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Buvo paėję gandų, kad strei: kieriai užmušė streiklaužį neg
rą ir jį įmetė j Bubble Creek
pasmirdusį upelį, bet tam nesu
rasta jokių įrodymų.

Bailio Consultation Bureau Užgyrė pašalinimą Kansas 6,495 užmušta traukinių.
.. . .gruodžio
. . 8.
WAlSHINGTON,
angliakasiy
pakliuvo teisman
—. Tarpvalstijinės
prekybos

Lietuvos žinios
Lenky machinacijos
Vilniuje

INDIANAPOLIS, gruodžio 8. komisija paskelbė, kad 1920 m.
Prieš streikierius veikia ne Biuro savininkai, J. S. šakalis
-4 Angliakasių unijos centrali- ant Amerikos geležinkelių 6,ir M. J. Adutis areštuoti.
vien policija,
bet ir teismai,.
ir
nė pildamoji taryba, kuri laikė 495 žmonės liko užmušti
Teisėjas Sullivan, kuris visuošios dienos ‘ leidiny Chicagos Čia savo susirinkimą, užgyre 63,876 sužeisti. Tarp užmuš VILNIUS, lapkr. 14. (Elta).
: met
išdavinėje injunetionus
Herald-Examiner rašo:
(centralinio prezidento John L. tųjų buvo 2,198 geležinkelių
prieš darbininkus ant pirmo pa
darbininkai ir 229 pasažieriai. Iš Vilniaus gauta dar nepatik
Kai
tik
karui
pasibaigus
atLewis
atėmimą
Čarterio
Kanreikalavimo, vakar išdavė inKitus užmušta einant skersai rintų žinių, kad generolas Želi
sidarė
susisiekimas
su
Lietuva
sus
angliakasių
uflijos
distrikJunctioną ir prieš streikuojan
govskis ir laikinosios valdymo
kelią.
tui
ir
jo
lokalams
ir
pašalini(anglų
laikraštis
sako:
Počius skerdyklų darbininkus. Inkamisijos pirmininkas genero
r
įland), Juozas česnavičius, gy- mą iš unijos to distrikto virši?
las Mokšeckis atsistatydinę ir
juncionas netik draudžia pikievenęs
2413
W.
46-toj
gatvėj,
ninku
ir
unijos
narių.
tuoti, bet ir kuo-nors kliudyti
išvažiavę Varšuvon.
laukė
žinių
iš
savo
tėviškės,
iš
|
Centralinė
taryba
taipjau
nuskerdyklų bizniui.
Dabar civilė valdžia Vilniui
Kauno. Galų gale sulaukė, bet sprendė, kad Illinois angliaka
esanti atskira nuo karo. Civili
Gubernatorius
Small
paskel

sių
konvencijos
uždėjimas
spesulauktoji
naujiena
buvo
liūd

tarp Japonijos ir Chinijos už
nės valdžios priekin atsistojęs
bė,
kad
jis
prisius
valstijos
mi

cialinių
asesmentų
ant
Illinois
ni. Jo sena motinėlė rašė jam:
Šantungą. Bet ir ten jokio su
NEW YORK, gruodžio 8. — Lenkų Vyriausybės paskirtas
liciją,
jei
policija
nebepajiegs
distrikto
angliakasių
parėmi

“
Pas
mus
baisiai
blogi
dalykai.
sitaikymo nėra, ir nematyt, kad
Aleksandras Meištavičius, žino
Apskaitoma,
kad
kasmet
žmo

apsidirbti
su
streikieriais.
mui
Kansas
angliakasių
yra
Neapsakomas
visako
brangu

jis bus. Chiniją norėtų pasimas dvarininkas, turįs dvarus
Prohibicijos agentai irgi pra mas ir visa ko stoka. Sūneli, nelegalia dalykas, peržengian nės pražudo tarp .$500,000,000
liuosuoti nuo grobikiškos Ja
Kauni joje; karo valdžios prie
ir
$700,000,000,
pirkdami
nuo
dės
landžioti
po
streikierių
na

tis
organizacijos
konstituciją.
ar
negalėtum
mums
kiek
pa

Jos bendrai riš visus tolimųjų ponijos, bet ji yra silpna ir jos
ky atsistojęs generolas Konarprigavikų
neturinčius
vertės
mus,
neva
jieškodami
naminių
gelbėti?“
žodis konferencijoje mažai tu
rytų ir Pacifiko klausimus.
Reikalauja nubausti Farring- šorus.
ževskis. ,
bravarėlių.
Tuo
pačiu
laiku
ri
reikšmės.
Ji
nepajiegia
grie
Visas dalykas laikomas
Del tų lenkų iscenizuojamų
toną.
Karo metu Juozas turėjo su
visame
streiko
distrikte
vis
dar
paslaptyje.
Vilniaus okupacijos
valdžios
sitaupęs Amerikoj nemažą tur
Dr. Lorenz pasiliks.
SPRJNGF1ELD, Ilk, gruod
ją ir todėl dabar eina neduo- didinama policijos skaičius.
atmainų, “Vilniaus Krašto Sei
telį. Tatai jis parašė motinai, žio 8. — Springfieldo anglia
Skerdyklos
gi
vis
dar
nepa

dantįs
pasekmių
ginčai,
kuriuo
WASHINGTON, gruodžio 8.
NEW YORK, gruodžio 8. — mui” pasaulio akyse legalizuo
kad galįs pasiųsti jai 750 dole kasių lokalas pasiuntė centraliliauja
skelbusios,
kad
tik
būre

— Pamaži pradeda išeiti aikš se veikiausia silpnesnė Cliinija
ti Varšuvos laikraštis “Kurier
rių.
niam unijos prezidentui Lewis Nors ir labai įžeistas dideliu ki
tėn, kad VVashingtono konfe turės nusilenkti stipresnei Japo lis, gal keli šimtai, darbininkų
[tur būt du atsišaukimu prieš Illinois tų daktarų pasipriešinimu, pa Codzienny“ rašo, kad Lenkijos
streikuoja.
Tečiaus
prieš
tą
Baltic
Gonsolation
nijai.
Dabar
visų
ginčų
bran

rencijoje yra kuriama nauja ke
35 So angliakasių prezidentą Farring- skdbęs us rijos c irurgas
. vyriausybė mananti prašyti ge
būrelį
išsiųsta
’
apie
du
tūks

Consultation]
Bureau,
tūrių valstybių sąjunga — An duoliu yra Šantungo geležinke*
1
K Lorenz nusisprende ir toliau nerolą Želigovskį Vilniaus Kra
glijos, Japonijos, Francijos ir 1 lis, kurį Cliinija nori atgauti. tančiai policijos ir dar kalbama Dearborn st., užsiėmė siuntimu t°nQ ir vis$ J° administraciją, vesti savo nemokamas klinikas što Seimo rinkimų metų pasi
apie siuntimą milicijos!
pinigų į karo suvargintus kra- kaltindamas, kad tie viršininkai paliegusiems beturčių vaikams, traukti nuo savo vietos, kaip
Jungt. Valstijų. Tos sąjungos
tikslu bus bendrai taikiais bu
Tuo tarpu streikierių eiles štus. Biuro savininkai S. J. Ša-1 padarę tokių žingsnių, “kurie jei su tuo sutiks New Yorko Vilniaus krašto vyriausio vado,
dais rišti visus Pacifiko ir toli
nuolatos didėja ir skerdyklose kalis [tur būt šukalskis] ir M. > yra lygus pasitraukimui iš ang- sveikatos departamentas ir jei kad duotų Europai garantijų,
mųjų rytų klausimus ir paskui
darbininkų beveik visai nebėra. J. Adutis paaiškino česnavi- Pakasių unijos”. Taipjau rei- jis nebus išvytas iš šios šalies. jog rinkimai busią daromi be
nuosprendžius vykinti gyveni
Jei kur ir yra, tai jie laikomi čiui, kaip jie tatai tiarą, česna- kalaujama, kad butų užvestos Sveikatos departamentas jau jokio spaudimo. Lenkijos vy
mam visai neatsižvelgiant
į
ten daugiausia prievarta ir jų vičiąus papasakojimu vakar S. kriminalės bylos prieši “tuos pradėjo rūpintis, kad Dr. Lo riausybė tačiau tik tuomet pakitų valstybių norus ir intere Dar daugiau policijos atgaben namo nebeišleidžiama. Streik Clark st. teisme, jie jam pasa- žmones Illinois valst., kurie be renz niekas netrukdytų.
Dr. eriškianti savo noro, kai kitos
gėdiškai
prigavo
12-tą
distta
į
skerdyklų
apygardą.
Polici

sus. Taigi tos keturios valsty
laužių gi kompanijos negauna
Lorenz skaito, kad
opozicija valstybės busią pažadėję gen.
bes ketina patapti tikraisiais jai įsakyta šauti, kad nušovus. ar negali jų atgabenti.
jam kįlo delei karo pagimdytos Želigo ’skiui pasitraukus pada
“Tamsta duok mums
tuos,
Pacifiko globėjais ir viskuo
ryti politinių konsekvencijų į
tautinės neapykantos.
750 dolerių, mes parašysime!
CHICAGO.
—
Policija
nesus

vien tarp savęs dalintis.
Vilniaus krašto Seimo rinki
čekį Lietuvos Valstybės Banpuolus streikuojančių
Kad taip yra, apie tai pasakė toja
neabejojama,
Kronprincas busiąs prezidentu. mą. Varšuvoj
kan (National Bank f Lithuavienas Anglijos delegacijos na skerdyklų darbininkų. Po užva
kad į Vilniaus krašto Seimą pa
nia) Kaune, tą čeky tamsta pa
VIENNA, gruodžio 7. —
BERLINAjS, gruodžio 8.
rys. Jis sako, kad Japonija jau karykščiam puolimui ant slreiteksianti lenkų dauguma, kuri
siusi savo motinai i|* ji tenai iš- Viiennai gręsia didelis pabranDiplomatiniuose
rateliuose
kal

kicrių,
kuriame*
daug
streikie

sutiko su tuo projektu kurti tų
paskelbsianti Vilniaus krašto
keis jį ant pinigų.“
1
girnas
duonos
sausio
1
dieną
bama,
kad
buvusiam
Bavarijos
valstybių sąjungą
Pacifiko rių tapo pašauta, sužeista ir
ST. PAUL, Minu., gruodžio 8
prijungimą prie Lenkijos Res
česnavičius
sakosi
padaręs
—
»
nuo
74
kronų
iki
600.
Todėl
kronprincui Rupprecht veikiau publikos.
klausimais, tik dar ji nėra pri areštuota, į skerdyklų apygardą d., — Prisiųstoji milicija vakar
Bavarijos
ėmusi paduotojo projekto apie tapo atgabenta dar 1,000 viso- durtuvais išvaikė apie skerdyk- ’ taip, kaip jam buvę sakyta. Jis miestas su pasibaisėjimu lau- sia bus pasiūlyta
prezidentystė. Bavarijoj didžiu
pikietuotojus, | pasiuntęs čekį motinai ir lau- kia Naujų Metų,
laivyno sumažinimą, kas dar kios rūšies policistų, kurie va- ias pastatytus
BUDAPEŠTAS, gruodžio 8.
riaiima žmonių stovinti už Rupp- — Vakar tapo paskelbta, kad
trukdo pilną susitarimą sąjun- kariop pradėjo masinį puoli- [Milicija gelbėjo kompanijų mu kęs iš jos žinios apie čekio ga-ų Pereitą savaitę, delei
gos klausime.
| mą ant streikierių ne tik sker- šeikoms. Daug žmonių areš viiuą. Pagalios gavęs ir laiš šių, duonos kaina pakįlo inio rechtą, bet jie suprantą, kad Vengrijos seimo užsienio rei
Kaip matyt iš to, Japonija ir dyklų apygardose, bet ir visoje tuota. Kalbama apie paskelbi ką, bet tas laiškas buvęs nuo 34 iki 74 kronų. Pakįlimas iki karalium paskirti jo negalima, kalų komitetas pradės svarsty
.Lietuvos Valstybės
Banko 600 kronų įvyks delei valdžios tad vieton to busiąs išrinktas ti Vengrijos ir Jungtinių Valsti
Anglija žino apie tos sąjungos apygardoje, kur lik streikieriai mą karo stovio.
Kaune, o laiške buvo pasakyta, paskelbimo, kad delei didėjan prezidentu.
kūrimąsi ir apie tai viešai kal gyvena. Nuo policijos puolimo
jų taikos sutartį. Sutartis pra
čio
deficito,
ji
nebegalės
skirti
kad
Chicagiškis
“
Baltic
Consoba. Bet Amerikos delegacija tą neišliko ir streikierių namai.
džioj sekamos sataitės
bus
OMAHA,
Nebr.
gruodžio
8.
didelių
sumų
pinigų
palaiky

lation Bureau neturi čia pinigų
Typhus siaučia Maskvoje.
slepia ir nuduoda nieko apie Net ir namuose jie buvo puo
perduota seimui ratifikuoti.
—
Keletas
žmonių
areštuota
mui
duonos
prieinamoj
kainoj
sąskaitos.“
lami.
MASKVA, gruodžio 8. — Litai nežinančią.
skerdyklų distrikte. Policija la
(Dabar valdžia padengia pasi gonbuČiuose pastatyta 3,000 lo
Washingtono konferencijos
NAUJIENŲ
Juozas česnavičius areštavo
Streikieriai, žinoma, tuo pa ksto po miestą, apsiginklavusi
darantį
nedateklių
tarp
perka

misteriją dar padidina ir tai, čiu atsimoka ir policijai ir to
vų sutalpinimui sergančiųjų
kaltindamas
šautuvais ir durtuvais ir puola Šakalį ir Adutį,
mosios
ir
parduodamosios
kai

Pinigų Siuntimo Sky
kad kiek žinoma viešai, ji dar dėl keliose vietose ištiko susi
typhu žmonių. Skaičius miru
juos už ėmimą pinigų viliugin- nos grudų).
streikierius.
Keletas
streiklau

rius atdaras kasdien nuo
nieko neatsiekė ir nieko nėra rėmimų. Streikieriai, kaip sa
sių -bado distrikte nuolatos di
gu būdu. Vakar buvo prelimi
žiui
sumušta.
Po Naujų Metų kepalas dllO- dėja dėlei stokos maisto.
nutarusi. Tečiaus prezidentas ko policija, betgi puolę policiją
8 v. ryto iki 8 v. vakare.
narinis tardymas teisėjo Jųhn nos kainuos pusę dienos
aigą
Hardingas vakar kalbėdamas daugiausia iš pasalų — šaudę
Iš Astrachaniaus pranešama,
Nedėldieniais nuo 10 v.
K. Prindiville teisme. Byla ati- darbininko.
Raudoną jam Kryžiui pasakė: per langus, mėtę akmenis iš
kad ten pasirodė typhus, raup
ryto iki 2 vai. po piet.
dėta į gruodžio 20 dieną.
Austrijos
prezidentas
gauna
“Mums pasiseks labiau, negu už namų, ar iš tarpgatvių.
lės, cholera ir juodasai maras.
tik
$150
į
metus,
pagal
dabarti

mes labiausia tikėjomės. Aš ži
Policijai, kurtąja vadovauja
nę pinigų vertę. Jo alga yra
nau apie ką aš kalbu“. Išrodo pats policijos viršininkas Fitzžemiausia prezidento alga patad, kad visas konferencijos morris, įsakyta bent pradžioj
VIENNA, gruodžio 8.—Ven
šaulyje. Vokietijos prezidenbėgis yra slepiamas nuo publi susilaikyti nuo šaudymo, bet
8.
AMOY,
Chinija,
gruodžio
kos, nes kas yra žinoma vi lazdas ir kumščių vartoti lais grai, skaičiuje 100 žmonių, pe — Pranešama, kad yra įrody tas gauna apie $50 į menesį.
Austrijos prezidentas
rėjo Cecilijos rubežių ties RiJeigu
siems, toli nepateisina tokios viausia.
Bet kada prireikia
mų, jog Kantono valdžia daro vargiai galės išsimaitinti
iš
kategoriškos prezidento prana šauti, tada šauti gerai, kad ant maszomhat ir išvijo iš ten tą
didelių
prisirengimų
karui
apygardą laikiusius
Cecilijos
savo algos, tai ką jau kalbėti
šystės apie pasisekimus.
vietos nušovus. Policija # lai žandarus. Cechai sugrįžo di prieš šiaurinę Chiniją. Tai kam apie, kitus Viennos darbininAbelnai konferencijos rate kosi įsakymų ir lazdomis vaiši
liuose daug kalbama apie viso na kiekvieną, kuris tik ]>asipina- desnėmis spėkomis ir išvijo panijai pritaria kitos dvi pieti kus, kurie dar mažiau uždirVokietijos markės ir Lietuvos auksinai vėl pra
vengrus. Delei
to užpuolimo, nės Chinijos provincijos. Taip ba?
kias sąjungas, kalbama ir apie
dėjo smarkiau kilti. Markių likimas daug pri
po kojų, visai nepaisydama ar Čechijos valdžia padavė protes jau pranešama, kad tą judė
Anglijosr-Japonijos-Jungt. Vals jis streikieris, ar ne.
guli nuo Vokietijos skolų palengvinimo. Jeigu
jimą remia Kvvangsi, o ir ki
tą ambasadorių tarybai.
tijų sąjungą.
Rot tai visa yra
skolos bus palengvintos, tai markės gali kilti dar
Kiek žmonių sužeista.
vakajam
pritaria.
Vengrija reikalauja, kad ser tos m>ygar<l<>s
1G žmonių prigėrė.
padengta juodu paslapties užaugščiaus. Gali būti, kad su Anglijos pagelba
Fukienese
provincij
’
a
pritaria
dangalu. Ir kas dedasi už to už rykščiame puolime, ,dar neži bai pasi t rauktų tris kilometrus pietinei Chinijai, bet ją laiko ST. JOHINS, N. F., gruodžio
Vokietija išgaus bent pailginimą laiko skoloms
dangalo — pačioj konferenci nia. Bet užvakarykščiame puo 50 kilometrų ilgio plote palei
mokėti. Kada tas įvyks, tada markės gali pašok
užėmusi šiaurines Chinijos ka 8. — Newfoundlando pakraš
limc
pašauta
liko
9
žmonės,
pietinę
Vengrijos
rubežių.
joj, publika nieko nežino. Ji
čiuose laike audros, kaip rodo
ti kainoje labai žymiai. Kam reikia pasiųsti pini
Nė vienoje tų apygardų tal- riuomenė.
žino tik menkiausius dalykus, kurių keli yra galbūt mirtinai
gų Lietuvon, tegul geriaus pasiunčia dabar, ne
Judėjimo vadovai sako, kad žinios, paskendo 18 nedidelių
sužeisti.
Sunkiau
sužeistų
pokininkų
komisija
dar
nėra
nukurie yra tolimi nuo tikreny
sileidžiant į spėjimus ir spekuliaciją.
karas prieš šiaurinę Chiniją žvejų laivų. Kartu žuvo ir 16
bės, bet svarbiausių dalykų ne licistų buožėmis ir suminta ar stačiusi rubežių. >
jurininkų.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
bus vedamas tikslu paliuosuoti
žino ir veikiausia negreit suži klių yra 27 žmonės, jų tarpe ir
džiausia lietuvių pinigu siuntimo įstaiga Ameri
Chiniją nuo Japonijos įtakos
nos — kada bus jau pervėlv pora policistų. Tai sunkiai su Tarsis apie Vokietijos kontri
Atidėjo ratifikavimą sutarties.
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pair valdymo.
žeistieji.
Į
skaičių
neįeina
tie,
buciją.
ką-nors daryti ir kada susida
sieką Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
KONSTANTINOPOLIS, gru
rys įvairios sąjungos su slap kurie dar patįs galėjo pareiti
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
PARYŽIUS, gruodžio 7 die
CLNIGU KURSAS. odžio 8. — Turkijos-Italijos
tomis sutartimis, kurios savo namo. Visos apielinkčs poli
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
grobimo pienais prives tik prie cijos stotįs yra prikimštos are ną. —- Francijos paliuosuotųjų Vakar, gruod. 8 d., užsienio pini- sutartis, kuri lapo pasirašyta
savo čekius; Naujienos išmaino didesnes pinigų
yra teritorijų ininisteris Louis Lou- S kaina, perkant jų ne mažiau kaip lapkr. 26 d., dar nėra ratifikuo
naujų karų už grobius, kaip štuotų. Tarp areštuotų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
dolerių,, bankų buvo skai ta. Italai, nenorėdami, kad iš
tas atsitiko su pereituoju pa daug ir moterų, kurios visur cheur šiandie išvažiuoja į Lon toma25.000
Amerikos pinigais šiaip:
yra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra
veikė kartu su vyrais. Iš pavar doną, kad pasitarus su Angli
tokie susikirtimai, kokie
jos, 1 svaras sterlingų
$4.09 kiltų
*
Anglijos,
i
sauliniu karu.
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—-Lie
Austrijos 100 kronų .......... ;....... 4c iškįlo tarp Anglijos ir Franci
kad
Tuo gi tarpu kiek viešiau ro džių sužeistųjų matyt, kad tarp jos kabinetu. Manoma,
Belgijos 100 kronų .......
$7.32
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
doma dabar einančios derybos sužeistų ir areštuotų yra nema bus daromi pasitarimai apie Danijos 100 kronų .......... «... $18.88 jos, pareikalavo laiko susižino
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
žai ir lietuvių. Keletas lietuvių Vokietijos kontribucijos padėtį. Finų 100 markių .... .......... $1.90 ti su Londonu. Laiką ratifika
Frakcijos 100 frankų ........... $7.58 vimui prailgino Angoros sei
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
streiklaužių irgi tapę apkulti.
“Jeigu Vokietija . parodys Italijos
100 lirų .........
$4.85
suomet kreipkitės J Naujienų Pinigų Siuntimo
Sakoma, kad vėliau streikie nuoširdumą mokėjime sausio Lietuvos 100 auksinų ............... 60c. mas, kuris skaito, kad Angli
Skyrių.
Lenkų 100 markių ........ u......... 8c jos pritarimas šiai sutarčiai buriai buvo užpuolę elevatorių, ir vasario kontribucijos, FranNorvegų 100 guldenų ....... $14.50
kuris gabeno streiklaužius
į cija nesipriešins kitų šalių su Olandų 100 guldenų .
$35.85 (tų didelis žingsnis prie TurkiNAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
Švedų
100
kronų
....
darbą ir apie 40 tų streiklaužių teikimui Vokietijai paskolos,“
$24.10 jos nacionalistų susitaikimo ir
17M So. Halsted Si,
Chicage. BL
šveicarų 100 kronų .
liko sužeista.
pasakė Loucheur.
'
su
Anglija.
Vokietijos 100 markių

