čekiais
vardas
pasiliko
po
$2500
laidu
gina pasaulyje.
ar Telegramais yra kuogreičiaubendrų Skundų Teisme. Tas siai priduoti ir apmokėti ypatai
Bet sunku butų įsivaizduoti buvo man labai skaudu ir aš
mano jausmai, kada Edvardas skundžiau jį su dideliu nenoru. Lietuvoje tikrais pinigais pilnoj
pasakė man, kad jis manęs ne Bet aš niekuomet nenužudžiau sumoj. Įstaiga, Amerikoj ir Lie
ves. Aš nenorėjau tikėti savo vilties, kad Edvardas savo pasi tuvoje visiems gerai žinoma.
ausimis. Viskas tartum apte žadėjimo, eilių eilėmis pakarto
FEDERAL BOND & LAND
CQMPANY,
mę mano akyse, bet kada atsi to laikysis.
666 W. 18th St.,
Chicago, III.
peikėjau, aš pasakiau Edvardui,
“Po to užgimė kūdikis, kuris 1439 S. 49th Court, Cicero, III.
kad jis negali būti tokis žiaurus buvo tikru savo tėvo vaizdu.
— kad jis negali manęs paleisti
pasaulin atėmęs man garbę ir
' DR. A. MONTVID 1
gėdą.
| DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKU |
Lietavi* Gydytojas ir Chirurgas
“Aš tąsyk buvau šešiolikos
26 Eaat Washington St.
KNYGŲ SANDĖLISi
Valandos: nuo 10 iki 12 rytometų, bet aš tuojaus pavirtau I
J. B. AGLINSKAS
I
Telephone Central 8362
moterim. Baimė nustiebė mane
1824 Wabansin Avė.
3238 So. Halsted St.,
1
Valandos
t nuo 6 iki 8 vakar*
visą. Aš prašiau Edvardo su
CHICAGO, ILL.
j
Rezidencijos tel. Kedzia 7715
ašaromis, kad jis laikytų savo
k.______________________
žodį. Aš pasakiau jam, kad aš
negaliu gyventi ir neišlaikysiu
gėdos
“Bet galiau atėjo man mintin,
kad jis gal nemylėjo manęs. Tą
syk aš prašiau jo kad jis bent
savo vardą duoti; kūdikiui, jei
jis manęs nemyli Vienok jis
buvo kurčias mano prašymams
mano ašaros nesujudino jo.
“Po nekuriam laikui aš papa
sakojau kaip yra savo motinai.
Ji prašė Edvardo, kad jis pasi
S
elgtų su manim teisingai, bet
kaip aš nustebau, kada jis užsi
gynė, kad jis nėra tėvu mano
vaikui, kuris tuojaus ketino gi
mti. Tąsyk mes kreipėmės į jo
ąėvą, tikėdamos, kad jis perkal
Galit būt nepriklausomu — galit turėt
bes savo sūnų
ir jis sutiks
linksmumo — pinigų — perteklių jei tik
duoti man savo vardą.
pradėsit teisingai ir to laikysitės.
“Apie tą laiką Edvardo tėvas
norėjo gauti nominaciją WaterMusų Kalėdinis Taupymo Kliubas leng
burio majoro rinkimams, kur

Skandalas Bažnyčioje

TAMSTA
GALIT BŪT
LINKSMAS

vai aprūpins, tiesų reiškia teisinga pradžia.
Galite įstoti Kliuban ir taupyti pinigus bile
kokiam mieriui — Kalėdų dovanoms, tak
sams, inšiurinimui, bažnyčiai apsimokėji
mui, nuošimčių išmokėjimui, mortgečiams
— arba svarbesniam mieriui, turint pinigų,
su kuriais galima pasinaudoti iš progos.

lės Kenksmingumai
Visokios rūšies gydy

mo žinovas — 23 me

Franklin 0. Barter, M. D.

čysta valgykla ant antrų lubų. Maloni užeiga dėl
visų. Valgiai namie pagaminami, atskiri kambariai
privatiŠkonvs šeimynoms. Pagaminam valgius dėl
vestuvių arba privutiškų susiėjimų. Subatomis ir
nedėliomis užlaikom, Chop Suey ir vištieną.

3200-2 So. Halsted St.

Tęl.: Boulevard 5788
----- »fftatf!MWHU-------

3101 S. Halsted St., kampa* 81 gaL
Vienam* name su Dr. Monkevičium.
Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku*
šerijoa kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Peni?
silvanijos ho*
Papitalėse.
sėkmingai patarnauja pri6
gimdymo, Du<
da rodą viso
kiose ligose ii

kitokiuose rei
kaluose
mo
terims ir mer
ginom*.

Kepijai

CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ)

Reikalaukite
Case & Martin’o

Užsisakyk
šiandien ant rytojaus

DR. A. R. BLUMENTH AL
Akių Specialistas
4649 S. Ashland Avė.
Kamša* 47th St.

BAU UOS AMERIKOS LINIJA
NEW YORK, N.V

<> BUOĄL>WAY

Tiesi keLonė į LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplauką)
Alba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EĮTKUNUS
šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pašidarbavom idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI
I PILIAVĄ.
Lietuviai važiuodami į 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 Lepo jum, o dei Lietuvių ta:
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .

Dienoms, 9 ryto Ūki 9 vak.

Ned. 10 iki 12 pietų.
Tel. Boulevard 6487

Oliver Wendell Holmes žavejančiame pasikalbėjime prie “profesoriaus
pusrytinio stalo”, nurodė neklaidingą
ženklą metų senumo. Yra pararčliški trys brūkšniai tarp antakių. Gali
me patirti pirmą ligos ženklą visai
aiškiai.

Kuomet moteris kenčia strėnų skau
dėjimą, nerviškumą, skausmų kanki
nimą ir tos negalės daugiau krinta
ant moterų, todėl aišku, kad jai reikia
gyduolių. Kokią kitą gyduolę gali pa
lygint arba naudot jei ne Lydia E.
Pinkham Vegetable Compoundą, kuris
per pusę šimtmečio yra patirtas, kad
yra naturalis pasigydymas nuo pana
šių negalių.

Numažintos

Gold Crowns — 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.

^=DR.HERZMAN^

U RUSIJOS
Persikili n«o 3412 So. Halsted St.
po No. 5313 So. Halsted 8t.
f**;*! lietuviam* tlnom&a per BĮ
m*tu kaipo patyrę* gydytąją*, chi
rurgas Ir akušeris.
Gydo aitria* ir chranllka* Ifja*.
vytų, motam Ir vaikų, pagal nau
jausias metodai X-Ray ir kitokia*
*!*ktros prietaisus.
i
Ofisas ir Labaratorijai 1K26 W. I
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS! Nu. 1B—11 platų.
Ir nu* 6 iki 8 yaL vakarais.
Dienomis: Canal
8110 arba 857
Ta!*ph*nali
Haktimlai Dr«xel
__
959 - Drovu 4186
GYVENIMAS: 8313 S. Halsted St.
VAb.i B—10 ryto ir 8—9 vaL vak.

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

wwww»wwn
T. Puilman 5483

DR. YUSKA

A.SHUSHO
AKUŠERKA

1900 So. Halsted St
Td. Canal 2118

Oflne valandost nuo II ryt* ik*
8 vakare.
Reaidevc.lja: 2811 W. 63rd 8L
Tel. Prospcct 3466

Tel. Monro* 2804

DR. W. F. KALISZ
Specialu m a* j Moterų Ilgo* ir Chlrnrgija.
1145 MILWAUKE’J; AVĖ.

. "u ■ maaįfaMsaaxjaBB*uMu*

CHICAGO.

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.
\al.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietų.

12th STREET
. .

Tel. Kedzie 8902

.. . .

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

‘

Turiu patyrimų
moterų ligose; rū
pestingai
prita
riu ligonę Ir kūdi
ki laik* ligos.
10929 S. Stata St
_____ ______
Chicago III.
IM■H■HM■BM «

DR. S. BIEŽIS

5 L

HdR. CHARLES SEGAL

DR. M. T. STHIKOL’IS t

Praktikuoja 15 metai
Ofisą*
4721 So. Aakland Ave^ 2 labo*
Chicago, Illinola.

Lietuvy* Gydytoja* ir Chlrargas

Dealeriiį Anglių Kiemas
$7.00 tonas

Pasirinkit sau Kliubą, kuris geriausiai
patinka ir įstokit musų Kalėdiniu Taupymo

tu

P*opl* Teatro Nam*,
1016 W. 47th St., Tel. Bo*l. 160
VALANDOS!
« iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryt*
Rea. 2914 W. 43rd Street
Tolephon* McKinlay 263

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų Ir
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. p* piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nadtliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po pia*.
Telefoaac Dreaei 2880

DR. G. M. GLASER

v .................. -

Praktikuoja 30 metai
Ofisas:
3149 S. Morgan St., kertė 32 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 lyto iki 3 po pietų, 5—7
vakare. Nedėliomis nuo 10 —
2 po piet.
Telephone Yards 687

—-----

i_________

■>

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4631 So. Ashand Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8
ir 7 iki 9 v. Naktimi* ir nedėlioj po
pietų.
TeL: Oakland 1294

Kliuban šiądien!

KALĖDŲ DOVANOS

Central Manufacturing
District Bank

Nustebink savo moterį ir draugus su Kalėdų
Dovanoms. Turime skalbiamų mašinų, ant grin
dų ir stalo pastatomų gražiausių ir visokios
rūšies lempų.
Specialiai žemos kainos prieš
Kalėdas. Labai specialės kainos Kalėdų eglaitėms
Šviesos.

Suvedame dratus ir sudedame fixtures į G
kambarių namą už $69.00. Persitikrinimui kreip
kitės pas mus arba telefonuokite, o mes suteik
sime apkainavimą. Darbą visuomet gvaruntuojame.

' 1112 West 35th Street,
Chicago

Valstijinis Bankas,

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

Clearing House Bank

NEW PEOPLES ELECTRIC CO
1711 West 47111 St.

Turtas virš šešių milionų dolerių.

Tel.: Yards 413
Tarpe Hermitage ir Paulina.

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

.

s

I• Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų
specialistas ilgy ę-gj j^škas gydymas su *,agei'
DR. J. W. BEAUDETTE

SERGANTI VYRAI
11 V IllAL

Už visai mažas lėšas, suteikiama g
eriausis gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigclbėjo, todėl, gali būt gera vieta ir tomistai.
Vyrai kenčiantį nerviškumą, vidurių ir jaknų
nesmagumą, reumatizmą, kraujo mžnuodinimą, inkstų, pūslės, urinariškumą ir privatiškas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra pa
žinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir fyzišką tvirtumų.
Ar sergi? Nepamiršk, draugiškas pasi
kalbėjimas nieko nekainuos. Pasikalbėjimas
visiškai užlaikomas slaptybėj. Privatiški gy
dymui kambariai.
DR. B. M. ROSS, SPECIALISTAS1.
Mokslą baigęs gydytojas ir turi tinkantį
leidimą nuo Illinois Valstijos.
Išgydymą”.
85 South Dearborn St. kampas Monroe, Crilly Building, Chicago,
III. Imkit elevatorį iki penktam florui.
Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00ryto iki 5 p. p. Ned..10:00 ryto iki 1:00
Taipgi vakarais: pan. ser. irsub. .5:30 iki 8 v. v.
INSTEIGTA DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.
____________
■ - ----------------------

Ofisas
Novako Vaistini
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:80—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned.: 2:30—4$0 P. M,
Telephone: Carai 464

Ofisus
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

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus j savo namą dabar. Kaina stebėtinai
žema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai
apkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
!G19W.47thSL Tel. Boulevard 1892 Chicago, IU.