Policija vėl užpuolė sker
dyklų streikierius

Prigavikai išgauna $500,
000,000 kasmet.

Cechai susirėmė su Vengrais

Kuriasi nauja keturhi vai
stybiy sąjunga.

Puolimai ant skerdyklų
streikieriy tebesitęsia.

Kas laukia Austrija?

Puola streikierius ir kituo
se miestuose.

Susirėmimas Cecilijos pa
rubežyje.

■

Rengiasi karan.

Markės vėl
eina augštyn

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

-

------------ -U
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Pranašauja karą su
Japonija
Musų ginčai su Japonija yra
dėl anglių ir geležies; musų
ginčai su Anglija yra dėl žibalo
ir gazolino. Abudu yra gyve
nimo reikmenimis toms šalims,
kurioms jų stinga, šitos trys
šalys, besiginčydamos dėl šitų
reikmenų dešimties metų begiu
susimuš, jei į tų tarpų neiškils
visuomeninė revoliucija.
Butų tuščias daiktas manyti,
kad Tolimųjų Rytų klausimas
galima išspręsti keliems diplo
matams, susiėjusiems Washingtone. Ginčai, kurie painio
ja mus, siekia Kolumbo laikų
ir dar senesnių. Rymas puolė
dėlto, kad jo pinigai buvo eik
vojami ryteniškiems pertek
linius. Kada Mahometo' sekė
jai uždarė kelių į Rytus, kuris’
visuomet ėjo per Syrijų ir Kau
kazu, Kohimlias išplaukė va
karų linkui, manydamas atrasti
Indiją, Chinijų ir Japoniją. Jam
tas nepavyko, bet už kelių me
tų vėliaus Vaško' de Gama at
rado kelių aplinkui Gerosios
Vilties priežemį. Tokiu budu
Portugalija paveldėjo baisiai di
delę imperijų, kuria papos
Aleksandro VI įsaku pasidalino
su Ispanija. Visa, kas dabar
yra likęs nuo tos didžiulės im
perijos, tai Makao uostas Chinijoj ir Goa uostas Indijoj. Is
panija prarado Filipinų salas
mums. Fra nei ja, Olandija ir
Anglija pradėjo varžytis dėl
turtingos prekybos su Rytais.
Olandija pasilaikė Tolimųjų.
Rytų salas, Francija įgijo IndoChinus, didelį ir turtingų kraš
tų. turintį dauginus kaip 5,000,000 gyventojų. Chinija pama
žu tapo išparceliuota. Ir tokiu
budu prariję kitas šalis Vakarų
galybės pradėjo savintis Japo
niją.
Kada pirmutiniai krikščionių
misijonieriai išlijM) ant Japoni
jos kranto, tai didysis karinis
didvyrM Hidejoši, žinomas dai
noj ii* pasakoj kaip Taiko Sama, vedė karų su senąja aris
tokratija, remiama budistų ku
nigijos. Todėl
jis linksniai
priėmė krikščionis, kurie žy
miai griovė budistų galių. Bet
įvairios brolijos ir sekios kiek
viena atstovavo šalį, kuri sten
gėsi gauti didesnę dalį prekybos
su japonais savo pirkliams. Is
panija pasinaudojo jėzuitais.
Portugalijos prančiškonais, An
glija anglikonais ir presbiterio
nai, Olandija liuteronais. Vie
ni pradėjo kaltinti kitus bai
siausiais nusidėjimais. Vietos
kaltinimams užteko, nes tai
buvo kunigaikščio Aivos, Kruvi
nosios Marės, Inkvizicijos die
nos. Japonas Sogunas Ivejaus
• pamate, kad krikščionių misio
nieriai buvo panaudojami jų
politinių rėmėjų pramoniniams
patogumams išgauti ir kad yra
pavojus politiniu pavergiman
pakliūti Vakarų galybėms. To
dėl jis išleido įsakymą, kuriuo£
m i išvyta visi krikščionys ir
uždaryta Japonija ateivybei iš
Vdkarų, lygiai tas pats, kų
Amerika padarė prieš japonų ir
chinų ateivybę.
Per du šimtus metų Japoni
ja pasiliko uždaryta. Tik vie
niems olandams buvo leidžia
ma pirkliauti su ja ir tai tik
Nagasaki uoste Dėsimos saloj.
Kada Japonija uždarė mums
savo duris, daugeliu daiktų ji,
buvo mums lygi ir labai daug
kuo mus pranešė.
Be per
tuos du šimtus metų Vakarų
šalys išrado mašinas, garų,
elektrų, gazą, telefonų, tele
grafą,
sunkiąją artilerijų ir
šarvuotus laivus. Todėl kada
komanduotojas Perry įsiveržė,
Japonija staiga pamate, kad
barbarai fiziniu vieku nepalyginti daug aukščiau stovi už
jQ, '
Japonija yra kareiviška tau
ta. Karinės strategijos esmė
yra niekuomet nestoti kovon,
kada priešas turi visus patogu
mus. Taigi nuo 1853 m. Japoni
ja vis laukė laiko. Per tas
penkias dešimtis metų ji turėjo

pasivyti
musų dviejų šimtų
metų išradimo gabumų. Ji ne
turėjo laiko išradinėti; ji turė
jo mėgdžioti.
Vakarų pirkliai nuvykę pir
mu kartu Japonijon elgėsi su
žmonėmis kaip su kuliais (dar
bininkais). Tuomet japonai
negalėjo priešintis, bet jie to
neužmiršo.
Jie neužmirš nie
kados.
1894 m. ji stojo karan su
Chinija. Viso pasaulio nusi
stebėjimui Japonija
nušlavė
chinų armijų nuo žemlapio.
Ji pasiėmė tam tikras žemyno
provincijas, kur buvo anglių ir
geležies. Vakarų galybės pa
liepė jai išsinešdinti. Japonija
paklausė.
Po dešimties metų, 19(14 m.
Japonija nušlavė nuo žemlapio
Rusiją ir vėl pasiėmė kraštus
turinčius anglis ir geležį. Jai
vėl paliepė išeiti. Ji išėjo, bet
pamatė, kad Rusija ir Vokieti
ja pasiima tuos kraštus, iš ku
rių ji tapo išvaryta. Ji nieko
nesakė.
1914 m., lygiai už dešimties
metų ji stojo karan su Vokie
tija ir paėmė Liao-Tungo pussalį bei šantungo gclžkelius.
Vėl jai paliepta išeiti, bet šį
kartų Japonija neis.
Priežastis aiški.
Japonija
užima apie tris tūkstančius vul
kaninių salų, kurios neduodh
pakankamo maisto jos žmo
nėms.
Gyventojų
skaičius
augte auga. Ji turi plėstis.
Bet mažne visus neužimtuo
sius žemės kraštus laiko Britijos imperija ir Jungtinės Vals
tijos ir mes uždraudžiame ja
ponams apsigyventi pas mus.
Japonijai trūksta anglių ir ge
ležies savo pramonei plėtoti.
Bet tik per Geltonąją jurų Chilijoj yra bekraščiai geležinės
rudos ir anglių klodai, kurių
hinai nenaudoja. Japonija sa<o, “Man jie reikalingi. Chiniįa jų nenaudoja — kodėl aš ne
galėčiau jų naudoti? Bet Va
karų galybės nesutinka su tuo,
nes jei Japonija syki pasiims
įau reikalingų geležį ir anglis,

tuose ir Europos viešpatavimas
Azijoje turės pasibaigti. Su
tuo musų finansinė imperija
nenori sutikti.
Bet jus pasakysite, kad Ja)onija viena negali kovoti su
Jungtinėmis Valstijomis.
Jai
įeroike.s vienai kovoti. Anglija
laikysis savo istorinės politikos:
atvirai bus labai drauginga su
mumis, slapta gelbės Japoni
jai. Anglijos susijungimas su
Japonija yra jos Indijos apsau
gojimo būdas. 1900 m. Rusi
ja pamažu, bet vis pirmyn per
Afganistanu tiesė sau kelią į
šiaurių Indiją. Anglija buvo
nusiminusi.
1902 m. ji susi
jungė su Japonija ir 1904 m.
ji staiga užsiundė Japoniją
pulti Rusiją ir tokiu budu ati
traukti caro armijas nuo Indi
jos į Mandžuriją. Taigi Japo
nija pirma užpuolė ir paskan
dino rusų laivynų, o paskui pa
skelbė jai karą.
Anglija tik Japonija gali pa-

Kievienas japonų mokyklos
diją saugoti. Už tai Japonija vaikutis žino datas — 1894 m.,
reikalauja iš Anglijos pirmuti 1904 m., 1914 m. ir laukia 1924
nės sau pageltais. Netikėkite m. Ji tiki, kad pasaulinis ka
Balfouro ar Lloyd George’o ras prasidės 1924 m. ir bus toks
žadėjimams, jeigu Išpildymas sėkmingas kaip ir trys pirmu
reiškia
pavojun
Indijos tiniai buvo.
Kokia yra viltis užbėgti jam
laikymą, nes Indija yra Britijos
už akių? Jokios, išskiriant
Imperijos gyvybės kraujas.
visuomeninę revoliuciją, kurios
Mes turime ginčo su Anglija. aš nesitikiu. Visa kų mes gali
Anglijos išsilaikymas priklauso me padaryti, tai prisirengti
nuo jurų kontroliavimol, nes prie to, kad paėmus viršų, ka
Angliją galima išmarinti badu da jis ateis, nurodant į pamo
per 48 valandas, sustabdžius ką. Busimasis karas bus ne
siuntimą jai maistų iš užmarės. I apsakyti baisus, kariaujamas
Bet kelionė vandenius dabar dujomis, ėroplanais, antkričiais,
atliekama žibalu varomais lai vedamas toliau, negu buvo ka
vais. Žibalu varomi karo ir da svajota.
Pasaulio niekas
prekybas laivai toliau nueina ir kitas negali išgelbėti kaip tik
daugiau paima negu angliniai socializmas; bet žmonių niekas
laivai. Todėl Anglija stengiasi kitas negali pamokinti, kaip
paimti į savo rankas visus pa
tik prityrimas.
saulio žibalo laukus. Mesopo
tamijoj,
Meksikoj, Bornebj,
Kolumbijoj, kur tik yra žibalo
vis Anglija stengiasi apipirkli.
Bet musų pačių žibalas mažne
baigiasi. Už dešimties metų
mes turėsime pirktis kitur. Tą
syk mes .priklausysime nuo tos
ADVOKATAS
šalies, kuri kontroliuos jį. Mes
greičiau kovosime, kaip eisime
į tokią padėtį.
DUODA TEISIŲ PATARIMUS
Toksai karas nebūtų reikalingas, jei Standardo ■ Žibalo
kompanija paliuosuotų tuos pa
tentus, motorais varomoms ina
šinoms operuoti alkoholiniu ar
vandelininiu gazu, kuriuos ji
yra supirkusi ir neišleidžia. Bet
jei kiekvienas galėtų gaminti
sau alkoholį ar vandelininę pajiegą, tai Standardo Žibalo

sitiketi, kad ji pagelbės jai In
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MILDA TEATRAS

fABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved,
Geriausia siuntunis (

3140 South Halsted St.

laivakortes, pašporiai n t.i

= ĮVAIRUMAI: ==========
PANEDfiLIAIS — “Dancing Contest”;
SEREDOMS: - “Singing and Hat Contest”;
PĖTNYČIOMS: - “Bazaar”.
Utarninkais ir Ketvergais: 8 aktai Vodevil;
Subatoms ir Nedalioms: 4 aktai Vodevil.
Puikiausios Fotodramos, Komedijos, etc. naujos kasdieną.

= ĮŽANGA:

ln<inin:ii ir i.t.

809 W. 35th St, arti S Halsted St.
Tel Boulevard Gll
valandos- 9 >ki 6 Kasdiena
Vak.i’-ati Ūlai Ket.fr Sub. iki 9 va^te

=

Paprastoms dienoms: Balkonas 17c.; Apačioj 28c.
Subatoms ir Nedėlioms: Balkonas 20 centų Apačioj 80 centų

tų didelę panikų, nes Standardo
Žibalo kompanija yra taip išsi
šakojusi, kad ji įeina į finansi
nį kiekvienos dideęs.ė korpora
cijos sąstatų.
Anglija ir Japonija atsistoja
prieš Jungtines Valstijas. An
glija bus drauginga iki ateis
laikas. Ne tai, kad aš turėčiau
kų prieš Angliju — Anglija ko
voja už savo gyvybę; taip pat

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisas!
127 N. Dearborn SL, Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

BALTIJOS -AMERIKOS LINIJA
0 PROADM’AS

____________NEVV ^ORK.N.Y.

J

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

Kl. Jurgelonis

Tiesi kekonė į LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplauką)
Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS
šluomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
sų pasažierai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI
Į PILIAVĄ.
Lietuviai važiuodami | Pillavą, aplenkia Lenkų juostų (Koridorą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.
Susinešimas su Piliava tai yra nauja Šaka mnisų reguliariško
susinešim© su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių ta
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .
LITUANIA....... Gruodžio 21
LATVIA
Sausio 4

ESTONIA......... Sausio 18
LITUANIA....... Vasario 1

Taipgi tiesi kelionė tarpo Libavos-Danzigo-Halifakso Ir Canadoa

Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviam*
.
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

PETER A. MILLER
2128 West 22nd Street

Visuotinas Išpardavimas
Pranešu savo prieteliams ir rėmėjams, kad
išpąrduodu savo visą biznį didžiai nupigintoms
kainoms — daug pigiau, negu wholesalio ver
tės. Turi būt išparduota iki Naujų Metų. Už
prašau visus atsilankyti. Nepraleiskit progos,
nes daug daiktų paaukausiu savo draugams
už trečią dalį kainos, kurie su manim turėjo
reikalą buvimę tame biznyje per vienuoliką
metų. Taipgi nepamirškite atsivesti savo drau
gus, nes pasirinkimas yra gana didelis, kaip
tai: deimantų, auksų, laikrodėlių ir Edisono
gramafonų. Taipgi įvairus pasirinkimas, kas
tik gali būt aukso krautuvėj.
P. S. Parduodu visus kartu arba pavie
niai: 5 wall case’ius, 5 shelve-casius, 1 safe’ą,
1 registerį, 2 angliniu pečiu. Taipgi visus įran
kius — varstotą laikrodėlių taisymo.

Gyvenimo vietai
8823 So. Halsted 3L

Valandos: nuo 6 11d 8 v. v. kiekvie
ną vakar*, išskyrų* aian&fcą b
ketverge. Nedllioms nuo 9 ikl i2 r.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIB ADVOKATAS
2201 W. 22nd St, kerti Lvavfti 8L
Telephene Canal 2851
Valandos! 4 iki 6 po piet, ir *«•
7 Iki 9 vakare
Veda visokiM bylas, visuose
teismuose. Ekzemlnavoja Abstrak
tus, ir padirba viaekius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Fermas Ir Biiniua.
Skolina Pinigus ant pirmo morgeMaus ant lengvų iUygų.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
M So. La Baile St. ttoom BM
Tel. Central 6891
TeL Yards 4681.

S. W. BANES
ADVOKATAS
1811 Rector Bailding
7* Weet Monroe Street, Chicago*
Phone Central 2560
Rez. 8214 S. Halsted St.
Tardė 1015. Vai.: 6 iki • rak.

Tel. Haymarket 8669

JOSEPH W. GRIGAI
Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg.
§amp. Mllwaukee ir Ashland Avės
fino valu nuo 9 iki 5 ir ana 7
iki 9 vakare.