■

■Mi

T*l. AuHtin 787

Canal 267
Naktini* Tel. Canal 1118

DR. P. Z. ZALATOR1S
•YDTTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 p*
piet. 6 iki 9 vakar*,
■•diliomis nu* 9 iki 12 ryt*.
1821 S. Halsted St.,
Kampas 18 ir Halated St,

DR. MARTA
DOWIATT—SASS.
Kųtik sugrįi* II Californijoa Ir
vii tfs savo praktikavimų pa No.
1208 W. Harrison Si.
Valandos: 8—12 kasdieną Ir S—B
vakar* ikskiriant nadildianiua.
b.

■!

-N..-........................

P

Telephon* Yarda 1582

DR. J. KULiS
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.
Cklcaru.
8259 So. Halsted St

Vai. 9 iki 5. Ned. 10 iki 12

SENATVE, JO ŽENKLAS

Kainos

LATVIA ....... Sausio 4
ESTONIA....... Sausio 18

POLONIA ....... Gruodžio 7
L1TUANIA....... Gruodžio 21

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

120 So. S'tate St.

Illllllllllllliuillllilllllllllllllllllllllllllllhl^

DENTISTAS

Vartojame šviežius fruktus sezone

Lump, Egg arba Nut

tai' prie States Street.
žvairas akis atitausau saugiai, tik
rai ir greitai savo speciališka meto
dą; tonsilis išimu prietemos miegu;
akinius pritaikau, $5 ir aukščiau.
Reikalaukit veltui knygelės

PALLIULIS CAFE

Tik-ką atidarytas.
TIKROS FRANKLIN COUNTY ANGLYS.

Kiekvienas gali įstoti: — Kiekvienas cen
tas įmokėtas, bus išmokėtas atgal tomistai
dviems savaitėms prieš Kalėdas, nepaisant,
ar busi pilnai išsimokėjęs ar ne.

Akly, Ausų, Nosies, Gerk-

MRS. A. MICHNIEWICH
AKUšERKA

«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1 Rusiškos ir Turkiškos Vanos I

■

iiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiym

—

"dr m. stapulionis
Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojai ir Chirurgai
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
1801 So. Morgas Streat,
Chicago, III.
Telephone Van Bur*n 294
R*i. 1189 Indep*ndence Blvd. Chic*<»

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI:
Specialistą* Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir vi*ų chroniškų ligų
Ofisas: 8354 So, Halsted St. C*ieax*
Telephon* Drovrr 9698
Valandos: 1D—11 ryto; 2—8 p* piet,
7—8 vak, Nadiliomis 10—12 dienų.

Gydąs be gyduolių ir be operacijų
3347 Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakar*
Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat,
2 iki 8 vak.
Teki Canal 279
V— ............—1
Į ■■
„P

f...... — —................. .. .............

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 fto. Halited Ąt^ Chteaga, ILL
kampas IBth St.
Valanda*! 9—12 ryto ir 1—I vak.
Phon* Canal 267
■ ,
m....... .....
i,i/

Telefoną* Puilman 856

DR. P. P. ZALLYS

Lietuvy* Dentista*
10801 So, Michigaa Ar., RoMland.
Valandos: 9 ryto iki 12 diapų
Nua 1 pa pietų iki 9 vakar*.

6

NAUJIENOS, Chicago, UI

PRANEŠIMAI.

Sereda, Lapkr. 30 d., 1921

ASMENŲ JIESKŪJIMAI

VĖL MUNšAINĖS AUKA, i gumas labai jo lauke, nes visi,
Vaikas, trijų metų amžiaus, matyt, labai išsiilgę gerų kalbėir mergaitė, penkių metų am- tojų, bet dėl kokios priežasties
JIEŠKAU BROLIO, JONO PALAPARDAVIMUI BUČERNĖ IR
žiaus, vos neužtroško gazu be- jis nekalbėjo. Koncerto progra- Liet. Darbininkui Tary pio, meldžiu atsišaukti. Kas praneš
grosernė lietuvių ir lenkų apgy PARDAVIMUI 5 KAMBAkur jis yra gaus $10.00 dovana.
gelbedami savo tėvą.
Patriek nias buvo ilgas ir įvairus, jaPETRAS PALAPIS,
venta vieta, biznis išdirbtas. rių mūrinis namas. Elektra, furbos Konferencija.
Cmnmings, 33 metų amžiaus, me dalyvavo lietuviai ir kitų
321 Bank Street,
Priežastis pardavimo — savinin nace ir puiki medinė cottage už
Waterbury, Conn. ■
2030 Lincoln avė., parėjo gir- tautų diraugai. Balako orkestChicagos Lietuvių Darbininkų
kas eina į kitą biznį.
pakalyj. Viskas už $7,500 —
tas ir neužsukęs gerai gazo a t- ra sugriežė darbininkų tarp- Tarybos konferenciją įvyks ne4728
S.
Loomis
St.
lengvos išlygos. 6452 So. Robey
NEGRAI ORGANIZUOJASI.
sigulė ir užmigo amžinai.
tautinę. Italas solistas drg. Be- dėlioj, Gruodžio 11 dieną, 10 vai.
St. Tel.: Prospect 3697.
Pulhnano durininkų, buče------landi, akamponuojant ’ Lami
ryto, Meldažio sevtainėje, 2242
PARDAVIMUI
BUČERNELAIMĖ GATVEKARY. _ pijanu, sudainavo kelis dalykė- West 23 Place.
rių, karų valytojų, muzikantų
JIEŠKAU APSIVEDIMUT MERGI\akar spiogo Halsted gatsčs L|us
jĮ.jy ()p(>r(>s. Taipgi manos arba našlės be vaikų; aš esu 29 nė ir grosernė, lietuvių ap
Draugijos ir kuopos priklau metų, gerai pamokintas. Rašykite gyvento j vietoj. Biznis senas
j^jn^i angliškai dainuodadarbininkai sudarė pienus su gahekaiio oio tanka ties W.
sančios arba norinčios priklausy šiuo adresu:
ir geras. Kreipkitės:
Už PUSĘ KAINOS, PARDAVIM R. AUGUST SAROKY
sijungti į vieną didelę
negrų 13 gat. Penki asmenys liko Ij gražiaį puš()k() F Kemešie- ti Ch. L. D. Tarybai, malonėkite
mui
161 akerio farma; 90 akerių dir
2329 W. Master St.
4516
So.
California
Avė.
I - nebI()gai suI()šc
bamos,
45 akeriai labai storo miško,
uniją, kuri turės galę ant visų sunkiai gatvekary sužeisti.
juokingą išrinkti atstovus į konferenciją
Philadclphia, Pa.
kita
—
pievos. Labai gera žemė, 5
mažesnių unijų.
Slavų (po vieną atstovą nuo kiekvienų
buržuazinę sul’ragistę.
kambarių
stuba ir barnės; visos rei
PABĖGO Iš KALĖJIMO.
1 Socialistų Darbininkų Dainuo- 50 narių arba dalies) ir prisi
kalingos
mašinos,
7 karvės, 3 arkliai,
PARDAVIMUI GROSERNĖ
“BLUE LAWS” PRAGAIšTINVakar pabėgo iš S. Chicagos tojų Batelis puikiai sudainavo
80 vištų, 4 kiaulės, taip pat 5 kam
ir bučernė, visokių tautų kolo barių
dėt
prie
to
didelio
judėjimo,
ku

rakandai. Upė bėga per pačią,
GESNĖS Už KLANIECIUS.
policijos kalėjimo Joseph Ko- keletą darbininkiškų ir liaudies
farmą.
Pašaro yra tiek daug, kad
nijoj.
Gražioj
vietoj,
biznis
cash.
riam vadovauja Lietuvių Darbi KAMBARYS ANT RENDOS;
Fxlwin
E. Besser Jr. Prieš wal, įtartas apiplėšimuose.
bus galima parduoti. Parduosiu už
dainelių. Rusų Mandalinų Or ninkų Taryba.
elektros šviesa, maudynė ir šilu Turi būt parduota trumpu laiku. pusę kainos arba mainysiu ant bile
Blue Laws Lygos prezidentas,
kestrą puikiai paskambino k*
kokio Chicagos namo. Priežastis par
3965 Archer Avė.
pranešė, kad, taip vadinamos, SKERDYKLŲ DARBININKAI lėtą melodiškų dalykėlių. Be lo Ch.L.D.T.Pildomasai Komitetas, ma, dėl vieno arba dviejų, be
davimo labai svarbi. Atsišaukit, o
valgio.
Atsišaukite:
persitikrinsit, kad tai nėra melagy
“Blue La\vs” yra daug pragaiGAL STREIKUOS.
divg. M. Dundulienė
dainavo Cicero, — Liet. LiuosybGs Namo
ste. Atsišaukite 3452 S. Halsted St.,
ANNA SINKEVIČIŪTĖ,
štingesnės šaliai, negu Ku Klux
Dcnnis Lane, Amalgainated “Kur bakūžė samanota” ir ke bendroves susirinkimas įvyks seredoj,
PIRMOS
KLESOS
BARBĖ

2-ros lubos.
7:30 v. vak., svetainėje
3425 So. Leavitt St.
Klan. Jis pareiškė, kad pra Meat Cutters ir Bucher Work- letą kitų dainelių, šį kartą ir lapkr. 30 d.,
TI s j ieško nuolatinio darbo va
W.
14th St., Cicero. Maloprie 4837
vesti “Blue Laws”
įstatymai mens’ Unijos sekretorius, pra drg. Uktvoris pusėtinai sudai nokite atsilankyti kiekvienas ir atsi S-S
karais ir subatomis. Atsišaukit
vis labiau ir labiau suvaržo pi nešė kad šiandie unijos virši- navo kelias Miko Petrausko vesti po naują narį. Atsineškite* Šerus
tarp 8 ir 9 vai. vakare.
apmainyti, kas dar neapm-ainėt. Bus
liečių teises.
įlinkai turės susirinkimą, tiks- daineles. Vėl Pirmyn Mišrus svarstoma sankrovų ir salės renda ir
Tek: Lafayette 6078.
DIDŽIAUSIA
lu aptarti ar streikuoti, ar ne. ir Laisvos Jaunuomenės chorai kiti svarbus reikalingi užbaigti rei
MOTERŲ
kalai.
— Komitetas.
Mokykla Chicagoj
INŽINIERIAI SUTIKO SUMA Jeigu nutars streikuoti,
tai publiką džiugino savo gražio
PARDAVIMUI GROSERNĖ
Bridgeport. —Paveiksluotos pra
ŽINTI SAU ALGAS.
REIKALINGA ŠEIMYNINKĖ mer labai puikioj lietuvių ir lenkų
tas palies apie du šimtu tūks mis sutartinėmis.
kalbos
temoje:
Nuo
laikų
Jėzaus
Kri