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARftJAI
1305-7 127 N. Dearborn St,
Randolph 3899

MAURICE J. GOLAN
Re*. 1102 S. Ashland BivA
Beeley 3670
■.

II II I I I——————

ANTANAS A. OLIS
(Olszewski, J r.)

ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose
Miesto Ofisas:
7 S. Dearborn St., Room 1040
Telefonas: Central 1774
Vakarais: 3251 So. Halsted St.
Telefonas: Boulevard 553

r Tel. Randolph 2898

"

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

Namų Tel.: Hyde Paik 3395
Vi.n.Į-- r,'

(Apgarsinimai)
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F U KO PI AN AMERICAN
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Ptione Boulevard 6801

ANTANAS GREDUŠKA
Siųsk pinigus į Lietuvą per
atsakančių įstaigą, per įstaigą
kurios kasdieninis kursas yra
teisingas ir dėlto pigiausias.
Siųsk per įstaigą, kurios pinigų
orderiai pasiųsti Pašta, Čekiais
ar Tdegramais yra kuogreičiausiai priduoti’ir apmokėti ypatai
Lietuvoje tikrais pinigais pilnoj
sumoj. Įstaiga, Amerikoj ir Lie
tuvoje visiems gerai žinoma.
FEDERAL BOND & LAND
CUMPANY,

666 W. 18th St.,
Chicago, IU.
1439 S. 49th Court, Cicero, III.

Ganeralis

Kontraktorkui Ir
budavotojas.

Būdavo jame ir lateoma.

1401 W. 47th St.

Chtease.

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš
lyto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, UI.

PUSE KAINOS
Išpardavimas
Vyrams ir vaikinams siutai ir overkotai $20, $25 ir $30, dabar po $10,
$12.50 ir $15.
Kiti siutai ir ovetkotai iki $45.
Turime pilniausį pasirinkimą vyriš
kų vaikinams ir vaikams siutų, overkotų, Mackinaws, rainkotų ir kelinių
UŽ pusę originalės kainos.
Taipgi,
trunku ir siutkeisių.
Tamistos įtaigų vertė, arba pinigai
grąžinami.
Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned. ik?
6 vak.
Įsteigta 1902
S. CfflKON,
1415 So. HaJsted St.
]
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EXTRA! EXTRA!

Atidarymo dienoj, gruodžio 12 d., visiems tiems, kurie siųs Lietuvon po 5000 ar po 10,000 auksinų lygiai, pinigai bus pasiųsti ant rytojaus per kablegramą ir bus išmokėti Lietuvoje už keleto dienų — dar prieš
Kalėdas. Kablegrama kainuoja $6.50, bet atidarymo dienoj siunčiantiems lygiai po 5000 ar 10,000 auksinų
už kablegramę nebus rokuojamo nieko.
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Naujienų Bridgeporto Skyrius
Atsidaro ir pradės veikti

Panedely, Gruodžio 12d
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10 valandą iš ryto

3210 South Halsted Street
Naujienų Bridgeporto Skyrius atliks sekamus reikalus:
•

■

.

’

I

ii?

,

.

" i

•

"

1

\
t ■ 1 i ' ' ' *;

1

<, ■
I .

, •

'

'<■ ■

. •

■

/

*i

£■.

.

. -.- . .
‘

;

<

*

■

m

1 r
J

’

.

.

. ■

■

v ■

•

1

Priims pinigus siuntimui Lietuvon;
Išdavinės čekius ir perlaidas;
Pardavinės Laivakortes;
Pardavinės knygas;
Pardavinės Naujienas ir prižiūrės jų platinimą;
Priims apskelbimus, spaudos darbus ir atliks kitus reikalus.
I

I
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Naujienos įsteigė ir atidaro savo skyrių ant Bridgeporto tuo tikslu, idant geriaus patarnavus visiems Lie
tuviams, kurie gyvena pietinėje Chicagos dalyje, kad siunčiant pinigus Lietuvon nereiktų toli važiuoti. Lie
tuvos Bankai pageidauja, kad pinigų siuntimas iš Amerikos eitų tik per tokia ištaiga kaip Naujienos, kadangi
Naujienos geriausia atlieka savo užduotį; kadangi Naujienos visuomet turi dideli pinigų balansą Lietuvos
Prekybos ir Pramonės Banke, kas užtikrina greičiausią pinigų išmokėjimą be abejonių ir atidėliojimų. Idant
užganėdinus tą teisingą Lietuvos pageidavimą ir davus progos visiems lengviaus pasinaudoti Naujienų patar
navimu, Naujienos dabar ir atidaro savo skyrių ant Bridgeporto.
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Iš NAUJIENŲ BRIDGEPORTO SKYRIAUS pinigai Lietuvon taipjau išeis ne
ilgiaus kaip j 24 vai. nuo jų priėmimo. Nes tai yra Naujienų taisyklė
Bridgeporto ir kitų pietinės dalies apielinkių lietuviai širdingai
kviečiami atlankyti Naujienų Bridgeporto Skyrių adresu 3210 So.
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Protestų
vaisius.
Keletas savaičių atgal bu
vo pranešta, kad Lietuvos
ministerių kabinetai nuta
ręs su tam tikroms patai
soms priimti Hymanso pro
jektą. Vakar tečiaus išgir
dome iš Atstovybės, kad
Lietuvos vyriausybė tą pro
jektą atmetusi.
Nėra jokios abejonės, kad
šitą žingsnį valdžia padarė
tiktai po to, kai pamatė, jogei Lietuvos žmonės yra
priešingi visokioms unijoms
su Lenkais.
Valdžia ir jos šalininkai
sakys, kad pirmesnės žinios
apie Hymanso projekto pri
ėmimą buvusios melagingos.
Bet jeigu taip, tai kodėl val
džia tylėjo iki šiol, tylėjo net
tada, kada jau po visą pasau
lį vaikščiojo gandai, jogei ji
sutinka su Hymanso sąlygo
mis?
Kodėl, •pagalios, ta spauda
Lietuvoje, kuri ginarvaldan-

šaukti visų

pažangių Amerikos darbi
ninkų organizacijų konfe
renciją, kad susivienijus jas
politikos darbui. Partija ti
kisi, kad tuo budu gali pa
sisekti sutvert panašią poli
tikos organizaciją, kaip An
glijos darbo partija.
Tokioje organizacijoje ga
lėtų sutilpti kelios lygiai par
tijos, kiekviena su savo pro
gramų ir su autonomija vi
dujiniuose savo reikaluose.
Tiktai stodamos prieš kapi
talistines partijas, jos turė
tų laikytis vieno fronto.
Mes tai idėjai pritariame
ir manome, kad šitoks socia
listinių ir progresyvių dar
bininkų jiegų suvienijimas
daug prisidėtų prie to, kad
darbininkų klesa Amerikoje
pradėtų lošti svarbią rolę
politikoje. Anglijoje darbo
partija davė gerų vaisių.

Apžvalga
LIETUVA PASVEIKINO
BOLŠEVIKUS.

“Rosta-Wien” rašo:
“Ketvirtų metinių proleta
rines revoliucijos sukaktuvių
dienoje
Užsienio Reikalų
Komisariatas gavo nuo Lie
tuvos atstovo Maskvoje pa
sveikinimą, kurį jisai dėl tų
sukaktuvių išreiškė Lietuvos
valdžios ir žmonių vardu.
Pasveikinime sakoma: ^Lie
tuvos respublika tiki į nesu
laužomą dvasios galią ir did
vyrišką ištvermę
Rusijos
liaudies, kuri dabar žengia į
ekonominio
atbudavojimo
laikotarpį, Kad pažymėjus
nuoširdaus
draugiškumo

Šimto Nuošimčių
Patrijotas
UPTON SINCLALR’O
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS
*
(Tęsinys)

Donaldas buvo visai nedraugiškas savo pa
sisveikinime su Petru; nesakydamas nei žodžio
jaunasis kvakeris leido Petrui suprasti, kad jis
yra išgama, bailys, kuris atsisakė už Guberį liu
dyti. Bet Petras buvo kantrus ir taktingas; jis
nebandė teisintis ir neklausinėjo nieko apie Do
naldų ir jo veikimą. Jis tik pasakė, kad jis ame
tyrinėti utilitarizmą ir atėjo prie tam tikros
griežtos nuomones. Jis esąs socialistas ir net
tarptautinis; jis žiūrįs į Amerikos įsivėlimą ka
rau kaip į prasižengimą ir norįs atlikti sau pri
puolamą a t gitąvinį o dalį prieš jį. Jis stosiąs
kaipo sąžininis priešininkas; jie galį kišti jį ir į
kalėjimą, jei tas jiems‘tinka, ar net pastatyti
prie sienos ir sušaudyti, bet jiems niekuomet
nepavyksią jis uniforma apvilkti.
Donaldas Gordonas negalėjo netikėti žmo
gum, kuris šitaip kalba; žmogum, kuris žiuri
jam j akis ir reiškia savo įsitikinimus taip aiš
kiai ir nuoširdžiai. Ir tą vakarą Pėtras, nuėjęs
į’ Amerikon 1Mieato. Socialistų Partijos

nojo. Del šito laikrašti jos viršum metus? Ir ką jisai da rė “buržujų išmislu’; jo idea
jausmas, kuriuos turi Lietu
lu pavirto kruvinas teroras,
smerkti nei varžyti negalima, bar ėmė skelbti?
vos valdžia prie Sovietinės
ir
Iki bolševikiškos revoliucijos raudonarmiečio durtuvas
o net ir pavojinga. Be kriti
Rusijos, pirmoji dovanoja
kos žmonijos gyvenimas su Rusijoje ir net tada, kada jau ir bolševikiškos žvalgybos ur
Rusijos Sovietams vagoną
ji buvę? įvykusi, Pruseika sakė, vai.
miltų ir vagoną cukraus pa pelytų.’
dalinimui tarpe badaujančių Bet tas naujas spaudos su jogei yra nesąmonė, kad eko O kur dabar stovi ponas Prunominiai atsilikusioje šalyje ga seika, kada “pats” Leninas pri
jų’”
varžymas, kurį sugalvojo [Lie lėtų būt įvykintas socializmas; sipažino, jogei mėginimas įvy
Bolševikų komisariatas iš tuvos valdžia ir neturi tikslo jisai sakė, kad tokioje šalyje kinti komunizmą Rusijoje bu
reiškė Lietuvos atstovui padS-- kovoti su melu laikraštijoje! darbininkai turi kovoti už de vo klaida; kada bolševikiška
ką*, už pasveikinimą ir už do Juo norima tiktai uždaryti bur mokratinę respubliką; jisai sto valdžia sugrąžino privatinę pre
nų valdžios priešams.
vaną.
jo už visuotiną balsavimą, už kybą ir ėhie gaivinti kapitalis
Mums yra malonu matyt,
spaudos, žodžio ir organizaci tinę. sistemą?
PRAKIURO KOMUNISTŲ
kad šitokie draugiškumo santy
jų laisvę ir prieš mirties baus Keikti ir koliotis gali bile
KUBILAS.
kiai viešpatauja tarp Lietuvos
mę. O paskui jisai “atsivertė”: vaikėzas. Bet žmogus, kuris
ir Rusijos. Šitokie santykiai
vos
išlipusią iš viduramžių turi pretenzijos lošti visuome
yra daug geresnis dalykas, ne
Dčdclė-Pruseika, kuris aną- tamsos Rusiją jisai ėmė piešti, nės veikėjo rolę, su tokiu bflgu tas, ką mūsiškiai komunis Imet prašė “Naujienų” redaikto- kaipo socialistines tvarkos pa •gažu toli nenuvažiuos. Tie pur
tai pranašavo pernai.
iriaus duoti darbo, kuomet Kap vyzdį; kova už demokratinę vai, kuriais jisai drabsto kitus,
Kuomet Lietuva padarė tai sukas pervarė “laisviečių” su respubliką, visuotiną balsavimą kada nors jam pačiam reikės
ką su Rusija, tai Brooklyno sirinkime rezoliuciją, papei ir piliečių laisves jam pasida“aLisvė” sakė, jogei tai esabti kiančią jį už svyravimą ir
tiktai “gudri bolševikų strate oportunizmą, šiandie stengiasi
gija”. Bolševikai, girdi, ne pasirodyti dideliu r-r-revoliupripažįsta “'buožių respubli cionicrium komunistų akyse ir
kos”, bet šioje valandoje jiems tuo tikslu susiriesdamas plusta
(Musų spccialinio korespondento)
yra nepatogu kovot su Lietuva, lAetuvos socialdemokratus
ir
todėl jie taikosi su ja; tečiaus, Amerikos lietuvius socialistus.
kaip tiktai sąlygos persikeis ir Jie esą ir “žiopliai”, ir “DonApie beždžionę ir kitus prasimanymus.
sovietų valdžia turės liuosas kišotai”, ir “smalaviriai”, ir
>■ .........
rankas, tai ji tuoj aus parodys “klounai”, ir “renegatai’.
Vokietis beždžionę pramanė! asmeniniais reikalais. O tų
Lietuvos “buožėms” raudono
Bet kiek jisai yra galingas
Ar dar geriau: kai Ponas Die reikalų liek daug, kad jų aprū
sios armijos galybę.
keiksmuose, tiek jisai
vas pasaulį įkurdino ir Adomą pinimui išeina visa energija.
Šiandie jau yra aišku, kad menkas argumentuose.
Jisai nori įtikinti publiką, iš molio lipdė, vokietis jau so- ( Daug rašoma ir kalbama
tie besmegeniški grūmojimai
dėjo ant tvoros ir pypkę smar- apie dabartinį Vokiečių tautos
neturėjo pamato. Rusijos bol kad Lietuvos socialdemokratai vino!
krizį, daug aštrių ir griežtų žo
ševikai pasirodė geresni 'Lietu neturį jokios įtakos ir nieko
O, tai buvo seni geri, taip džių pasakoma, — opozicija
vai, negu lietuviški komunis neatsiekę. Bet kokią įtaką tu
ri Lietuvos komunistai ir ką sakant, laikai, kada šie nudė- Vokiečiuose pavyzdinga ir skait
tai.
jie yra atsiekę? 'Ar jie nuver vėti aforizmai ąpibudindav linga ir labai nuodugniai mo
MELAS IR TIESA LAIKRAŠ tė “buožių valdžią’, kaip jie ke visą vokiečių kuriamosios pa ka visa iškritikuoti, bet toliau
tino savo laikraščiuose ir atsi jėgos linkmę: Vokietis didžia opozicijos ir nenužengiama.
ČIUOSE.
Vokiečių “pozicija”, jeigu
šaukimuose? Ar jie bent pa- vos beždžionę pramanęs! Ak
Teisindamas Lietuvos val jiegė sustabdyt reakcijos stip ir dabar dar vokiečiai daug ko taip galima pasakyti, yra ne
džią, kuri sumanė ‘pravest Sei rėjimą Lietuvoje?
sugeba pramanyti: pramanė palyginamai mažesnė už opo
me įstatymą, baudžiantį laik
Nieko panašaus. Kaip tik nuodingąsias dujas, kurias lei ziciją. Opozicija visą pozici
raščius už “melagingas žinias, ačiū nesąmoniškam komunis do ne tik fronte į priešininko jos darbą negailestingai išnie
jei jos gali pakirsti valdžios tų nusistatymui prieš Lietuvos kareivius, bet ir visą tokią kindama, kaip išeiti iš susidėautoritetą žmonių
akyse”, nepriklausomybę, ačiū jų grū milžinišką valstybę, kaip Rusi jusios padėties, kaip likviduoti
“Draugas” aną dieną sakė, kad mojimams ginkluotu sukilimu, ja, užnuodijo, prisiųsdami jai karo patiektas sunkenybes —
to įstatymo sumanymo tikslas Lietuvos valdžia gavo progos užplombiruotam vagone Leni konkrelingų planų neturi. Pa
yra kovot su “melagiais”. Vi žiauriai pulti darbininkų judė ną ir jo sėbrus. Pramanė visą galiau, jeigu ir butų kokie pla
sai teisingai delei to pastebi jimą, paaštrinti spaudos ir or sistemą smalyžiams apgaudi nai, plačioji visuomenė jiems
“Vienybė”;
ganizacijų persekiojimą, įvesti nėti, sukurdami visą ūkį iš er- netikėtų: ji yra tikra, kad kiek
•■ i
i
zac-prekių, kurias parduoda, vienas naujas sumanymas ga
“Reikia
kad karo stovį.
pasakyti,
‘Draugas’ mažai pažįsta laikO kokią jiegą šiandie turi kaip echt-prekę, bet kurios nu li pasibaigti tik nauju mokes
raštiją, jeigu jisai tiki, kad Lietuvos komunistai darbininkų pirktos giliuoju tik dvi dienas. čiu, ir todėl yra pasiryžusi
galima pabriežti ruožtas tar judėjime
Mėtai laiko atgal Pramane pagaliau Berniontą, kiekvieną sumanymą pasitikti
pe laikraščių melagių ir tei jiems buvo patekusi į rankas Kappą, ir daugelį kitų panašių prieštaravimu. Plačioji visuo
singų.
Teisybę pasakius, kontrolė ant profesinių sąjun dalykų, bet visa tai toli gražu mene, nepasitikėdama realybe,
laikraštis kiekvienas galima gų (unijų); tuomet buvo skel nuo tos gadynės, kada vokie gyvena tiktai atsiminimais apie
pavadinti ‘melagiumi’, nes jie biama, kad profesinės są junge tis beždžionės pramanymu už buvusius gerus laikus, ir ne
spausdina žinias ne visuo turinčios apie 40,000 narių. siimdavo. Dingo visas riterin- lyginant kokio stebuklo laukia,
met
patikrintas.
(Jeigu Kur-gi dabar yra tos dešimtys gumas, visas patosas. Viskas kuris ateis ir išgelbės tautą.
Todėl nieko nėra nuostabaus,
Amerikos lietuvių laikraščius dūkstančių narių. Jie išsiblaš taip smulku, žiauru, tokių že
kad Vokiečiuose monarkistinis
kas imtų uždarinėti už mela kė į visas puses, ir iš plataus mų tikslų siekia!
judėjimas kas kartą vis labiau
gystes, tai kas-žin ar ‘Drau profesnio judėjimo paliko tik
, plečiasi. Po tokių didelių isto
gas’ nestovėtų
kandidatu skeveldos. Tik tos darbininkų
tarp pirmuoju!)
vadovavo koj. Begalinis karo metu iš rijos įvykių, po tokio pajėgų įsąjungos, kuriose
“Ginčuose ir polemikose socialdemokratai šiandie dar vargintas, ilgų dienų badavi tempimo — savaime turi pramas, katastrofingas pralaimė ddėti reakcija. Ir pati istorija,
sunku susekti kur teisybė, o Šiaip-taip gyvuoja ir kruta.
kur melas. Bet užtai yra
Kas dėl “rcnegatybės” prie jimas, revoliucija, visa eilė vi iaip sakant, kasdien reakcijai
atviras laukas priešingajai kaišto, tai “Laisvės” keikūnas sokių “putšų”, Santarvės sank Jlrvą tręšia. Jeigu vokiečių
pusei savo žodis pasakyti ir tegul genaus pats pasižiūri į cijos, mokėjimas nuostolių, ka- monarkininkai kolkas aktingai
parodyti, kur Neteisybė. Tas veidrodį. Ar nebuvo Pruseika tastrofingas valiutos kritimas, viešumoj neveikia, tai tam yra
keletas metų atgal Lietuvos diena iš dienos Auganti brange jąvo priežasčių. Visij pirma,
ctiškai, ir lokiu pasakymu socialdemokratų partijos atsto nybe ir sunkėjanlis pragyveni dabar kiekvienas monarkininkų
net ir tamsus žmogelis labiau vas Amerikoje? Ar jisai ne mas — visa tai išstūmė vokie- pasikėsinimas suliktų dar ga
tiki.
Dažnai būna pasakyta buvo Amerikos socialistų par vagos, iširo vokiečių tautos dis na stipraus pasipriešinimo iš
didžiausia neteisybe, bet tas, tijos narys? O kur jisai pas ciplina, išmirė skaistesnės vi respublikos valdžios pusės, ša
kuris sakė, tikėjo, kad jis sa kui nudardėjo? Ką jisai skel suomenės idėjos, kiekvienas pi lį ištiktų dar didesnis smūgis.
ko teisybę, nes jis tiek teži- bė per paskutinius trejus su- lietis visųpirma rūpinas savo* Ir, savaime suprantama, iš-

Laiškai iš Miuncheno

kuopos susirinkimą, atnaujino pažintį su visais
savo senais draugais. Jis nei kalbėjo, nei darė
ką tokio puolamo į akis, o tik darė taip, kaip
visi; ant rytojaus jis pasirūpino susitikti su kaikuriais draugais ir kur tik ar kada tik jo pa
klausė, jis visuomet išreiškė savo įsitikinimus
kaipo sąžininis priešininkas. Tatai nei savaitei
dar neišėjus Petras jau matė, kad jis yra ken
čiamas, kad niekas jo nevadins išdaviku ar mes
jį iš kambario laukan.