gina
i ar
ar našlė
nasie prie
prie namų
namų darbo.
uaruu. .Leng I ,intrvvpnf.. PnrHnvimn nrin>n«ti
Chicagos the Contracting tančių darbininkų.
staus iki laikų Kun. Mockaus, įvyks vas fir pastovus darbas, gera mokestis. Apgyventa. 1 melavimo pne .astj
Team Owncrs’ Association ir
ketverge, Gruodžio-Dec. 1 d., Mildos
Atsišaukite
...........
patirsite ant vietos.
svetainėje,
3138
So.
Halsted
St.
Pra

OREMUS
CHEMICAL
The Histing and Portable In UGNAGESIAI ĮVEDA NAUJĄ gramo tęsėsi linksmi šokiai ii džia 7:30 v. v.
4422 So. Ilonore St.
— Komitetas.
LABARATORY
vėlumos.
žinierių vietos No. 569 Unija
SISTEMĄ.
1718 So. Halsted St.
Tel.: Lafayette 2599.
North
Side.
—
Utarninkais
ir
su

—
išapos
Darbininkas.
,
priėmė teisėjo Landis nuos
Vakar ugnagesiai įvedė naubatomis, nuo 3 iki 8 v. v. Liuosybės
REIKALINGA' NE JAUNA
~
prendį algų reikale ir sutiko ją sistemą, taip
vadinamą,
,
x •
i i
ŠTAI yra gera ir naudinga proga,
Svetainėj, 1822 Wabansia Avė., mu
Designing, kirpimo, litavimo, ir
Laiškai iš Lietuvos
zikos mokytojas VI. Voronec duoda mergina arba moteris abdnam pardavimui grosernė, kurioje parsisumažinti sau algas penkiolikę juostinę. Spėjama, kad dabar
smuiko lekcijas vaikam. Subatomis namu darbui. Gera mokestis, davoja visokį gėrimai, cigarai, ciga- siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.
Naujienų Ofise.
centų valandai.
<
ugnagesiai galės sumažinti ug
¥ y .
tz • i
retai, tabakas, saldainiai ir kitoki
Musų sistema yra geriausia.
gi nuo 1 iki 4 vai. kviečiami atvykt
maža
šeimyna.
Kreipki
les:
smulkesni
daiktai.
Parduosiu
trumpu
mokiname
atskiruose departamentuo 
vaikai, griežiantieii kokiu nors instru
nies nelaimes ant $1,500,000
se
pilna
siuvimo
amatą. Mokiniai
4630 So. Ashland Avė.
laiku, nes savininkas nerimsta ant
mentu, kad sudarius vaikų orkestrą.
MOTERIS BANDĖ NUSI
kas metai. Visas miestas bus
Babris Juozas
aktuališkai
kerpa,
mieruoja
ir siuva
_
vietos.
Parduosiu
pigiai,
—
$500.
At— S. D.
IvOOm
1
sišaukite:
3343
So.
Morgan
St.
drapanas,
prie
geriausiai
Rengtų
są
ŽUDYTI.
padalintas į tam tikras juostas
Bawdziaw Kaz.
lygų.
Išmokinam
į
trumpą
laiką
ir
Burnside. — Apšvietos ir Dailės IIMrs. Helen Wilson Reed ban ir ugnies nelaimės bus atydžiai
Beliackas Juozas 2
už labai prieinamą kainą. Išmokęs
jos priešmetinis susirinkimas įvyks
dė \Vashingtono
viešbučio tėmijama,* būtent, jos prieža
amato,
be darbo nebusi.
subatoj, gruod. 3, 7:30 v. v. salėj 103G
Budris Jonas
Ateikite
pasiteirauti, tas nieko neInas,
visokių
tautų
kolonijoj.
E. 93rd St. Visi nariai atsilankykit,
kambaryje nusižudyti, nes pa- stis.
Butavičaitė
prekiuoja.
nes bus renkama valdyba ateinan
Biznis nuo senai. Renda 3 Atdara dienom ir vakarais.
tėmijo, kad jos vyras įsimylė
tiems metams. Atsiveskit ir naujų
G ritinąs Jonas
VYRŲ
metams. Parduosiu pigiai, MASTER SYSTEM DESIGNING
draugų, kol dar įstojimas tik pusė
jęs į kitą moterį.
VAKAR PRADĖJO RINKTI
Gudas Paul
SCHOOL,
paprasto įstojimo mokesnio.
šiauferių reikia įstojimui I nes apleidžiu Chicagą. 908
190
N.
STATE
STREET, CHICAGO
— Rašt. J. Šimkūnas.
AUKAS ŠVENTĖMS.
Ignatavic Antoni 2
musų didelėn Taxi Compamjon. Už-Kr
ąvp -i fi
Kampas
Lake
S t r., ant 4 lubų.
darbis $150 į savaitę. Nuolatinis darVVeStem AVC., 1 II. iront.
PLĖŠIKAI APIPLĖŠĖ
Kadangi šįmet blogi laikai,
Kikilas Anna
Birut iečių domei. — Ketvergo va bas. Išmokinsime visko. $400 kapita- *
PIENYNŲ.
P lės E. KAZLAUSKAITĖS
tai sumanyta Kalėdų šventėms
Kipšienė Klerina
kare įvyksta repeticija Mark White lo reikalinga.
Pinigai apsaugoti.
PARDAVIMUI SALIUNAS
Trys apsiginklavę
plėšikai biedniems parinkti aukų. Aukų
LIETUVIŠKA
Sųuare Parko svet. Nepamirškite, kad Kreipkitės šiądien. 82 W. Washington — geras biznis ir randasi sker
Klimas Stanislovas
rengiamės
koncertui,
Gruodžio
11,
Am.
st., Hoom 525.
.
-Alįėjo į Borden Dairy Company rinkimo darbas prasidėjo va
Luska J.
Boh. svet. Visi malonėkite būti. Dar ----------------- ---------------------- sai gatvę didele dirbtuve. ApleiSiuvinio ir Kirpimo
kompanijos ofisą ir prispirę kar.
yra
atsiųstas
laįškas
nuo
komp.
St.
REIKIA
GERO
KRTAUciAUS,
ku-Hvj
n
ni
į
es
f
ae
Turiu
parduoti
Marcinkus Antanas
MOKYKLA
Šimkaus — gana svarbus. Greitai jis ris turi gerą patyrimą savo amate
.
darbininkus prie sienos pavogė
Markūnas Joe
bus
Chicagoje.
Nauji
nariai
yra
kvie

— kirpti patterns. Su mažai pinigų, tllOjaUS.
$1,350. Plėšikai
automobiliu
Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti Ir
čiami.
—- Valdyba.
gali būti partneriu.
41^7 So KecDie Avė
Norkus Viktor
desinuoti drabužius moterims ir
MARTIN NAUYOK
1
410'
AeQZle Axepabėgo.
vaikams.
Pa'labinskas Juozas
Liet. Mot. I’ašelpinis Kliubas ren
2342 W. Roosevelt Rd.
Klesos:
dienomis
ir vakarais
BARGENAS
DEL
LIGOS.
gia rankdarbių ir namie gamintų val
Petkus
Jonas
Specialės
instrukcijos
pagal
PARDAVIMUI SALIUNAS GEROJ
SUDEGĖ NAMAS Už
gių bazarą, kuria įvyks gruodžio 4-tą
REIKIA SIUVĖJO PRIE
KONCERTAS LIETUVOS NA
sutarimą.
Planis Tony
vietoj, ant 5 m*etų listas, 4 kamba
d., Mildos svetainėj, 32 ir Halsted
$2,000,000.
ABELNO
KOSTUMERriai
dėl pagyvenimo; rendos $30.00
gatve.
Pradžia
6
vai.
vak.
Įžanga
ŠLAIČIŲ
NAUDAI.
Shevokas
Chas.
A.
EVELYN ACADEMY OF
ant
mėnesio.
Mi
Užpereitą nukiį sudegė
ypatai 85c.
SKO
DARBO.
GOWN DESIGNING
Smuikis Mary
Atsišaukite:
Kviečia Komitetas.
chacl Tauber namas, 317
Room 402, 59 E. Adams St,
911 W. 33rd St.
Pereitą septintadienį, lapkr.
3759 S. Wallace Str.
Starkiene Pranciška
MtfTket gatvės. Žalos padaryta
Tel:. Harrison 1421.
Chicago.
Chicagos
Lietuvių
Tarybos
PrelekPhone
:
Boulevard
6836.
27, vakare, įvyko BohemianEXTRA!
Pardavimui
saliunas,
ar

Stralia
Jonas
cijų Komisija šaukia bendrą Chicagos
už $2,000,000.
ba mainysiu ant kitokio biznio —
American svetainėje Chicagos
apielinkės lietuvių veikėjų — draugi
Urkutienė Marija
Mokinkis dressmaking.
grosemčs,
bučernės arba namo. Sa
REIKIA PATYRUSIO
jų, kliubų, kuopų atstovų ir valdybų
Komiteto Lietuvos Našlaičiams
Vasiliauskas
Silvestras
liunas
randasi
geroj
vietoj,
prie
bouBraižymo,
siuvinio — Dienomis ar
narių, profesionalų, k. a. advokatų,
VOS IŠGELBĖJO KETURIUS
BUČERIO.
GERA
vakarais.
levaro,
visokių
tautų
apgyventa,
dau

šelpti suruoštas
koncertas.
daktarų, inžinierių, pramoninkų, biz
Warb Andrew G.
VAIKUS NUO UGNIES.
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priežastis,
MOKESTIS.
nierių — susirinkimą pasitarti svar
Prieš programą Dr. A. MontviSpecialės vakarinės klesos bizŽebrauskas Domininkas
cinu į kita biznį. Kreipkitės 292 W.
biais Lietuvos reikalais.
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Roosevelt Rd.
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(Apgarsinimai)
6205 S. Halsted St.
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Atsišaukite:
vių
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Dėlto
kviečiame
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prožiavę ugnagesiai gesinti ugnies
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Kreipkitės ypatiškai arba rašy
I
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į
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kurį
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išlygų paklausdami.
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Suv.
Valst.
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Bušų
Dai