Buvo tokių, ką negalėjo atsilaikyti nepriėmę
pakvietimo; per kelias miliutas Petras gavo pa
sižadėjimus nuo kelių jaunų karštagalvių, tarp
kurių buvo ir Donaldas Gordonas. Vakarui dar
nepasibaigus buvo nutarta, kad šitie, norintieji
kankiniais būti vyrai ryloj vakarą turi pasi
samdyti troką ir rėžti prakalbas Maingatvy. Se
nieji darbuotojai prasergejo juos, sakydami,
kad iš to išeis tik tas, kad policija jiems gal
vas buožėmis suskaldys. Bet jie atsakė, kad
Kitą'savaitę Amerikos Miesto vietos kuopos verčiau tegu jiems policija daužo galvas, o ne
susirinkime Petras rįžos pasakyti kelis žodžius. vokiečių artilerija suplėšo juos į šmotus.
Tai buvo raudonai karštas susirinkimas, kur
XXXII
vieninteliais apkalbėjimo dalykais buvo karas ir
ETRAS pranešė Magivnei kas yra rengiama
priverstinė kareivylm. Kuopoje buvo vokiečių,
ir Magivnė pažadėjo tureli policiją po ran
airių ir apie du indai; jie, žinoma, buvo uolus
rymties šalininkai. Be to buvo agitatorių vadi ka. Petras priminė jam, kad jis žiūrėtų, kad
namų “kairiasparniais”; tai buvo partijos gru policija butų mandagi; Magivnė susijuokė ir at
pė, kuri skaitė partiją per daug dešine ir vis sake, kad jis tą prižiūrėsiąs.
šaukė daugiau radikalinių pareiškimų, masiIšėjo visai menkas dalykas ir neėmė dau
nio veikimo” su visuotinais streikais ir atsišau giau kaip dešimtį minutų laiko. Trokui priva
kimų šaukiančių proletariatą sukilti'ir sutrau žiavus Maingatvį, jaunas oratorius žengė pirmyn
kyti savo pančius. Tai buvo didžiųjų įvykių ir pareiškė savo broliams Įiiliečiams, kad atėjo
dienos; Rusų revoliucija suelektrino pasaulį ir laikas darbininkams išreikšti savo tikruosius
šitie “kairiojo sparno” draugai jautės pakilę vil nusistatymus link priverstinės kareivybos. Lais
ties sparnais.
vi amerikiečiai niekuomet neleis save varyti
Petras kalbėjo kaipo narys į narius. Kokia kaip gyvulius į kariuomenę ir vežti per juras,
nauda priešintis priverstinai kareivybai čia, kad juos ten anapus skerstų tarptautinių ban
svetainėj, kur susirinkę tik partijos nariai? Kol kininkų naudai. Kalbėtojui šitiek pasakius, pri
nėra vėlu, reikia sužadinti žmonės, pakėlus balsą ėjo policistas ir paliepė jam nutilti. Jam ne
gatvėje. Ar yra kas šitame susirinkime tiek klausant, policislas pabeldė į šaligatvį savo laz
drąsus, kad eitų organizuoti susirinkimą gatve- da ir, nuo gatvės kampo atėjus burini iš astuonių
ar dešimties pplicislų, jis kalbėtojui pasakė, kad
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šauktų Santarvės šiokią ar to
kią intervenciją, ar mažiausia
— naujų sankcijų. O antra —•
nereikia manyti, kad Karolio
Habsburgo pastangos sugrįžti į
Vengrų sostą buvo tiktai deus
ex machina. Tai buvo gerai
apgalvotas dalykas ir turėjo
stiprių ryšių su Vokiečių monarkininkų
organizacijomis,
kurių pagalba eksperimentas ir
įvyko. Jei butų pavykę Karo
liui, Vokiečių monarkininkai
butų turėję naują stiprų kozerį — ir Vilhelmo Vokietijoj
nebūtų reikėję ilgai laukti.
Ir jeigu Vokiečių monarki
ninkai kolkas viešumoj nesiro
do, tai yra, nedaro sąmokslų,
negresia valstybiniu
pervers
mu, tai toli gražu tas nereiškia,
kad jie gyvenamojo momento
nenaudotų savo tikslams. Jie
tai daryti moka, ir naudoja
kiekvieną progą. Monarkininkų
organizacijų yra ištiestas tink
las po visą Vokietiją, bet jie

berods niekur neturi tokios įtakos, kaip Bavarijoj, BavariĮjos sostinėj Miunchene.

Miun

chene, — kuris šitiek amžių
buvo tiktai meno miestas, bu
vo visų šalių menininkų švent
vietė, kuris dar tiek nesenai
(prieš dvejus metus) buvo pa
skelbtas Bavarijos komunisti
nės respublikos sostine.
Dabar Bavarija — respubli
ka, ineinanti Vokiečių Respub
likos sudėti n. Ir šit- du karakteringi vaizdai. Spalio mėnesio
pabaigoj mirė buvęs Bavarijos
karalius ir jo žmona. Abu
buvo laidojami drauge. Ir jų
laidotuvių diena buvo padary
ta tautinės gedulos diena.
Į
kapus lydėti susirinko minių
minios; visi laikraščiai pilni il| ginusių širdingiausių aprašy
mų, kaip tai nevisuomet esti
dagi monarkinėj valstybėj ištiĮkus panašiam įvykiui. O da
bartinės respublikinės valdžios
oficiozas talpina karaliaus sū
naus laišką, kuriame jis reiškia
padėką už pareikštą dėl tėvo
mirties užuojautą, pasirašyda
mas “Kronprinz Ruprecht”. Ir
dabar dar ties langais, kur iš
statyta šermenų fotografija, te
bestovi būriai žmonių liūdin
čiomis akimis. O juodos vė
liavos, kuriomis buvo išdabin
tos pakušinu dieną gatvės, vie
tomis karojo ne vieną dieną.
Antras vaizdas —i Vokiečių
revoliucijos sukaktuvės (1918,
XI, 7-1921, XI, 7). Viešajame
gyvenime — jokio revoliucijos
paminėjimo ženklo. Berods
tiktai kažkur buvo paskaita te
ma “Vokiečių ir Rusų revoliu
cija”. Ir viskas. Užtat lapkri
čio 8 d. tilpo straipsnių apie
Vokiečių revoliuciją, kuriuose
graudžiai apgailestaujama, kad
ji įvyko.
žymiausias ir įtakingiausis Miuncheno laikraštis,
kuriame yra oficialinis skyrius
ir laikraštine medžiaga pažy

mėta žvaigždute pryšaky (taip
paprastai oficiozai pažymi, kad

medžiaga gaminta ne redakci
jis areštuojama. Išėjo kitas kalbėtojas kalbėti joj, kad ji yra prisiųsta iš val
ir jis taipgi tapo suareštuotas; taip vienas po ki džios sferų) — “Muenchner
to buvo suareštuoti visi šeši, įskaitant Petrą.
Neuste Nachrichen” lapkr. 8
d. patalpino straipsnį su žvaigžMinia neturėjo progos pamatyti kame da
lykas. Patrulinis vežimas laukė čia pat, kal voliucija vokiečių tautai nieko,
bėtojai susodinta į jį ir nuvežta nuovadon; ant be mokesčių ir ypatingų gyvo
rytojaus rytą jie buvo pristatyti policijos teis ninio sunkenybių, nedavusi, ir
inau ir nuteisti penkiolikai dienų kalėjimo. Ka
dangi jie tikėjosi gauti po kokius šešis mėnesius,
“Galima svyruojančius autotai jie labai džiaugės.
ritus versti, bet kas tai daro,
Ir jie džiaugės dar labiau, pamatę kaip su turi patsai būti pribrendęs aujais apsieina kalėjime. Paprastai policija steng toritu tapti (laikrašty pabr.)
davosi kuo labiausiai įskaudinti ir pažeminti Vokiečių revoliucijos vyrai ir
Raudonuosius. Juos paprastai dėdavo į apsi jų vietininkai iki šiol tokie nė
sukamą kubilą savotišką didelę plieno lindynę ra buvę. Todėl šio liūdniausia
su daugeliu kamerų, kuri aplinkui buvo sukama Vokiečių istorijos epizodo parankena. Norint kokion kaiperon įeiti, reikė
jo visas kubilas sukti tolei, iki kameros durys jus. Šio judėjimo reiškėjai bu
atsisuks ties įėjimu, o tas reiškė, kad kubile tu vo epigonai...”
rėjo dyką pasivažinėjimą su begaliniu užrūdi Visa tai yra be galo reikš
jusios mašinos griežimu ir brazdėjimu; tas taip- minga ir turi gilesnio gyvo pa
gi reiškė, kad niekas negalėjo miegoti. Kubile grindo, negu tai iš tolo gali at
buvo tamsu, per tamsu, kad galima butų skai rodyti.
tyti, net ir knygas ar laikraščius turint. Ten
Tat jeigu šiais laikais vokie
nebuvo kas daugiau veikti, kaip lik cigaretai rū čiai beždžionės ar jai lygios
kyti ir kauleliai lošti, besiklausiant kriminalistų esybės ir nebegali pramanyti,
šlykščių pasakojimų ir grūmojimo atkeršijimu tai visai nėra pamato laukti,
visuomenei, kada jie išeis iš ten.
kad jie ankščiau ar vėliau ne
sumanys pramanyti monarką.
Nėra abejonės.
[(Bus daugiau)
,
—Padegėlis Kasmatė.
I
i
1 i Ifru*
<i M
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Maistas ir Maitinimosi
Papročiai
INKSTŲ SVARBA

Gyvame kūne eina nesustojan
tis metabolizmo procesas —
vienos medžiagos skaldomos,
kitos biKiavojamos, kad sutve
rus kūno medžiagą
tveriamos išmetimui

iš kūno.

Yra pripažinta tiesa kad
maistas padaro taukus, < iš to
yra aišku, kad juo daugiau
maisto valgysi, juo daugiau
tuksi.
Taip pat yra aišku, kad jei
žmones pradeda sverti daug
j»<* sulig
ogiu, metais ir iriteiėmimu tu

Buginč duona, 2 plonos riekeles. Žalivalgis iš salotų su
varške. Salotos — kiek nori.
Kavą
Surio —
šaukšto
4:30 v. po pietų - Arbata su
citrina, 1 sausainis
Pietums:— Virta treška (žu
vis) su citrina (nemaža apštis
Žydkopustis (plynas), apsčiai.
1 šaukštelis sviesto. Žalivalgis
iš saločiu ar saličių (dikčiai).
’-a

didelio apetito.

Juoda

(įGeriausias budus kopūstams
virti: supiaustyk ir virk 15 minu tų mažai vandens įpylus.
Paduodant stalai! įdėk acto, jei
norima. Žalivalgis iš salotų su
pjaustytu obuoliu ir keliomis
radzinkomis.
Selenų duona
su 1 šaukšteliu sviesto. Vaisiai
užsigarduoti. Arbata, ar kaSešOi dtenn.

kava.

5. Padaryk tą patį su kairią
ja ranka.
6. Pakartok tą patį abiem
rankom.
7. jkvėpk orą, nuleisk kru
tinę, sunėręs rankas atkišk jas
pirmyn, pakelk rankas aukščiau
galvos nulenkdamas alkūnių,
lenkdamas galvą priekin. (Ne
dėk rankų užpakalin galvos,
tik aukščiau galvos).
8. IVankos ant

kliilrų,

paleisk

0

kartus, paskui kartąją, 6 kar MBS. A. MICHNIEWICH

AKUŠERKA

10. Atsitok asloje tvirtai
abiem kojom per pėdą atstu
viena nuo kitos ir lenkis šešis
kartus nieko nenusitverdamas.
11. PasirČplink keturpėsčias
asloje ir spirk viena koja, pas
kui kita šešis kartus.
12. Atsigulk
suinralc

aukštieninkas,
kelių

rankomis

tą
Pusryčiams; - 1 apelsinas, kimo sunkumų pakaičiui tai
10:30 v, v. % puodelio karšto
Reikalingas vis naujų medzitt- rėtų sverti, jie valgo per daug
štarieliai su nesviestuotu 1 gruz ant dešinės kojos, tai ant kai dvyliką kartų. — (Iš “Bulleliii
masto, arba, kad kas-nors blo nugrieto pieno.
Cbgo ISchool of Sanitary Indiniu. Sėlenų pyragaičiu. Kar rės, 12 karty.
reikalingas atgyventų medžia ga yra su jų vallgymo papro
Trečia diena.
va su Šutintu nugrietu pienu, be
9. Kelk dešinę koją į šalį (> struclion“).
gų išmetimas. Išmetimas at čiais.
Pusryčiams: — šutintų slyvų cukraus.
liekamas kvėpavimu, prakaita
Nutukimas parodo, tai kad
Užkandžiui:
Koštas vira
vimu, šlapinimu, mėšlo išmeti maistas neina į kūną; kad su (paprasta apštis). t kiaušinys
mu ir spiaudimų. Per žarnas iš valgyta maisto daugiau negu ant l riekeles grusdintos duo las, 2 sausainiai, žalivalgis iš
eina svarbiausia tik maisto lie kūnas jo reikalauja ir todėl ši nos be sviesto. Šėtoniniai py salotų su piaustytomis taitietė
kanos, kurios netiko pervirški- tas antviršis kraunasi ir ren ragaičiai. Kava su šutintu nu mis ir franeuzišku dariniu. Sė
lenų duona. Vaisiai užsigarniinui ii’ į kūną patekimui. Iš kasi kaip taukai. Tam tikri grietu pienu, he cukraus.
štareliai su 1, duoti. Kava.
eina kiek ir nudėvėtų atlikusių maistai yra žinomi kaipo tau Užkandžiui
Pietums: 1 valgis virtos žu
kūno medžiagų, bet nedaug. kus padaranlįs maistai ir jei riekele grusdinio be sviesto.
Prakaitas irgi, apart vandens, valgo juos tie žmones, kurie Žalivalgis iš salotų su franeu vies gal didėsės plekšnes —ne
labai mažai teišneša kitų med yra rajus, tai jie pradeda grei zišku dariniu. Vaisiai užsigar lašišos. Virių tamėčių kiek
žiagų. Jis daugiau yra gamtos tai tukti ir taip nutunka, kad duoti. Kava su šutintu nugrie norint. Žalivalgis iš salotų su
kopūstais obuoliais ir salieroskiriamas kūno šilumos regu- virsta sunkenybe patys sau. tu pienu be cukraus.
franeuziškas darinys.
Pietums: Kokia nebūk liesa tnis,
liavimui, negu išmatų išneši- Negerumas yra tame, kad dau
imti. Seilėti gali išnešti tuhis gelis žmonių nežino to, kad jie mėsa, špinakai/ kiek norint. Piaustyto ananaso. Sėlenų duo
nuodus, vienok jeigu jų nėra, greitai tunka ir apsižiūri tik, Žalivalgis -Salotos su agurkais nos su 1 šaukšteliu sviesto. Ar
jos kūno nevalo, nes jų užduo kada yra jau per vėlu. Paskui, ir franeuzišku dariniu. Vaisi bata ar kava.
Pastaba: — Norint
turėti
tis prie maisto. Kvėpavimas iš kada jie bando suliesėti, tai daž niai drebučiai be grietinės ar
<r. NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
valo kūną nuo tokių gazų, ku nai išvysta, kad tas sunku ąt- cukraus. Ai bala, ar kava, be saldžią kavą ir vaisius, galima
vartoti sacharinas arba “sweenieko.
rie tuoj jį užtroškintų, jeigu siek ti.
tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti
tena
“
,
Gaunama
^kiekvienoj
neliktų išnešti. Kūno valymas
Pernai metais Chicagos mies
Ketvirta diena.
aptickoj
Nevartok daug ir
Lietuvon ir iš Lietuvos.
kvė|>avimu lodei yra labai svar to
sveikatos komisionicrius
instrukcijų, nes jis
Pusryčiams: — 1 obuolys, 2 laikykis
bus ir reikia rūpintis,
kad suorganizavo klasę svarumui
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien
kvėpavimo organai (nosis, ger sumažinti ir pakvietė savano bryzeliai lašinių, I šmotelis ru daug saldesnis negu cukrus.
Nuo jo neįtinkama.
laivakortės pardavimu, bet stengiasi
klė, bronchai ir plaučiai) būtų rių prisidėti
parodytų kad pios duonos su šaukšteliu svies
Jei
kas
papratęs
valgyli
sveiki. Kve{>avrmo aparato li Atatin^ ama valgyba ir mankŠ- to. Kava su karštu nugrietu
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir
daugiaun
egu
čia
parašyta,
tai
pienu.
gos veda prie didelio nusilpnė tynėmis
svarmnas suUžkandžiui
Skystas vi ra tarp valgių jis jausis alkanu,
visu kuo juos aprūpinti.
jimo, neretai ir mirties. Nema mažinti, šita klase turėjo di
Žalival ypač dirbant fizinį darbą. Tą
žiau* svarbus gyvybes užlaiky delės kloties. Bandymu susi las su 2 sausainiais
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie
kokiomis šal syk tarp valgių galima valgyti
me yra ir inkstai ir visas tas domėjo žmonės visoj šalyj, ku gis iš salotų
■ kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų
aparatas, jier kurį šlapumas iš riems į jų paklausimus buvo tomis daržovėmis ir ITancuziš kokio skystp viralo ar buliono
su
sausainiais.
Išgėrus
stiklą
k u dariniu. Vaisiai užsigar
eina. šlapumą daro inkstai, t. siuntinėjama bu lėtinas geg.
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas
vandens dažnai pereina alkis.
duoti. Kava be nieko.
y. jie surenka jį iš kraujo. Jei d., 1920 m.
Pietums: — Kokia nebūk Mėsos kartą į dieną užtenka.
A. RIPKEVIČIUS, kurs dabartiniu laiku
gu inkstai apserga taip,
kad
Bandymas pernai metais buNevalgyti bulvių.
(bet
ne
kiauliena)
liesa
mėsa
nebegali šlapumo rinkti, visas vo daromas per aštuonias sabuvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl
kūnas užsinuodija ir mirtis turi vai tęs ir kaikurie buvo labai (neperdeug). „ Ankštinės pupe
Liesinamosios mankštynčs.
gerai.žino ir gali paaiškinti kelionės rei
sekti. Jeigu jie tik laipsniškai patenkinti sėkmėmis, ypač tie les, rupi duona su 1 šaukšteliu
Valgant nurodytuosius pasviesto.
Žalvalgis
iš
kopūstų
sugenda ir nevjsą šlapumą su klasės nariai, kurie su atsidėji
kalus. | . :
(pjaustyti žali kopūstai su ac rinktinius valgius suliesėjimo
renka, tuomet visas kūnas ser mu darė kaip liepiami.
tu, druska ir pipirais), šutinti liksiu taipgi daug pagelbsti tam
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon
ga ir laipsniškai veda prie mir
šeši pirmutiniai sąrašai.
tikros fizines mapkštynės. šitų
vaisiai
užsigarduoti.
Arbata
ar
ties, jei inkstų sudėjimas ne
mankštynių eile vra tokia:
Pirma diena.
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku,
kava.
atitaisomas. Jeigu inkstai
ir
1. Kojas kruvųj, stovėk tie
dirbtą, o butų obstrukcija (už
Pusryčiams: - V-i eitrmo, 1
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime
Penkta diena.
siai. lenk kūnų
paniaž.u prie*
kirtimas) ■ 'Lile kur šiaj ' ’* bryzelis lašinių 1 riekelė gruzPusryčiams: -—’zė ei tvino be kin, pasiek pieštais aslą nelenktaksu.
aparate ir šlapumas n<
dintos duonos afba pyragaidanlas
kelių,
šešis
karius.
tinkamai apleisti kūno,
čiai iš ėlenų; 1 puodelis kavos -cukraus. 1 kiaušinis ant neIŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i
2. žįengk dešiniu koja pir
seks ir gali privesti prie imi
valgomo šaukšto nu sviestuotos gruzdinio reikelės.
Kava su kaitintu nugrietu pie
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką
ties/
grieto pieno.
pasiekdamas
pirštais
aslą
b
nu.
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso
Pastaba. — Pieną kavai
Kokios kūno
“nudėvėtos“
sulenkinio
dešinio,
kelies,
6
kar
Užkandžiui L— Koštas tamečekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas
medžiagos negali būt išmestos kaitinus, kava turi tokį
Čių
viralas
su
trupučiu
ryžių,
skonį kaip ir kad su grietine.
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
plaučiais, tos turi būt išmestos
3. Pakartotą patį kairiaj a ko
be
sausainių.
Žalivalgis
iš
sa