NORĖDAMAS UŽDIRBTI
1705 S. Canal St., Chicago, III. nas su visais įrengimais. Pi
Argumentais priparod'o, kad
REIKIA VYRŲ MOKINTIS
na.
”
Maža
mergytė
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Birutėm repeticijos bus labai svar$10,400 PRAKIŠO $5,200.
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išvažiuoju
iš
Chiužrubežine
daržovių
aliejaus
BARBERIO AMATO.
sekanti ketvergą, gruodžio 1,
REIKALINGAS ŽMOGUS DIRBTI
Niekad
straikai nepalyti. Darbas
Alex Hymanovicb, 9322 Eu- Kiriutė dailiai šoko “Bamper pirklyba nekenkia Amerikos pie bios
cagos.
1921, Mark Whito svet., 30 ir Hal- ant ūkės, kuri randasi netoli Chica
Dance
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Gypsy
Dance,
“
o
laukia
—
Dienomis ar vakarais kle
sted, kaip 8 vai. vakare, Kiekvieno gos. Geistina, kad butų vedęs ir su
clid avė., įkalbėjo anądien, kad
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S.
Ashland
Avė.
nininkams,
nei
gyvulių
auginto

sos.
Kreipkitės
ypatiškai arba ranario dalyvavimas būtinai reikalingas. nedidele šeimyna. Platesnių žinių
Antoinette Signet ir Elvira Jašyki
to.
jams, tai nušviečia John B. Gor- Tai bus prisirengimas konceitui.
kreipkitės pas:
MOLER BARBER COLLEGE,
Sekretorė.
gus su kokios tai druskos mil busch klasiškus šokius “Cape don savo brošiūroje, kurią išlei
C. P. SUROMSKT,
PARDAVIMUI
SALIU105 So. Wells St.
3346 So. Halsted St.
teliais. Jis tai priparodė jam Greeway“ ir Coųuette“. Poni do žalio Materijolo Biuras (BuChicago. III.
nas.
Biznis
gerai
išdirbtas.
savais pinigais, kad iš $10 gali Volerija Bručienė maloniu ir reau of Raw Materials) Ameri
Parduos piofiai, nes savinin
ma padaryti $20, gi iš $20, $40 gerai išlavintu soprano balsu kos daržovių aliejaus ir riebalų
AMERIKOS LIETUVIŲ
kas išeina i kita biznį.
ir 11. Newojski išsiėmė savo sudainavo “Arija iš La Bohe- industrijoms. Knygelė nurodo,
602 W. 14th St.
$5,200 iš bankos
ir padavė me” ir “Plaukia sau laivelis” kad agitacija uždraudimui įve JIEŠKAU kun. J. J. Strazdelio ir
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR
S.
Šimkaus.
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iššaukta
dar
ir
Dr.
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T.
Smito
—
Petraičio,
vėliausiai
PARDAVIMUI PUSĖ SALIU- Mokinamai angliškos ir lietuviškos
juos pinigų “daugintojui” pa
žimo daržovių bei gyvulių alie gyveno Gary, Ind. Malonės abu atsi grosernė. Biznis išdirbtas. Par no lietuvių ir rusų apgyventoj kalbų,
dar
dainuoti
ir
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didelį
gyvų
aritmetikos, knygvedystis, ste
dvigubinti. Gi šis su jo pini
šaukti labai greitai, nes turiu labai duosiu pigiai ir greitai, nes iš
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typewriting, pirklybos tei
jų
remiasi
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nuo
gėlių bukietą. Poni Leokadija
svarbų reikalą, arba žinanti juos teik važiuoju j Lietuvą.
vietoj. Pardavimo priežastis — sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelgais pabūgo.
Sabonienė jausmingai sugriežė monės, nes įvežamos daržovių sis pranešti. Kostancija Kalainiutė,
nos istorijos, geografijos, politikinės
važiuoju Lietuvon.
Atsišaukite:
ekonomijos, pilietystės, dailiarašysdalis ir gyvulių aliejai vartoja 1712 N. Lincoln St., Chicago, III.
smuiku
“
Legende
“
Wieniaws1400 So. Union Avė.
BOIKOTUOJA KIAUŠINIUS.
tės ir tt.
3537
So.
Wal'lace
S
t.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki
Šiomis dienomis Chicagos kio ir buvo publikos iššaukta mi išimtinai valgiui. Taipgi yra JIEŠKAU Tony Savickio (tokiu
4
valandai
po pietų. Vakarais nuo 0
vadinasi, bet' iš jam prisiųsto
gyventojai nusprendė nepirk pakartoti. Aplamai programas pareikšta, kad didelė daugybė vardu
iki 10 valandai.
laiško matosi esąs Tony Lckaitis), sa
PARDAVIMUI BUČERkad įvežto aliejaus yra vartojama kėsi
3106 SO. HALSTED ST.. CHICAGO.
ti kiaušinių iki tol, kol jų kai buvo gražus. Tik gaila,
buk atvažiavęs iš Bridgeport, nė ir grosernė, labai geroj
kai kurie artistų pasižadėjusių dirbtuvėse ir būtinai reikalin Conn. ir tenai dirbęs kokiame Brass
nos nesumažės.
RAKANDŲ BARGENAS
Iš Lietuvos, Kauno rėd., Ma vietoj. Biznis išdirbtas.
programų dalyvauti, nedalyva giems dalykams, kaipo: skalbi Works.
Jauna pora priversta parduoti sa
žeikių apskričio, Viekšnių parap., Sa
Atsišaukite:
vo; vieni buvo apleidę Chica- mui muilas, spaustuvninkams vaičių kaimo. Apie 33 iki 35 metų
vo 5 kambarių rakandus ant syk ar
NUVILKO MOTERIAI
Leveskio Mokykla
atskirai
už
gerą
pasiūlymą.
Vėliau'
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St.
amžiaus,
apie
165
svarų
sunkumo
apie
PERSIKĖLĖ
juodylas,
cininės
lentos,
kailia

gą, o kiti sirgę.
KAILINIUS.
sios mados seklyčiai setas, valgomo- ■
5 pėdų 6 colių aukščio, šviesiai gel
Laike programo pertraukos dirbiams aliejus, plieninės len tonų plaukų, akys mėlynos, rankos
Piktadariai apipuvę Mrs.
jo, miegamojo kambarių setai, velve Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų;
PARDAVIMUI
GROSERto kaurai, ant grindų pastatoma lem Grammar School, High School 'ir
Arthur Wood, 7126 Ifųlgcland buvo renkamos aukos Lictu- tos, aliejai į geležies liejyklas labai apžėlę, angliškai prastai kalba,
Prekybos dalykų.
Prirengiama
labai švepsi — sunku žodį suprasti. nė ir bučernė. Lenkų ir rusų pa, davenport, rankomis malevoti pa-1 prie kvotimų į visas augštesniasias
avė., ir arti jos namų ntH’ilko vos našlaičiams šelpti, Aukų šerdžių (core) darymui, male- Taip
sau lėtas vyrukas, vis lyg ko kolonijoj. Biznis senas ir ge veikslai ir tt. Taipgi didelis dubelta- mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
va springsa phonographas, su rekor-1
nuo jos kailinius, vertės $1,500. surinkta $79.80.
vai, ir daugybei kitokiems da užsimąstęs, mažai kalba. Dirbo pas
dais
ir daimanto adata ir gražiausis to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30.
ras.
Pigiai.
Matvkit
nuo
4
už baro-bartenderiu per 6 sa
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 v. p.
Pasibaigus programų! buvo lykams. Brošiūros egzemplio mane
vaites, o lapkr. 4 d. š. m. rytmetyj iki 5 vai. vak. 908 N. West- grojiklis pianas, ukelele pridedama, p. mokinama lietuvių gramatika.
modelio 1921 su roliams šėpute ir ant
įmetė į krumus ir vėliau atra šokiai.
rius, kurie suteikia tiesą “Užru- išėjo pusryčių valgyt ir daugiau nc3454 So. Halsted gatv.
10 metų gvarantuotas. Nepraleiskit
Tūlas žmogus sakė, kad ne- ern Avė., 1 fl. front.
Publikos buvo vidutiniškai. bežiniems Daržovių Aliejams ir begryžo.
arti 35tos gat.
do.
šio bargeno.
persenai jį matė St. Louis, Mo. Tu
Tikimasi, kad liks gražaus pel Amerikos Taukų ir Sviesto”, ga riu svarlnj reikalą; jis pats nemanau
PARDAVIMUI restoracija lie Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.
atsilieps, bet kas tokią y patą pa
PRASIDfiJO CHURCH BYLA. no (Lietuvos našlaičiams.
lima gauti veltui iš Biuro, 943 kad
PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RAžįstate ar pažintumėt, meldžiu tuoj tuvių apgyventoj kolonijoj. Biz
AUŠROS MOKYKLOJ
kandai.
Neturtingai šeimynai atiduo
i— Reporteris. Munsey Building, Washington. man pranešti, už ką skiriu $50.00 at nis gerai išdirbtas. Priežastis
šiandie prasidėjo Harvey W.
siu už pusdykę. Rakandai nebenauji
lyginimo, o iš Bridgeport, Conn. kas
Church bylos nagrinėjimas. Jis
prisius jo tikrą paveikslą, tam .ski pardavimo — savininkas aplei ir tuose pačiuose kambariuose galima 'Antradienį, Lapkr. 8, prasidės
AŠTUNTO RAJONO
ir gyvent. Šią savaitę turiu apleisti pamokos anglų kalbos. Mokin
įtariamas Bernard J. Daugherriu $10.00 atlyginimo.
džia miestą. Pigiai.
miestą.
Atsišaukit:
KLEM. ŽUKAUSKIS,
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ty ir Carl Ausimis užmušime.
1936
Canalport
Avė.
toj aus Povylas Adomaitis. Visi
821 W. 34 th St.
134 St. Clair Avė.,
E. St. Louis, III.
kviečiami pradėti tuo laiku delei
Local 269 A. C. W. of A., svarbus
PARDAVIMUI
RAKANDAI
PARDAVIMUI
BUČERNĖ
IR
NUŠOVĖ ŽMOGŲ.
susirinkimas įvyks penktadienį, Gruo
didesnės naudos mokiniams ir
Meldažio džio 2 d., 1564 N. Robey St., Unijos
Italų apgyventoj vietoj, taip 24, vakare, įvyko
JIEŠKAU DRAUGO JONO grosernė lietuvių ir lenkų ap dėl 3 kambarių, su renčia. įlen parankumui mokyklai. PrisiraBus renkama Lokalo valdyba
vadiname “mirties kampe,” ne svetainėje L. S. S. VIII Rajono svet.
ateinantiems metams, taipgi bus no-. Sakavich. Keli metai atgal gy- gyventoj vietoj. Pardavimo prie da pigi. Turiu parduoti greit, šyt galima visada.
žinomi piktadariai nušovė Sam koncertas. Skelbimuose buvo minacija į Joint Board Managcrių, VORO Chicagoj, dirbo UŽ bučerį. žastis, savininkas turi kitą biz nes išvažiuoju išjChicagos ket
ir Business agentus. Labai Meldžiu atsišaukti i Nauiienas
pro- Kasierių
verge. 3430 Pamell Avenue, iš
Milici, 942 Milton gal., vakar. pranešta, kad pradžioje
3001 So. Halsted St
svarbu kiekvienam nariui atsilanky-1 e ZlU aisl8auKU l naujienas nį. Biznis cash.
užpakalio.
2241 W. 21st St.
Nušovimo priežastis nežinoma. gramo kalbės P. Grigaitis; dau ti.
Chicago, III.
— Sekr. P. Chapas.
PO No. 501.
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