Pietum: — Vidutine apštis
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
inkstais, *per kuriuos visas kū
lotų su franeuzišku dariniu — ja žengęs pirmyn, 6 kartus.
kokios
nebūk
liesos
mėsos.
Ža

no kraujas teka ir palieka juo
4. Atsistok ties atviru langu,
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik
galima pridėti čili soso į žalise išmetimui reikalingas med lias valgis — salotos su pjaus valgį, jei patinka. Vaisiai. Ka- Įtrauk orą (giliai kvapą įkvėpk,
nuvažiavo Lietuvon.
žiagas.
Vienos tų medžiagų tytomis tumelėmis, froncitz,išlaikyk jį, nuleisk krutinę že
yra ištirtos, kitos da nepilnai. kas darinys. Žali žirniai be
NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ
Pietum: — 1 valgis kokio: myn), iškelk dešinę ranką au
Tūlos jų neišrodo nuodingo sviesto ar pieno. Rugine duona liesos mėsos (galiu
kseliu galvos, nuleisk ją ir pa
SKYRIUS
su
šaukšteliu
sviesto,
kausty

mis, vienok jų perviršis kūne
leisk
orą
iš
plaučių,
šešis
karjautienos, jei liesa) Kopūstai
Chicago
liadaro jas
kenksmingomis, tas ananasas užsigarduoti. Juo (virti) nerauginti
rauginti.
da
kava.
šlapume randasi
paprastos
Pastaba: — Nevartok grietichlorino, fosforo, sieros drus
kos, a manija, rugštįs' ir kelios nių sosų, ar riebių padažalų.
Vakarienei: Tamėčių viralas,
kitos medžiagos, gi svarbiausia
visų yra taip vadinama
urea, 2 sausainiai. Žali-valgis — sa
jot; suimkus
lotos
su
francuzičku
dariniu.
kuri, kaip patirta, darosi ke
Generalis, Lietuvis
penyse ir svarbiausia iš nitro- Sėlenų^dūona be sviesto. Vaisiai
užsigarduoti.
Juoda
kava.
geninių maistų (mėsos, sūrio,
Nepamirškite papra
pardavėjas No. 4
kiaušinių, žuvies). Šitų maistų
šyt L. Klein štampų
Antra diena.
Halste
liekanos arba, aiškiau sakant,
Pusryčiams: — 1 vidutinis
nusidėvėjusios kūne medžiagos
1 riekelė
beveik išimtinai turi išeiti jier obuolys, 1 kiaušinis
inkstus. Štai kodėl yra didele grusdintos duonos, 1 puodelis
TIKROS ISPA
SKAITY
kavos
su
1
šaukšto
nugrieto
NIŠKOS ODOS
MUI LEM
svarba tuiėti sveikus inkstus,
SUPAMOJI
pieno.
POS
saugoti jų sveikatą ir ligai atsi
KĖDĖ.
Lengvi išmokėjimai
Puiki Ma- ’
10:30 v. r. F2 puodelio bulioSpecialia
siūlymas
kvietkiniai,
kaip
Didele,
plataus
radus gydyti tiųij ir be sustoji
hpgany bdi
Parduodamė trejopus geriausių išant paveikslo matote.
stailo; apmušta
rimo stora
mo, kol tik sveikata pilnai grį no 1 sausainis.
dirbyščių
— Vietrolus, Brunswick ir
r
.
_
_
—
177
iji
19
coli
ų
iltikra
oda;
spring
koja, atima
Užkandžiui:
—
<
iLiesa,
šalta
jio
10
colių
Columbias.
su
sėdynė.
Speci

sta. — I)r. A. Montvidas.
mi kiti dakepta jautiena, vidutine apštis
aliai apkainuta
Įvkai, šilki

ir bandyk atsisėst;

padaryk

3101 8. Halsted St^ kampas 31 gat.
Viename namo su Dr. Monkovišium.
Tol. Boulrrard 9708
Baigusi Akuterijos hologi
ją; ilgai prak
tikavusi Peno
•ilvanljoM
pitalisa.
sėkmingai
tarnauja
grlmdymo. Dn©
da rod< viso*

Idos? ligose ir
Utokluoss

re!

kainose
mo< terims ir mer
ginom*.

DR. A. R. BLUMENTHAL
Akių Specialistai
4649 S. Ashland Avi.

Lietuvon Ir iš Lietuvos

. Kamą** 47th 81

LAIVAKORTES

Dovanos Reikalingo

TeL Boulevari B4II

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St
Te!. Cana) 2118
OflM valandoai naa II ryta Iki
8 vakaro.
BerideMijai 2811 W. IM Mk
Tel. Prospect 8466
aiS8Sta63KSS==SHKBHBBB«MM«MaaSaBi

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICK1
1107 So. Morgaa 8L,
. Chicago, UL
VAKASDO Si Na* 3 Ud 11 ryte
tr nu* 5 iki 8 vakare.

Ofiso Tel. Blvd. 7820

-•

Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Perkėlė savo ofisą į
4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 ir
6:30 iki 8:80. Ned.: 10:30 iki
12:00 dieną.
Nam.: 2914 W. 43rd Street.
Tel. Lafąyette 263

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 .metai
Ofisas:
3149 S. Morgan St., kerti 32 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 5—7
vakare. Nedėliorrds nuo 10 —
2 po piet.
Telephone Yards 687

Cana) 257
Naktinis Tel. Danai 8118

DR. P. Z. ZALATORIS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 Ud 12 ryto; 1 iki < 90
piet. 6 iki 9 vakare.
Medinomis nu* 9 iki 12 rytą.
1821 3. Halsted SU
Kampa* 18 ir Halsted SL

PHONOGRAPHAI
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SKAITYKIT IR PLATINKIT
Tėvynės Gynėjų — Šiaulių Laikrašti
fck
f TA /TT A.

^75

“Trimitą” leidžia Lietuvos Šiaulių Sąjunga, kuriai rupi ne bet
kurių atskirų partijų ar luomų reikalai, bet Lietuvos Laisvės ir Ne
priklausomybės gynimas ir demokratinio jos surėdymo tobulinimas ir
stiprinimas.
.“Trimitas” teikia daug žinių iš Lietuvos pasaulio gyvenimo, Jame
aiškiai ir vaizdžiai nušviečiama IJetuvos vidaus ir tarptautinė padė-

“Trimitas” deda eilėraščių, apysakėlių, vaizdelių iš Šiaulių kovų
už nepriklausomybę, politinių ir mokslinių straipsnių ir šiaip daug
gražių pasiskaitymų.
“Trimitas” eina kartų į savaitę 32 puslapių knygelėmis. Jo kaina
Amerikoje: metams 4 doleriai; atskiras numeris 10 centų. Lietuvoje:
metams — 96 auksinai; atskiras numeris 2 auksinai.
BROLIAI AMERIKIEČIAI!
Jums, už jūrių — marių gyvenantiems, Trimitas geriausiai pa
aiškins padėtį mylimos tolimos Tėvynės, dėl kurios gerovės Ju^ų
širdys taip jautriai plaka.
Tad išsirašykit Trimitą sau ir išrašykit savo giminėms Lietuvoje.
Tuojau pasiuskit laiškelį Trimitui, pranešdami savo adresą. Vie
ną mėnesį — 4 numerius, — siuntinčsime Trimitą dovanai, kad ga
lėtumėt su juo susipažinti. O turime vilties, kad susipažinę panorė
siu kad Jūsų namą nuolat lankytų Trimitas.
Laiškus ir pinigus reikia siųsti tokiu adresu:
“TRIMITO ADMINISTRACIJAI, LITrtUANIA
Kaunas, Laisvės Alėja Nr. 26.
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Kasinėtai

Ivory bai
gimo, tvir
to darbo, vi
liūtinio di
dumo, su ro
Įiniois kes
onais. Spe
daliai

nis uždan
galas. Spe
cialiai
lanti ir pra
etiška do
vana namų
jagrąžinitimui

PaŠtu arba telefonu
orderių neimama.

$5.75
DINING STALAS

William and Mary ma |
doa; rudo Jacobeun bai
gimo; didelis viršus; 6 pė
das išskėčiamas; tvirtos
tekintos kojos ir skestuvai; padaryta iš tikro aržuolo. Labai MO 7 E
Specialiai
MrfcO* I w

An ap«
preciated
and
practlcal

$24.50

telefono
SETAS.

for thd
home
.beautiful

SKAITYKLAI
Gražios Co- STALAS
lonial ma-

Susideda iš ek
stra gerai pa
daryto stalelio
ir kėdės; Mahogany baigi
mo; puiki do
vana į namus.
Specialiai

Pamatykitę naujas
Puikiausio tono
vertybės
$100
Modelio
Modelio
Modelio 100 $150
$225
Modelio
$275
Modelio
COLUMBIA
GAFONOLAS
Stebėtinas ins
trumentas už šią
kainą

$4.95

ite ■ b ■ ■ ■ ■ ■ tetete vtemnuni

Į* Telephone Yard» 1582

I

DR. J. KULIS

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo risokiM ligas moterą, vai
ri ką ir vyrą. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslapti*8
gas vyrą ligas.
Chicago.
8259 So. Haloted
UU l*WU

Tel. Boulevard 2160

Dr.AJ.KARALIUS
Gydytojas

ir

Chirurgu

VALANDOS: 2-12 ryto
ĮJOS So. Morgai Strert,
Chicago, DL

gai apvalai į
nas viršus Į1
ir gilus sta‘
Ičiai; tvir- •
plati plat- '
H f|
forma. Ta- ' fcyĮ\į!
m sau s M a-'
hogany bai-

Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS

Išmokėjimai.

Namuose

-v'

, „ -j V

&Spfi’^T™»eT$i8.75
L. KLEIN 3-rd Floor

Pirmiau
Daba?
Mod. E.2 $125 $8/
Mod. F 2 $140 $10
Mod. G 2 $150 $12.'
Mod M 2 $165 $1<U
Mod. K 2 $225 $15<
Mod. L 2 $275 $17t

Telephon* Van Burto 294
Re*. 1189 Independence Blvd. Chicag*

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Sgecialistea Moterišką, Vyrišką,
chronišką ligą

Pėtnyčia, Gruodžio 9, 1921

NAUJIENOS, Chicago, III.
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lėti Fort Madison kalėjime. To sukako 20 metų. Paleistas iš
ten, vos porai menesių praslin
j
į kią sunkią bausmę gavo jis už
užpuolimą ir sugadinimą sep kus jis dabar tapo pasmerktas
>liri^ — ------ r----- ■-------- — - -- "21
tyniolikos metų merginos var kalėjimai! iki gyvos galvos.
(€/i tiratkitaa iiamą akprtu/9
du Rulh Moreland, telefonis
Įdomu, kad teismas paskyrė
DĖS MOINES, IA.
nuomonaa Redakcija ntuiaakaj
tės.
tokią aštrią bausmę Ašmontu
Pasmerkimas lietuvio visam
Teisme paaiškėjo, kad Juozas nežiūrint to, kad miesto dakta-l
KAS KALTAS?
amžiui kalėti.
Ašmonas būdamas dar vienuo ras, ištyręs tą vaikiną pripa
likos ar dvylikos metų buvo žino, kad jo proto subrendi
Kuomet gerb. Vileišis ėjo at
Juozas Ašmonas, 20 metų paimtas į valstijos taip vadina mas yra lygus vienuolikos me
stovo pareigas, sąžiningai, dirbo amžiaus lietuvis, tapo teismo mą Beformatory school (patai tų vaiko protui.
— Senas Desmoinietis.
savo Valstybei, jo darbą rėmė pasmerktas visam amžiui ka sos mokyklą) ir ten išbuvo iki
socialistai, tautininkai ir katali
kai. Apie bolševikus nematau
reikalo kalbėti. Bet klerikalai,
prisidengę katalikų rūbais, vi
suomet barška giriasi, jog tik
r\
M /
w ouse 1 of Creater Valueš
jie vieni Lietuvos reikalus ro
mių ir barškindami ėdė gerb.
Vileišio darbuotę, lig tas vgžys
\(jJ
P
P 47th and Ashland Avė. \
sveiką kūną.

Skaitytoju Baisa!

KORESPONDENCIJOS
-t------------ -------

Didis Kalėdinis Išpardavimas
Geriausioj rūšies Pianų, Gramafonų.
Geriausis
išsirinki
mas auksinių laikro
dėlių, daimantinių žie
dų, perlų, lenciūgėlių,
branzalėtų ir auksinių
plunksnų.
Geriausia vieta pirkti dovanas dėl Kalėdų.
Krautuvė atdara nedėliomis visą dieną.

Ką tiedu vyru padarė gero
savo valstybei per šešis mėne
sius, — paklaus ne vienas. Na
gi po visą Ameriką pavažinėjo,
pabaliavojo, daug pinigų išlei
do kelionei. Dar pridėjus jųjų
algas ir kelionės lėšas iš Lietu
vos pasidarytų stambus kups
telis pinigų, o pinigai Lietuvos
valdžiai reikalingi.
Tai kodėl
Lietuvos valdžia
neprisiuntė
atstovais patyrusių žmonių, ku
rie butų galėję jau pradėtą dar
bą tęsti toliau? Ne. Lyg pasi
tyčiodama iš Amerikos lietu
vių duosnumo atsiuntė nežinėlius, kurie nieko nesugeba vei
kti. Jau iš atskaitų matome,
kad aukos Lietuvos reikalams
visai sumažėjo, L. L. Paskolos
užbaigimas taipgi nepasisekė.
Vadinasi, medus tirpsta. Juk p.
p. Čarneckis ir Mastauskas ga
lėjo nusimanyti • iškalno, kad
juodu šiam darbui
tik
pa
kenks, bet jį nepagerins, nes
abudu neturi nė menkiausio
visuomenės užsitikėjimo. Lietu
voje daug yra tinkamesnių at
stovo vietai žmonių, kaip tai
gerb.
Sleževičius,
Smetona,
Šimkus, Voldemaras, — kodėl
valdžia jų nė vieno nepaskyrė?
Jie jau yra pasižymėję savo ga
bumais, ir mokėtų kaip prie
savo žmonių taip ir prie Ame
rikos augštų valdininkų prieiti.
Bet jeigu Lietuvos valdžia to
nesupranta, tai mes. Amerikie
čiai, reikalaukime, kad ji nevil
kindama atitaisytų ką negerai
padarius — atšauktų p. čarneckį ir p. Mastauską, kol dar ne
vėlu, ir prisiųstų tinkamus vy
rus, kurie nedarytų žalos Lie
tuvos reikalui
ir
sarmatos
mums svetimtaučių akyse. Tai
yra' labai opus dienos klausi
mas ir reikalingas ūmios atydos. (ireitai pasi j tįsime didelėn klampynei! įstumti, jeigu
dalykai nebus veikiai pataisyti.

— Parapijonas.

—•

• *
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DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ild 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėk pagal sutarimą.
B261 So. Halsted SU Chkago. m
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viPHfl Kotai Bolivia, Velour, Yalama ir Nor-

urupe viena

mandy lygus ir vilagais

apvadžioti, su

diržais ir palaidų išvaizdos, rudi, juodi, navy ir sorrento. Visi

pilnai šilkiniais pamušalais. Miera 16 iki 44. Be jokios abejonės
$35.00 ir $45.00

vertės labai specialiai koliai yra šiame iš-f> y|
pardavime numažinta iki
Zi >• t

Grimo
UrlipC

p-

$65.00 bus šioje grupėje. Stebėtinai gražus kotai Normandy,
Marvella, Orlando ir Bolivia sezonui tinkanti, gražiausi, rudi,
navy, juodi ir reindeer. Daugelis turi puikius vilaginius kalnierius ir rankogalius, kiti tos pat materijos apvadais. Palaidu už
pakaliu, su diržu ir basque išvaizdos. Šilki
niais pamušalais. Numažinti iki

37.50
11.75
/>

Padaryti storo Cheviot gero darbo, modelių Navy ir-Rudi.
Dideli vilaginiai kalnieriai ir pilnai pamušti. Miera 7 iki 16
Reguliariai $15.00. Labai specialiai šiame išpardavime numa
žinta.

O(

DRAUGIJOS, UNIJOS
PARTIJOS, KLIUBAI

Nauji lietuviški rekordai — kaina po 85c.
Komiški rekordai

7256 Gul šiandieną jau ant šieno ir
Sveikas Jėzau mažiausia.
7257 Du Ubagu ir Ubagėlis.
7092 Pas fotografą ir Jonas mokina kariauti.
4916 Jaunikio išsirinkimas ir Piršlybos
4795 Liūdnas gyvenimas ir Kotelyje.
4716 Laiškas nuo Barbutės ir Derybos
4646 Naujas kareivis ir Dainininkas pas profesoi
4535 Jaunavedžio pasiskundimas ir Pas tardytoj
4475 Girtuoklio metavonė ir Pasakos ir Stebuklą
4237 Jonas šmikis ir Maušaus kelionė.

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ SANDELIS

J. B. AGLINSKAS
3238 So. Halsted S'L,
CHICAGO, ILL.

Piemenėlis ir Pavasaryj.
Spragilų daina ir Strazdelis.
Bernužėli Nesvoliok ir Eisiu mamai pasakyti.
Ant kalno karklai siūbavo ir šią Naktelę.
Lietuva Tėvynė musų ir Tykiai Nemunėlis teka.
Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis.
Darbininkų maršas ir Sukclkim kovą.
Saulėlė raudona ir Jojau diena.

Indainavo J. Butėnas
7256
7025
4273
4914

Gul šiądieną ir Sveikas Jėzau Mažiausis.
Noriu Miego ir Plauke žąselė.
Padainuosim gražią dainą ir Našlys.
Linksma diena jau nušvito.

šokių muzika
4796
7026
7093
.4238
4181

Nedėlios rytą ir dėl musų.
I
Lietuviška polka ir Per virvutę.
Visi lipo ir Trepukas.
Rūtų darželis ir Jaunimo polka.
Alvito ežero bangos ir Pilviškių valcas.
%
Rekordų mažiau kaip 6 kitur nesiunčiame, pnsiuntimo
kaštus pieš apmokame.

Rolės dėl Player Piano.
1—Ak myliu tave ........... $1.00
I
2— vEra mano brangi ..... 1.00
3— Meilė ............................ 1.00
4—Pamylėjau vakar ....... 1.00
26— Nesigraudik mergužėlęI 1.00
27— Lietuvių hyrnnas ....... 1.00
28— Jojau dieną .................... 1.00
29— Pasisėjau žalią rūtą ..... 1.00
30— Noriu miego .... .......... 1.00
31— Oi, oi, oi ...................... 1.00
32— šaltyšius ...................... 1.00
33— Oi tu rūta, rūta ....... 1$1.00

Šokiai
5—Lietuviška muzika .... $1.00
6—Klumpakojis ..................... 75
7—žirgelis šokis .................. 75
8— Aguonėlė mazurka .......... 75
9— Vengerka .......................... 75

Kiekvienas apsilankęs į krautuvę su kožnu pir
kiniu gaus dovaną atminčiai.

3343 South Halsted Street,

k.

Valandoat nuo 6 ild 8 vakaro
Rezidencijos tol. Kedzio 7715

Frank Waitekaitia

LAIKRODININKAS

Užlaiko laikrodžių ir kitokių auk
sinių daiktų krautuvę.
Pirmos klosos laikrodžių taisytojas.
1827 So. Halsted St^
Chicago, III.

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon
, Pinigus iš Rockfordt
Lietuvon galima tiesiai
siųsti per S. J. Petrau*
ską, Rockford Real Eatate & Loan Co.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pint
gų siuntimą pilnai atsLe
koma.
Siųskite pinigus Lie»
tuvon per

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str.
Rockford, DL

<TRADES^ąrfĮQČOUNCIL>

437

TAI YRA NAUJIENŲ SPAUS
TUVES UNIJOS ŽENKLAS

NAUJIENŲ SPAUSTUVE YRA
VIENATINE LIETUVIŲ UNIJINE
SPAUSTUVE
AMERIKOJE
♦
1

Chicago, III.
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Pinigai Iš
GEROSAKYS Kenoshos
Yra Neapkainuojamas Stovis
Lietuvon

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

DR. A. M0NTVID i
1824 Wabanaia Ate.

10— Suktinis ir Rūtų dar
želis .....................
11— Lietuviškas šokis .......
12— Varpelis ..................... .
13—Kokietka polka...........
14— Dėdukas polka ...........
15— Noriu miego ................
16— Vamzdelis ...................
17— Ant bangų, valcas ....
18— Mėlynas Donojus ......
19— Po du galviu areliu,
maršas ........................
20— Barbora polka ...........
21— Žirgelis šokis ............
22— Svieto pabaiga...........
23—Vėjo vestuvės .............
24— Dunojaus bangos ......
25— Ispanų šokis ...............
34— Krakoviakas ...............
35— Čigonėlė polka ...........
36— Sudiev mazurka ........
37— Dėdienė polka ...........

Su žodžiais

WAUKEGAN
PHARMACY,
1005 Marion Street,
VVaukegan, Ilk

JUOZAPAS F. SUDRIK,

LletBvl® Gydytojas ir

U EmI WaHbiiigtoq St.
Valandos: nuo 10 ild 12 ryto.
Tclephona Central 8382

V

1248 Velnias ne Boba 2 dalis.
1249 Mano Palvis ir Bugaltara.

Redakcijos Atsakymai.
Vituriui, Cbgo. Tamstos korespodencija netinka, nesuvar
tosime. .

kreipkitės j J. E. Bruževičiaus aptiekę:

4180 Medžiotojai 2 dalis.
4099 Jaunystės atminimai ir Referatas apie nosii

4415
4272
3796
3840
2356
2357
2358
2393

Waukeganū
LietiniaiNorėdami SIŲSTI PIKIGŲ
savo giminėms LIETUVON,

Indainavo M. Petrauskas

ari f r a Teisingai sakant visi musų puikus kotai,
dlILld kurie buvo pardavojami net po $55.00 ir

Vaikų kotų išpardavimas

Senas pasitikėtinas Bankas.
Piet-rytinis kampas Fourth
& Jackson Sts.,
Sioux City, Iowa.

rrj-nrn i i ■ :~n

KOTU PR ATUŠTINIM AS
Griinp

Iowa State Savings
Bank

Dr. A. Juozaitis

“Kožnas dalukas pirktas čia reiškia didi sutaupomą
vmmmmmi****

Visi musų “Kalėdinio Taupymo
Kliubo” nariai turės
“Labai linksmas Kalėdas”
Taip pat galit ir jus.
Ateikite ir prisirašykite musų
Kliuban. Nėra jokių išlaidų.

Telephone Boulevard 5052

14, Ct-

Lietuvos valdžia, paklausiu
si savo sėbrų klerikalų, atšau
kė gerb. Vileišį ir jo
vieton
prisiuntė p. Čarneckj, teknikos
studentėlį, grynai klerikalą, p.
Čarneckis, neturėdamas pats
jokio diplomatinio nusimany
mo, pasikvietė sau padėjėją p.
Mastauską. 0 p. Mastausko dip
lomatinius gabumus žino gerai
jau visi Amerikos lietuviai.

Kalėdos

žvairas akis
Atataisiu

Keletas žmonių persistato, kaip brangytinos akys, koliai joms niekas nekenkia — tuo
met tankiausiai yra per vėlu; prastas regėji
mas ar^a visiškas apjakimas.
Ypatingai šis yra teisingu tiems, kurie pel
no savo pragyvenimą savo akimis, stenographai, accountantai, klerkos, knygvedžiai, auksoriai, braižytojai, engraveriai, spaustuvninkai, ir daugelis kitų. Prastas regėjimas šiame
i atvejį gali reikšti nustojimą žmogaus linksmo
gyvenimo.
TANKUS EGZAMINAVIMAS REIKALINGAS

Akys yra labai opus organizmas. Mažas
—savo locna speciale kenkimas,
tankiausiai išsivysto į sunkų padė
metodą, greitai, teisin jimų, jei laiku neat|>osite. Vienintelis apsi
gai, saugiai. Virš trijų saugojimo būdas, tai tankus egzaminavimas,
tūkstančių
išgydžiau, kad ir sunkus pavojingi ženklai apleidžia.
Esu okulistas 28 metų patyrimo. Suprantu
daugumų iš vieno atsi akis
ir jų ligas. Randasi tobuliausi budai išlankymo.
Reikalaukit mėginime ir gydyme. Duokit man išegzamiknygelės vaitui.
nuot savo akis ir jei reikalinga, pritaikau tei

Taipgi

specialistas singai aldnius, kurie sugražina normalę svei

gydyme —
KATARAKTO,
NUKRITUSIŲ
BLAKSTIENŲ
NTMATYMO
PERŠANČIŲ ..
BLAK
STIENŲ
AŠARO
TŲ AKIŲ

ką padėtį?

Paauksuoti akiniai $5 ir aukščiau

Auksiniai akiniai $8 ir aukščiau

F.O.CARTER,M.D.
23 metai prie State gatvės
AKYS, AUSYS, NOSIS, GERKLĖ
120 South State Street,
Vai.: 9 iki 5; Ned. 10 iki 12.

gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo*
ney orderiais ar draftais tegul kreipiasi pas
A. Pakšį.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grąj
čiausiu budu ir ui pini
gų siuntimų pilnai atsa
koma.
Parduodamos

laiva

kortės Lietuvon ir iš

Lietuvos.
Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Avėų
Kenosha, Wis.
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NAUJIENOS, Olitogū, M.

Pėtnycia, Gruodžio 9, 1921

CHICAGOS
- ŽINIOS::

Menedžeris L. Seidman pra
šo mus paskelbti, kad šaliapi
no koncertas įvyks ne Kalėdų
dienų, kaip buvo aukščiau pa
b...........
skelbta, bet Naujų Metų dienų,
sausio 1, vakare, Auditorium
Teatre. Tikietai, kurie
buvo
pirkti neįvykusiam
šaliapino
Vakar ir užvakar labai daug koncertui gruodžio 4 d., yra
žmonių liko policijos nušauta, geri busimam Naujais Metais
pašauta, sumušta ir sumindžio koncertui.
ta. Irtai daug visai nekaltų!
štai Liudvikas Pinikus (lie
NELAIMES SU AUTOMO
tuvis) liko pašautas savo na
* BILIAIS.
muose,
4415 S. Marshfield
avė., kada pradėjo policija išEdward Fanstill, 35 metų
lauko į juos šaudyti. Jis visai amžiaus, 826 S. Paulina gat.,
nei nedirbo skerdyklose ir nieko užvakar liko užmuštas, kada
bendra su strcikieriais neturė automobilifis ant jo užvažiavo
jo. Sako, kad policija buk pa- W. Chicago avė. ir N. Paulina
tėmijo, kad ten gyveno vienas gatvės. Vežikas pabėgo.
streikieris, tai ir pradėjo
į
Edwin Asplund, 7 metų am
juos šaudyti. Ir kaip to pase žiaus, 4028 Roscoe gat., užvakmė, visai nekaltas žmogus ta kar liko užmuštas, kada W. P.
me dalyke ]>avojingai sužeis Gray 1027
Suinmerale avė.,
tas. Gi panašių dalykų Įvyko automobilius ant jo užvažiavo.
labai daug.
-Gatvėse labai daug žmonių PAKLIUVO PENKI Už MER
liko sumušta policijos lazdomis
GINOS UŽPUOLIMĄ.
ir sumindžiota raitosios polici
>»■" ............ .
jos arklių. Ir kaipo to pasek
Užvakarc suareštavo penkis
mė, labai daug žmonių liko pa vyrukus už užpuolimų
Misa.
guldyta j ligonines; kiti
jų Lillian Johnson, 22 metų am
yra laimi pavojingai sužeisti ir žiaus, 187 Wabash avė., kampe
gal daug turės mirti. Policija 92-ros gat. ir Exchange avė. Vi
laimi žiauriai ir tiesiog nežmo si, išimant vienų, policijos sto
niškai elgiasi su strcikieriais. ty pasirodė buvę areštuoti jau
Tečiau nežiūrint visų polici pirmiau už kriminalinius už
jos žiaurumų, skerdyklų dar puolimus.
bininkai, streikieriai, yra pasi
ryžę streikų trumpu laiku lai Už VAIKO GYVASTĮ GAVO
mėti; ir jie jį laimės, jeigu vie
700 DOL.
nybėj laikysis ir toliau.
Nes
streikieriu eilės kasdien eina
Užvakar Circuit teisme A. J.
vis didyn ir didyn, o skerdyklo Thomas liko nuteistas užsimo
se streiklaužių skaitlius mažė kėti Stanley Zynicksiui $700,
ja.
kaipo atlyginimų už suvažinėji
Vakar prisidėjo prie streikie- mų jo 4 metų amžiaus vaiko.
rių ir kiti skredyklų darbinin
kai, būtent steamfitteriai, elek- VYRAI, ATSARGIAI SU TO
trikinai, mašinistai, cooperiai ir
KIAIS DALYKAIS!...
kiti, kurie nėra Susivieniję su
bučerių ir mėsos kapotoji; uniMrs. Bessie
Bogs anądien
ja.
. .
:'l
atėjus pas teisėjų paprašė, kad
Gi skerdvĮ^ų^nagijaJ1*! deja jis jai duotų “divorsų“, nes,
visas galimas pastangas sulau girdi— •
žymui streiko. Bet jeigu darb
—Aš patėmijau, kad mano
ninkai laikysis vienybės, jiems vyras kortose iš pinigų nevik
tas nepavyks. Jie net pasirūpi riai pasielgė, tai aš jį perspėjau.
no išgauti iš teismo “injuc- Gi jis netik ką manęs nepa
tioną, uždraudžiantį streikie- klausė, bet dar man šėrė —
riams pikietuoti skerdyklas, t nusiskundė ji teisėjui. — Taigi
y. bent kokiu budu trukdyti užtai dabar noriu su juo per
streiklaužiams,
kurie dabar siskirti.
dirba skerdyklose.
Be to jie
Teisėjas sake, apie tai papastatė prie savo skerdyklų su svarstysiąs, kai jis išsimiegovirs tūkstantį apginkluotų po- si,s.
■..^įjįĮg.
licistų. Bet tuo jie dar nepasi
tenkina; jie nori parsitraukti MUNŠAINĖ IŠVARĖ ’*SUNvalstijos milicijų, nes mat poliŠAINį?' Iš NAMŲ. •
cistai dar pennažai
tešaudo
žmones ir neįstengia
apginti
Tony Mojtusiak ir jo mote
streiklaužių. Gi tuo tarpu jie riškė, 1923 Harvey gat., per
dar vis sako, kad visai maža daug laiko praleisdavo dary
dalelė darbihinkų sustreikavo! mui munšainės ir visai nebetu
Tuo tarpu streikieriai sten rėdavę laiko prižiūrėjimui ir
giasi skerdyklas pikietuoti. Va auklėjimui savo vaikų. Už tai
kar streikieriai patėmijo, kad jie tapo anądien .nuteisti pen, skerdyklų baronai
gabenasi kiem mėnesiam belangėn, už
streiklaužius elevatorių
į savo neauklėjimų savo vaikų.
skerdyklas, jie apipuolė tų ele
vatorių ir apie 10 streiklaužių,
NUSIŠUTĖ VAIKAS.

Policija šaudo žmones.

sako, sužeidė. Šiaip kartais

PAGIRTINAS APSIREIŠ
KIMAS.

Šaliapino koncertas
įvyks sausio 1 dieną.

UJiicagos
viešojo knygyno
prižiūrėtojas Carl Roden pra
nešu, kad pastaruoju laiku Chicagos žmonės labai pamėgo
skaitymų knygų.
Pasak jo,
kiekvienų šeštadienį išnešama
knygų iš knygyno daugiau kaip
5,000 dėl skaitymo. Gi per vi
sus metus, jis sako, išnešama
knygų dėl skaitymo daugiau
kaip 8,000,000 tomų.

Atsiimkit laiškus iš Pašto

655 Pawlau8kls J
659 Petraičio Stanislovas
660 Petkene Emjleia
662 Plevis Antanas
663 Pocius Emelij
666 Pūkeliu Jurgis
668 Radockonu Devonu
670 Rakickieno Anus®
671 Ribokas J.
675 Racias Antonas
676 Rulinckis Joseph
677 Sakalauskiene K.
678 Šalis K
679 Schvazas Anton
681 SestakoNVskaiti O.
682 Šeštokus Baltramleys
690 Sipralis John
691 Šimkus Juzapas
692 Šimkus Jan
696 Sobutis Feliks
703 Strala Kazimeras
705 Stumbris Pranas
707 Sadauskiutei Agatai
708 Talalus A.
713 Tūzas Juzapa
718 Vaičiūnas J.

Šie laiškai yra atėję iš Euro
pos. Kam jie priklauso, tegul
nueina į vyriausi j į paštų, (Clark
ir Adams gt.) atsiimti. Reikia
klaust prie langelio, kur padėta
iškaba “Advertised Window”,
lobėj nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERĮ, kaip kad
šiame sąraše pažymėta. Laiš
kus paštas laiko tik keturiolikų
dienų nuo paskelbimo.
502 Abramavich Viliema
504 Adomaitis Tonu
506 Andrusunu Juozu
g
509 Aradski Kastontlnas
510 Arialis J.
512 Balaisis Jan
513 Banevičienei Mortai
514 Barakavsas P.
517 Benaitis Mrs. G.
518 Bertoni Meri
530 Cebatarunas Gabrijel
533 Chuplis Mrs. Elizabeth
537 Dianis Anna
'
538 Divis Josef
538 Dreodkskas C. Chas.
540 Dabulskui Antonini
541 Dūda Piotr
542 Eilvydaitie Anna
549 Gaizauskiene Kazimiera
551 Gatuska Wladyslaw
554 Gedraitis John
555 Gedraitis William 2
560 Golasauskas Vaclovas
567 Grigel Ygnas
568 Grygiėl Martin g
570 Gužiene Rozalija
577 Jagiollo Waelaw
579 Jeruskis Jonas
581 Judinaitis Antonas
582 Judris Augustinas
584 Kaminskis George
585 Kanaverckas Tony
589 Kaszlowskas Frank
592 Kaziunas Mutejs
593 Ludas Juozapas
535 Malinauskenei Domicėlei
597 Kinderis Jonas
598 Kinsas Povilas
599 Klumbys Stasys
600 Klumbis Walter
60& .Kazlauskas11 Juozas
614 Kumpikas Pelikas
616 Kaldoketei Al.
617 Kalvvis Georgo
619 Laurinekecnes Kazimieras
620 Leonas Frank
632 Meistaite Amilija '
639 Milašius Ignacas
641 Mikucki Emilija
648 Neverdauskis Piter
649 Norkus Jahn
652 Nutoutis Vincentas
651 Ponantui Petrui

721 Wainis Frank

722
727
736
738
739
740

Waieunas 1).
Wirshi» Kozimers
Zabrauskas Anton
Zebrauskis H.
Zidar Azusenis
Zopkus Kazys.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“N A U J I E N O S”
---------- ,

KRUPAS

Mrs Mary E. Ujedges, 70 me
tų amžiaus, anądien netyčia iš
krito per langų nuo šešto augšto ir ant šalygatvio užsimušė.
KIAUŠINIAI VĖL ATPINGA.

Kada žmonės pradėjo boiko
tuoti kiaušinius, jie biskį atpi
go. Sako, kad kiaušiniai
žy
miai atpigtų į trumpų
laikų,
jeigu žmonės ir toliau jų ne
pirktų.
PAKELS KOVĄ PRIEŠ MUNŠAINĘ.

Miestas
rengiasi
pakelti
smarkių kovų prieš munšainę,
nes pastaruoju
laiku ji pa
gimdė labai daug žalos. Beveik
$40,000 LABDARYBEI
Mrs. LaurA Field Dibblee už dabar nėra tos dienos, kad ne
vakar probate teisme užrašė kristų kelios aukos nuo mun
l
>
$10,000 labdarybės įstaigoms. šainės.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo
pranešima iš Lietuvos Prekybos ir Pramones
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.
Pinigus
9898 — J, Mickevičiūtė
2421 — P, Petraitis

2662 — J. Sinkevičius
2664 — O, Stunkienet

2423 — O. KukulsklenS

2668 — A Dagi®

2432 — V. Žukauskienė
2438 — O. Balyčiunaitė
2446 — M. Pušinskaitė

2669 — V, Dapkus
2676 *— M. Paplauskienė
2677 — V, Orentas

2450 — J. Ruzgas

2678 — A. Šimkus
2683 — M. Masiulis

2477 —' M, Marcijonis

2685 — J. černauckas

Vienas iš didžiausių aradimų mo
demiškojo medicinoje yra įžymi Bu
lgariška Kraujo Arbata. Riebus išs
paustas skystymas iš šaknių žievių,
lapų, žolių, uogų ir kvietkų reikia im
tai
ti vienų ar du kartu į savaitę,
yia labai naudinga kiekvienai • mote
iia{, kuri geidžia švarios išvaizdos.
Ji pagelbsti sistemai apsivalyti nuo
nuodų, kurie yra pliežasčia vidurių
užkietėjimo uždegiiho, jaknų, inkstų.
pJho ir kraujo nesmagumų.
Bulgariška Kraujo Arbata dabar
yra milionų žmonių vartojama, kurie
remiasi .uit jos diildęs spėkos spląužymfi mdžISukių slogų ir apsisaugo
jimui nuo Influenzos, plaučių uždegi
mo ir kitų sunkių ligų.
Bulgariška Kraujo Arbata yra biedno žmogaus gyduolė. Yra ekonomiš
ka. Kainuoja visai mažųi. Reikalau
kit savo vaistininko šiandie arba ap
draustų prisiusime paštu 1 didelį šei
mynai baksų $1.25, arba 3 už $3.15,
arba 6 už $5.25. Adresas: H. H. Von
Schlick. President, Marvel Products
Company, 451 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

LIETUVIŠKI KALENDORIAI 1922

DENTISTAS
Gold Crowns — taip žemai $3.50
Platės — taip žemai ......... $8.00
Bridgework — taip žemai .... $4.00
Už šitaip kainas gali atlikti sau
naudingų dalykų tuojaus.
Darbų
gvarantųojame, kaipo geriausių.

Egzaminavimas
veltai
>

Dr. Frank Satten
Kampas 47-os ir Halsted St.
V--------------------------- —...

^DR.HERZMAN^1

2686 — J. černauckas

2691 — L, Pučinskien3

M RBSIJOS
Penlklll rm 8412
Baleted 84.

2533 — P. Railienė

2692 — M, Žemaitienė
2696 — B. Linkevičienė

meta kaipo patyrus gydytojas, ahl-

2534
2538
2542
2543
2545

— A, Masiuuas
— A, Danaitis
•— P. Kurčius
— K. Kulpis
— O. Dobilai 13

2698 — A. Goštautas
2699 — A. Lukiene

Vyrų, motorų ir vaikų, pagal nu
jaustas metodas t-B«y ir kitokiu
elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorijai m*
1BU St., netoli risk St.
VALABDOSi S«o IB-lk ptatų,
Ir IM 6 iki 8 vah vakanU.
( Dienom!b: Canal
TtonhaaaiiJ
8110 Mrba
a
MųktUnls: Dmei
__
( 851 - Drova? 4180
GYVENIMAS: 8818 8. Halsted Si.

27*00 — J. ŠklenikienG
2703 — A. Lalio v. tena. įnd.
2704 — U. Babickaitis ” *’

2556 — M, Čepulis

2705 — A. Vilionė ” ’’ M
2712 »— J. Kairys
2718 *— V« Eidentienė
2717 —- “šviturio B-vės”
2722 — J. Karklius
2725 — M. VišniauskienS s
2726 — A. Jakučiunas
2781 — M. Zarankienė
2733 — Liet. Ūkininkas
2738 J. Taraskus
2754 — Socialdemokratas
2755 — Liet. Ūkininkas
2756 — “Lietuvos” Administr.
2758 — J. Sinkevičius
2760 — A. LemontavičaitS
2764 — A. Sinkevičius
2780 — B. Rubaževičius
2784 P. Talandis

Kvitai su paėmėju parašais randasi
“Naujienų” ofise.

Padarysime 500 namu linksmais

Ateiki irus dirbtuves brenčių

T. Pullman 5432

A. SHUSHO
AKUŠERIU
Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.
Chicago, III.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd StM kampas S.
Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 3114 W. 42nd SU
Tel. Latayette 4988.
Va!.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietų.

DR. CHARLES SEGAL '
FnMik«oJa 15 autai
OfiflM
1721 8o. Ashland Av% I labu
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
MMeriitah TrriMta b
Vaikų Ligų.
OFISO VALAiYDOS:
■«• 18 Ud 12 vai. ryto, nuo 2 Ud
I vaL po plet ir nuo 7 iki 8:86 vai.
vakaro.
Modaliomis nuo 18 vai.
ralandoa ryto iki 1 vaL po pto*.
Telefonas Drenai 2860
k-------------------------------------- -

Į j . Į • g|n Nupirks didelį Phonographų
H tggCCgag UM 1922 modelio, kuris grajina
Į. T
y visokio išdirbimo rekordus,
f
J
su raštišku GVARANTAVIr
MU ant 10 metų. Šių phonographų reguliarė kaipa nuo

Tiktai1 $25
$100 iki $200

■■■■■■■. j-—----------- u. .i.1-'-*.1■■n- r.!* ;

Dr. Maurice Kalni

Tik 500 phonogrophų s« tokia kaina.

pabrinkime ii 24 rekordų, 600 plieno
f iii
f lL I Ul“f,ntų’ *a*pgi daimanto adata su kiekvienu yri
Į
■
■ M,phonographu. Ateikite pas mus ir mes

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4631 So. Ashand Ate.
Tol.: Y arda 994
Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedalioj po
pietų.
Tel.: Oakland 1294

parodysime gražiausių phonographų. Kiekvienas phonographas yra
peržiūrėtas musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI
KYSIME IR KADA NOR128I, TADA PRISTATYSIM!
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI UŽ MIESTO, PA
SIŲSIME C. O. D. DALEISDAMI PERŽIURĖTI PIRMIAU, NEGU
MOKftSI PINIGUS.

.......

Kųtik SUgrĮi* ii CallfornljoB Ir
vii tos savo praktikavimų po No.
1208 W. H&rrisoa Si.

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

!■■■■■■■■■ ■ ■ ■

)
!
I

Rusiškos ir T

■ ■■■■■»

Vanos

12th STREET
Jei. Kedzie 6902

Suvedame dratus Ir sudedame . fixtures | 6
kambarių namą už $69.00. Persitikrinimui kreip
kitės pas mus arba telefonuoldte, o mes suteig
sime apkainavimų. Darbų visuomet gvarantuojame.
Taipgi laikome elektros itankių krautuvę ir tai
some viską namieje. Musų kainos prieinamos.

NEW PEOPLES ELECTRIC C0

8514-16 Roosevelt Rd.

1711 W»t 47th SL

Arti S't. Lo«is Ave^
CHICAGO, ILL.

Tarpe Hermitage ir Paulina.

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus I savo narna dabar. Kaina stebėtina!
Berną. Pagabus Išmokesčio planai suteikiamas, jei norite. Mielai
npkajnavimų suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.į
1619 W. 47th St Tel, Boulev^T892^CM<Mgo>flLl

Valandas i 8—12 kasdien* ir • -41
I

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

Tel.: Yards 413
|rL..r

Spuciahstas Ligy

Venerališkų, kraujo, odos, kroniŠkų, inkstų

,^xat“gydym“6U paeel‘

DR. J. W. BEAUDETTE
Ofisas
Novako Vaistini
1724 S. Ashland Avė. '
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned.: 2:80—4^0 P. M, •
Telephone: Car.al 464

Ofisas
6100 S. Ashland Avė.
ant viršaus Banko
VaL: 1—2:31 ir 6:80—8:80 P. M.
NedrliomlB iki 2:80 P. M.
Telephone: Republic 805

1

DR. MARYA
3OW1ATT-SASS.

1020 S. Halsted St., Chicago, III.

KALĖDŲ DOVANOS

1

............ 1 ■

Tat AuBtin 787

Main Salesroom Factory Branch

kalendorių k. t. 3 kareiviai kelia vėliavų, Gen. Žukauskų ant arklio, A. Sme
tonos paveikslų, Vilniaus reginys su “panie-panie,” Lietuvos ženklas su
Himnu ir Vytautas sumuša kryžiokus ties Žalgiriu. Turiu ir kitokių daugy
bę no lietuviškų gražių merginų ir kitokių. 5 kalendoriai už $1.00. Imant
daug, duodu pigiau. Norintiems pardavinėti arba biznieriams dėl savo kostumerių daug pigiau. Užmokestį siųskite stampomis, doleriais, money or
deriais, ar čekiais, šiuo adresu:
(46)
LITHUANIAN PRESS
199 New York Avė.,
Newarkį N. J.

Numažintos

Kainos

2482 — O. Kazlauskienė
2500 -— S, Alšauskas
2507 — A. JokubaitienO

Glessco

George Bushenko, 2 metų
amžiaus, 2435 Clybourn avė.,
i
į •
anądien įpuolė į karštų vandenį
šį metą vėl išdirbau 2 nauju sieniniu kalendorių. Paveikslėlį matote
ir mirtinai nusišutė. Kiek vė yra tai grynai lietuviški spalvuoti kalendoriai (ir mėnesiai lietuviški). Tai
geriausia Kalėdų dovana saviškiams Lietuvoje.
liau pasimirė.
Jie kainuoja abudu už 50c., 5 už $1. Turiu ir kitokių gražių lietuviškų
UŽSUMUŠĖ MOTERIŠKĖ.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje

2560
O. AfiCilienė
Krupo baisus smaugiantis kosults 2570 — J. Bartkus
užeina pačiame vidurnaktyj be jokio
perspėjimo ir pasigailėjimo. Glessco 2579 — J. Lazauckas
prašalins krupų į 15 minutų be vėmi 2583 — D. GelmanaitS
mo. Užlaiko kvėpavimo pereinamas 2598 *— A. RaukienS
vietas ir išmeta gličląją m-edegų ifi
visos sistemos. Pasirūpinkit Glessco 2610 — V. Pincliu
butelį šiandie, gaunamų visose vais 2622 — E. žemaičiuni ukS
tinėse — 50c. butelis, bet kaip galit
pamieruot dalyko vertę, kuris gali iž- 2623 — A. Stukaa
gelbėti gyvastj?
2631 — Z. Getkienfi
2635 — J. šklenikienQ
2640 — J. Petrauskas
2641 — A. Matukaitienė
— M. Sakalauskas
For Coughs,Coldsand Croup 2643
2645 —r E. Savickas
2651 — F. Krizenauskas
2658 — A. Adomaitis
BIEDNO ŽMOGAUS GYDYTOJAS.
Tūkstančiai pasitaisė — Paprastu na 2659 — K. Matelis
mine gyduolė, kaipo biednų palaima. 2661 — M. Grebelienž

ir

gatvėse prižiūri, kad streiklau
žiai neitų į skerdyklas skobauti. Ir kol kas skerdyklų savi
ninkai negali pakankamai strei
klaužių į skerdyklas įvežti. Tie,
kurie yra ten nuo seniau užsi
likę, tai iš skerdyklų laukan
nebeina; jie ten dirba, valgo ir
miega. Bet jų ten dabar vi
sai nedaug tėra ir tie patys prie
progos pabėga į streikieriu pu
sę.
Sako, streikieriams daug gel
bsti moters. Mat jos pasigami
nę savotiškos
“amunicijos,“
būtent pipirų ir tam panašiai
apsunkina policijos darbų; jos
savų “amunicijų“ lieria policistams ir jų arkliams į akis ir
šie po tam nebegali minioj vei
kti. Ir patys policistai nusis
kundžia, kad jiems yra labai
sunku kovoti su moterim, strei
kiečių pagelbininkėms.
Žinovai spėja,
kad streikas
ilgai nusitęs, jeigu darbininkai
laikysis vienybės.

•P

vakaro
iiskirlant ----------nodildianiaa.
.

•

Telefonas i Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽEUS
Uetavb Denttotaa
arti 17-toe gatvta

'dr. m. stapulionis

Gydai be gyduolių ir be operatijų
3347 'Emerald Are.
9 ild 11 ryte ir 9 ild 10 vakaro
Tel.: Boulevard 9397
781 W. 18-ta gat
2 iki S rak.
Tel.: Canal 279
----- - --------------- —

DR. C. K- KLIAUGA
DENTISTAS
1821 S* Halsted SU Chicago, RL
kanapas 18th St.
Valandas: 9—12 ryto Ir 1—0 rak.
Phona Canal 217
*.......... ■■

—- ■

■

■

,

■

TaloZnnas Pulhuan 8M

DR. P. P. ZALLY8
Llotnvys Dantistas
mm So. Michigaa Av^ Rooelawft.
Valandos: 8 ryto ild 12 dianų
■na 1 po plotų Ud 9 vakaro.
V
------- _
i—
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Naujienų
Bridgeporto
Skyrius

|skas žinoma, prisidėjo prie
REIKIA DARBININKŲ
PRANEŠIMAI.
PARDAVIMUI
pinigų siuntinio pagerinime,
papiginamo ir pagreitinimo. Kurią privalėtų perskaityti Town <>f Lake. — Tcat. Kliubo
PARDAVIMUI RESTAURANTAS
MOTERŲ
ir namas užpakalyj, prie 22-nd - ir
Naujienų
skyrius ant kiekvienas lietuvys-dar- “Lietuva” pidešmetinis susirinkimas
$7,000:
cash
bus laikomas penktadienį, gruodžio 9,
REIKALINGA ŠEIMYNINKB mer Halsted Sts. Kaina
Bridgeporto yra įsteigiamas
bininkas.
$2,500.
8 vai. vak., Šv. Kryžiaus par. salėj. gina ar našlė prie namų darbo. Leng
Saliunas ir 2 fintai viršuje, geras
tam, kad dar didesnis žmo Steigiamojo Seimo Socialde Visi nariai privalo dalyvauti, nes be vas ir pastovus darbas, gera mokestis. mūras,
netoli 88-th and Wallace sts.
kitų svarbių reikalų bus rinkimas val
Atsišaukite
mokratų Frakcijos
nių skaičius galėtų pasinau
Kaina
$8,500.
Cash $2,500.
OREMUS CHEMICAL
dybos ateinantiems metams.
Du
namai
ant
loto 26-th ir Halsted
doti Naujienų pinigų siunti
— Fin. Rašt. N. K.
LABARATORY
Sts.
$3,100.
Cash
$1,000.
1718 So. Halsted St.
mo tvarka ir patogumais.
7
kambarių
muro
namas,
pigini,
Town
of
Lake.
—
Balto
Dobilo
L.
Dekleracija
$2,300 prie 38-os gatvės. $300 cash
Sukoncentruotas į vieną įs
P. Kliubo priešmetinis susirinkimas
Taipgi pabudavosime tamstai. Lotai
įvyks penktadienį, gruod. 9, kaip 8
Bridgeportiečiai
senai taigą, tokia kaip Naujienos, Turinys: —
South Side po $275 su šalygatviais,
vai. vak. paprastoj svetainei. Kiek
vandeniu suroms ir gasų, apmokėta.
skundžiasi, kad jiems perto pinigų siuntimas be abejo 1. Deklaracija,
vienas narys privalo atsilankyti, nes
VYRU
$50
cash ir $5 į mėnesį.
bus renkama nauja valdyba ateinan
ji pasiekti Naujienas, ypač duos .didesnio užganėdiiu- 2. Ko atėjom Seiman?
Klauskit
Mrs. KELLER,
tiems metams. — Rašt. W. Sharka.
REIKIA
VYRO
į
departmen58
W.
Washington St.
pinigų siuntimo reikale. Ne mo, kaip amerikiečiams lie |3. Politikos klausimas;
4512 S. Tai man Avė.
Tel. Dearbom 2036
tinę krautuvę dirbti. Gali pada
žiūrint į skundus ir tolumą, tuviams, taip ir Lietuvos [4. Darbininkų klausimas;
Agentų reikia.
Lietuvos Dukterų Draugija stato
betgi ir iš Bridgeporto ir iš žmonėms.
scenoj keturių veiksmų dramą “Kry ryti nuo $40 iki $50 į savaitę.
!5. Žemės klausimas;
žius” sekmadienį, Sausio 8, 1922, Mel Gera proga teisingam vyram su
PARDAVIMUI SALIUNAS
Town of Lake, ir iš Brigh
6. Ūkio atstatymas ir finan dažio salėj. Visas spektaklio pelnas $300 kapitalo. Atsišaukite: Con smagioj vietoj, baltų ir juodų
ton Parko, ir iš West Sides,
skiriamas Rusijos badaujantiems. Pra
sai ;
šome kitų progresyvių draugijų tą solidated Novelty Co., 128 No. žmonių apgyventoj. Kaina, geru
Ir iš North Šides, ir iš kitų
7. Santikiai su kaimynais; dieną nerengti vakai*ų, kad vieni ki Wells Street.
mą biznio patirsite ant vietos.
dalių Chicagos, ir net iš
8. Ar daug tikimės čia lai tiems nepakenktujne. — Komitetas.
Pardavimo priežastis, apleidžiu
tolimų jos apielinkių lietu
mėti?
VYRŲ
REIKIA
ŠIOFERIŲ,
AMALietuvių Moterų Dr-ja “Apšvieta”
“BIRUTE
miestą. 349 E. 26th St.
viai važiavo į centralį Nau
rengia rankos dirbinių ir namie ga tninkų ir paprastų darbininkų dirbti
9. Musų taktika.
mintų valgių
bazarą sekmadienį, Taxi-Cabs didelėn Taxi Co. Gali pa
jienų ofisą su įvairiausiais
PARDAVIMUI SALIUNAS, GERI
Kuris
atidžiai
perskaitys
gruod. 11 d., Mildos salėj, 3142 So. daryti $125 iki 150 į savaite. Išmo
rakandai
(fixtures) su keturiais pra
reikalais, o ypač tanų kad Birutės Choras ir solistai jau šią knygelę, bus gerai susi Halsted.
kinsime
važiuoti
ir
Taxi
biznio.
Nuo

Pradžia 4 vai. po pietų. Vė
nekartą
džiugino
žmones
savo
gyvenimui
kambariais. Lystas 3 me
latinis
darbas.
$400
kapitalo
reika

gavus tą užtikrintą patarna koncertais etc. Ji ruošiasi pa pažinęs su Lietuvos princi- liau, 7 vai. prasidės šokiai. Kviečia linga. Pinigai užtikrinti. 82 W. Wa- tų, biznis gerai
išdirbtas, geroj vieme visus dalyvauti.
vimą pinigų siuntime Lietu džiuginti svetelius ir dabar. pialiais klausimais.
toi, tarpe dviejų dirbtuvių. Aplink vi
shington St. Room 525.
— Komitetas.
sokių tautų apgyventa. Didžiausis gatvon, kokį duoda savo drau Ateinantį sekmadienį, gruodžio
Kaina 20c.
vekarių privažiavimas iš visų miesto
S. L. Ex Kareivių 3-čios kuopos su
gams Naujienos per savo Pi 11 d., Birutė duos pirmą šį se Tuojau siųskit užsakymus sirinkimas bus laikomas penktadieni,
dalių. Apart biznio, yra geras Ice
box,
tinkamas bučernei, grosemei ar
gruod. 9, 7:30 vv. Sv. Jurgio parap.
nigų Siuntimo Skyrių.
Pareikšta
Seimo
posėdy
saliunui.
Viskas parsiduoda labai pi
zoną savo koncertą Americansalėj. Visi nariai kviečiami dalyvauti,
giai.
Kas
pirmesnis, bus laimingesnis.
Kadangi iš Bridgeporto ir Bohemian salėj, 18-ta gatve, Frakcijos vardu atstovo drg. nes be kitų reikalų, bus taipjau ren ’ PARDAVIMUI BUČERNR IR
Priežastis
pardavimo, savininkas turi
nauja valdyba ateinantiems me grosemė, lietuviais apgyventoj,
iš kitų pietinių Chicagos da arti Ashland avė. Sezono pir St. Kairio, birželio 23, 1920. kama
kitą
biznį.
Vieta:
tams. Dar nepriklausančius ex-karei2607
So. Halsted St.
lių bent keletas tūkstančių majam savo koncertui ruošia
vius kviečiame atvykti
ir įstoti į labai geroj vietoj. Biznis išdirb
musų kuopą. — Sekr. B. Simokaitis. tas per ilgą laiką. Pardavimo
žmonių nuolat atsilanlio Birutė didelį programą, kuria
PARDAVIMUI saliunas su ba
Naujienų ofišari, dabar pasi me be Birutes choro dalyvaus
Dr-stės Meilės Lietuvių Amerikoj priežastį patirsit ant vietos.
rais, lietuvių apgyventa vieta.
priešmetinis susirinkimas įvyks šeš
ryžta duoti daupaus paran- dar ir žymiausieji musų solis710
W.
33rd
St.
Lystas ant 2 m. 8 kambariai dėl
1739 So. Halsted St.,
tadienį, gruodžio 10, 7:30 vv. papras
kumų chicagieciams, atida tai-dainininkės “Mariutė“ Ra
toj salėj. Bus renkama nauja
gyvenimo. 4 galima išrendavoti.
Chicago,
III.
PARDAVIMUI BUČERNR IR
valdyba, dėlto kiekvienas narys priva
rant antrą Naujienų ofisą kauskaitė, p. Ona
Pociene,
lo atvykti į susirinkimą. — Iz. Wede- grosernė. Parduodu greitai ir Pardavimo priežastį patirsite
ant Bridgeporto. Atidaro taipjau “Onutė“ Radauskaiteckis, fin. rašt.
ant vietos. 732 W. 19th St.
PASIKALBĖJIMAS
pigiai. Pardavimo priežastį pa
ma sai ofisas bus tiesioginė Biežienč, Sa lomija Staniuliutė
AMERIKONO IR
tirsite ant vietos.
PARDAVIMUI SALIUNAS,
Naujienų šaka po pilna Nau ir pianistai pp. A. Olis, J. BiGRINORIAUS.
2956 So. Union Avė.
jienų administracijos kont janskas, M. Yozavitas.
apgyventa visokių tautų. 4 kam
bariai pragyvenimui. Biznis iš
role. Bridgeporto ofisas at Malonu pažymėti, kad Biru
PARDAVIMUI
BUČERNE
ir
Sutaisė
A.
J.
Karalius
JIEšKAU SAVO SESERŲ: ONOS
liks beveik viską, kas atlie tė turi naują vedėją-mokytoją.
dirbtas nuo senai. Pardavimo
Puslapių 82.
ir Elzbietos Gluodenių; brolių, Kazi groserne, biznis išdirbtas, viskas
kama centraliame Naujiena Juo yra žinomas musų muzi-j
priežastį patirsite ant vietos.
miero ir Juozapo Gluodenių. Paeina
įtaisyta
pagal
naujos
mados.
Tu

Kaina
tik
10c
iš Kuršėnų valsč., Šiaulių apskr. Jie
ofise. Už viską kas bus da kas, Beethoveno Muzikos Kon-I
1457 So. Sangamon St.
natvs ar kas kitas meldžiu pranešti. ri būti parduotas 'labai greitai.
roma Bridgeporto Naujienų servatorijos
NASTAZIJA GLUODENIUTfl, po vy Atsišaukite į Naujienų ofisą po
direktorius, p.
NAUJIENŲ
KNYGYNAS
PARDAVIMUI saliunas. Biz
ru
Čepulienė. 566 W. 18th St., Chicago
ofise pilnai atsakys Naujie Antanas Pocius; jis ir diriguos
No. 504.
1739
S.
Halsted
St.,
nis gerai eina. 4 kambariai pra
nos. Bridgeporto ofiso dar šį pirmąjį sezono Birutes kon
JIEšKAU brolį, Petrą Gaižauską.
1
,
Chicago,
III.
gyvenimui, pigi renda, tik $15.
Girdėjau buk gyvena Chicago. Šiau
bininkai bus po augštu pini certą.
PARUDAVIMUI FRUKTŲ
lių apskr., Triškių par., Leilėnų kai
Lystas iki Liepos mėn. 1922 m.
giniu bundsu, Kaip ir Nau
IR DARŽOVIŲ MARKEmo. 7 metai, kaip nežinome kur gy
Reikia
tikėtis,
kad
kaip
pa

Parduosiu pigiai už tiek, kiek aš
Pranešimai
jienų centralio ofiso darbi
vena. Žinanti ji, malonėkite praneš
TAS.
,
GERA
VIETA
ti, arba pats atsiliMkie.
esu mokėjęs. 5363 Shields Avė.
ninkai. Bridgeporto ofiso prastai, taip ir į šitą Birutės
LIETUVIUI.
ONA MAČHJKIENfi,
koncertą
Chicagos
lietuvių
vi

Liet Darbininko Tary 2200 Bond Avė., ' E. St Louis, III.
-vedėju bus visiems gerai ži
3244 S. Halstod St.
PARDAVIMUI SALIUNAS
suomenė
gausiai
atsilankys.
nomas draugas Vincentas
bos Konferencija.
JIEšKAU SAVO VYRO JUOZO
ir restauracija. Biznis gerai iš
Mišeika.
PARDAVIMUI BUČERNfi IR
Gustainio, kuris Jau antras mvtas
Chicagos Lietuvių Darbininkų kaip išvažiavo iš Chicagos palikda groserne; visokių tautų koloni dirbtas, lietuvių ir kitų tautų
Naujienų
Bridgeporto
moterį su dvidms kūdikiais ir po
Tarybos konferenciją įvyks ne- mas
BRIDGEPORTAS.
gražioj vietoj, apgyventa vieta, prie gelžkelio
šiai
dienai
nežinia kur randasi. Jis joj. Randasi
Skyriaus atidarymas yra ne
stoties. Priežastį pardavimo pa
dSlioj, Gruodžio 11 diena. 10 vab pats, ar kas jį žihAtų Yhnlonekitn pra Brighton Parke. *
tik žingsnis priekin Naujie
tirsite ant vietos.
ryto, Meldažio sevtainėje, 2242 nešti. Ona Gustainienė, 1744 N. Hoyne
Lietuvių
Auditorijos
reikalai
3965
Archer
Avė.
nų Bendrovės gyvavime,
Avė., Chiteago, III.,
♦
1 ‘
4914 S. Ashland Avė.
bet ir žingsnis priekin su eina gerai. Simano Daukanto West 23 Place.
PRIVERSTAS PAAUKAUTI PARDAVIMUI SALIUNAS SU na
tvarkyme pinigų siuntimo draugijos priešpietiniame susi Draugijos ir kuopos priklau
88 notų grojiklį pianą. Pilnai mu ar be namo. Namas mūrinis 2
rinkime, praeitą sekmadienį, sančios arba norinčios priklausyiš Amerikos Lietuvon.
aukštų, ant 2 lotų, su naujausios ma
$235.00.
dos įtaisymu, elektros šviesa ir garu
Naujienų rūpesčiu Lietu nariai pasižadėjo visi, kai vie | ti Ch. L. D. Tarybai, malonėkite NORIU SUSIPAŽINTI su mergina gvarantuotas
1404
N.
Mayfield
Avė.,
šildomu. Nauji fixtures. Priežastį
mylinčia šeimynišką gyvenimą. Gali
voje daug dalykų gerinus nas, pirkti Lietuvių Auditorijai išrinkti atstovus į konferenciją būti
našle
ar
gyvauašlė,
Bile
tik
ge

pardavimo
patirsite ant vietos.
Austin.
535 W. 36th St.
susitvarkė pinigų pristaty statyti Šerų ir čia pat nupirko (po vieną atstovą nuo kiekvieną ro budo, ir tiek išvaizdos, nejau25 mėtų. Aš esu 29 metų am
me. Naujienos tikrai davė Šerų už 300 dolerių.- Pati drau 50 narių arba dalies) ir prisi nosnė
PARDAVIMUI SALIUNAS SU
žiais.
Su pirmu laišku ir paveikslą • PARDAVIMUI BUČERNfi ir grogija
iš
kasos
jau
turį
pirkus
sernė
arba
mainysiu
ant
bile
kokio
dėt
prie
to
didelio
judėjimo,
ku

barais ir visais įtaisymais: lietuvių
pavyzdį, kaip geriausia su- daugiau kaip UŽ 1,000 dolerių.
prisiųskit. Atsakymą duosiu kiekvie
eito biznio. 4 kambariai pragyveni airių ir vokiečių apgyventa, arti
pinig-ų siuntimą.
nai
ir
roiknlauiant
paveikslą
grąžin

riam
vadovauja
Lietuviu
Darbi

Anton Tenlkailis, 3428 Soutli mui, renda piri, biznis išdirbtas per dirbtuvių; 4 kambariai pagyvenimui,
; Dau£eijS buvo neužganė Taipjau JL-iotn-vių Moterų ninkų Taryba.
Halsted St., Chicago.
tų tautų. Turi būt parduota į trumpą tos. Atsišaukite i Naujienas, po No.
be
pirCh.LD.T.PIMomasai Komitetas,
dinti Lietuvos bankais ir “Apšvietus“ draugija
alką, Nemokantį darbo išmokinsime. 502.
miau pirktų už 150 dol. šėrų,
J. K. Torozas, 4518 So. Wood St.
jų tvarka, bet Lietuvos ban
praeitą sekmadienį priešmeti- North Side. — Utarninkais ir suPARDAVIMUI PUSE SALIUkai paskui visiškai teisingai niame susirinkime narės atski batomis, nuo 3 iki 8 v. v. LiuosybSs
PARDAVIMUI GROSERNES no lietuvių ir rusų apgyventoj
Svetainėj, 1822 Wabansia Avė., mu
daf labiaus galėjo ruguti rai nupirko nemažai šėrų,
PASIRENDAVOJA
KAMBARIS
o zikos mokytojas VI. Voronec duoda vienam
arba dviems vaikinams, tar rakandai (Fiktures) už labai vietoj. Pardavimo priežastis —
ant Amerikos pinigų siuntė- kitos pasižadėjo pirkti ateinan smuiko lekcijas vaikam. Subatomis pe Jackson
ir Washington Parkų. jigią kainą. Atsišaukite po 6 v.
gi nuo 1 iki 4 vai. kviečiami atvykt Elektra, maudynė,
važiuoju Lietuvon.
S. Nes kaikurie Amerikos tį susirinkimą. — K. Vičas.
telefonas, garu ap
vaikai, griežiantieji kokiu nors instru šildomas.
vakare.
1400 So. Union Avė.
nigų siuntėjai didžiai primentu, kad sudarius vaikų orkestrą.
A.
BARAUSKAS,
2256
W.
24-th
St.
— S. D.
rnovė Lietuvos bankus. Yra
1144 E. 55th St.
PARDAVIMUI saliunas labai
Tel.:
Dorchester 6294.
žinomas vienas atsitikimas,
Chicagos
Lietuviu
D.
S.
Pašalpos
PARDAVIMUI
Victrola,
VicNORTH SIDE.
pigiai; gera vieta, tarpe dirb
priešmetinis susirinkimas bus laiko
kad iš vieno didelio Lietu
toro išdirbystės. Kaina
$65. tuvių, visokių tautų apgyven
mas sekmadienį, gruodžio 11, 2 v. no
ŠILTAS kambaris ant rendos
vos banko vienas Amerikos
Atiduosiu už $30 su rekordais. ta. Turi būt parduota į trum
pietų, Związek Polek salėj, 1315 N.
Vėl “Dvi Seserį“.
pinigų siuntėjas ištraukė
Ashland Avė. Visi nariai malonėkite vienam arba dviems vaikinams Grafonolas
mažai vartotas; pą laiką.
.
yra svarbių reikalų.
su valgiu. Maudynės, elektro
pusantro miliono auksinų ir Kadaise pirmą kartą statyta susirinkti, neš —
kaina
$150.
Su
rekordais
ati

Sekr. A. Shimas.
1528 S. Western Avė.
šviesa ir kiti visi patogumai.
niekad neatsilygino. Jeigu nauja p. M. Dundulienės drama
duodame už $65.
jau banką taip apgavo, tai “Dvi Seseri” sukėlė daug gin Bszaras ir Balius Lietuvių Moterų 3247 S. Union Avė 1 lubos
PARDAVIMUI saliunas labai
Phonographas naujas, vertės
“
Anšvietos
”
draugijos
rengiamas
čų
Naujienose.
Vieni
recenzen

dar labiau galėjo apgauti
Važiuoju
Europon.
$125. Atiduodame už $45 su pigiai.
jvvks sekmadieni, gruodžio 11 diena
JŠSIRENDAVOJA
kambarys
tai
ją
gyrė,
kiti
peikė,
bet
tie
pavienius žmones.
Mildos abejose salėse, 3142 S. Halsted
Randasi arti White City Park
rekordais.
labai
parankus,
tinkamas
ve

gvė.
Salės
atsidarys
4
v.
po
pietų,
J. F. BUDRIK,'
503 E. 63-rd St.
Nestebėtina todėl , kad gyrimai iš vienos puses ir pei šokiai prasidės 7 v. v. Pažare bus dusiai porai, arba vienai ar
kimai
iš
antros
buvo
greičiau
3343 South Halsted St.
išstatyta įvairių rankų darbeliu ir
Lietuvos bankai išreiškė
dviem
merginom.
2-ros
lubos
PARDAVIMUI saliunas. Biz
ne
dėl
paties
veikalo
turinio
ir
virtuvės gaminių. Kviečiame publiką
nuolatini
pageidavimu,
gausiai
atsilankyti.
iš priešakio.
Galima matyti
PARDAVIMUI groserne lie nis išdirbtas, parduodu pigiai,
idant pinigų siuntimas iš jo suvaidinimo, bet dėl asme
—- Rengimo Komisija.
nuo 12 iki 6 vak.
tuvių, lenkų ir kitų tautų ap nes išvažiuoju iš Chicagos. At
ir antipatijų
Amerikos eitų per Naujie ninių simpatijų
Pirmyn
Mišrus
Choras
statys
sce

3152
S.
Wallace
St.
gyventa. Pardavimo priežastis sišaukite:
nas ar kitas panašias didžiai pačiai to veikalo autorei.
noj keturių aktų M. Dundulienės dra
3901 Federal St.
Tą veikalą “Dvi Seseri“ da mą “Dvi Seserys” sekmadienį, gruod
liga.
atsakorr.ingas įstaigas.
1639 W. North Avė.
bar vėl stato scenoj
Pirmyn žio 11. M. Meldažin salėj. Pradžia
Per Naujienas jau dabar Mišrus Choras sekmadienį, lygiai 6:30 v. vak. Kviečiama publiką
— Choras.
PARDAVIMUI
pienininko
eina Lietuvon didelės sumos gruodžio 11 d. Meldažio salėj, gausiai atsilankyti.
__________
MOTERŲ
__________
(Dairy) biznis. Išvežiojame ir
pinigų, kurių abelna suma 2242 W. 23-rd PI. Reikia tikė Dr-stės Palaimintos Lietuvos prieš
metinis susirinkimas bus laikomas
RAKANDŲ BARGENAS
iki šiol pasiekė 50
Rjonų tis tat, kad publika pati bus sekmadienį, gruod. 11, 1 ▼. po pietų REIKIA MERGINOS 14 AR ant vietos parduodame. Yra du Jauna
pora priversta parduoti sa
auksinų. Skaičius /ž
* susiinteresavus tuo* veikalu, dėl Malinrfsko salėj. Dalyvaukit visi na 15 metų lengvam namų darbui. vežimai,' vienas arkliu, kitas vo 6 kambarių rakandus ant syk ar
už gerą pasiūlymą. Vėliau
riai. Rus renkama nauja valdyba at
Biznis išdirbtas per atskirai
siunčiančių pini
kurio buvo tiek ginčų kilę, ir einantiems metams. Taipgi kiekvienas Turi kalbėt lietuviškai. Atsišau trokas.
sios mados seklyčiai setas, valgomo
daug, metų.
jo, miegamojo kambarių setai, velve
von per Naujiena^ pasiekė gausiai ateis jį pamatyti.
narys privalo šiame susirinkime už kite:
to kaurai, ant grindų pastatoma lem
simokėti visas savo užvilktąsias mo
Antanas Adomaitis,
dešimties tūkstančių. Tas viPEOPLES
FLORISTS,
— Antanėlis.
pa.
davenport, rankomis malevoti pa
kestis.
— Valdyba.
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REIKIA BARBININKŲ

PASARGA PUBLIKAI.
Nuo seredos, gruodžio-Dec.
7, 1921, visi motoriniais veži
mais važiuojanti ir neprisilai
kanti nurodymų trafiko signa
lų stulpų ant Ashland ir. Jack
son boulevarų bus areštuojami
ir visi tokie laužytojai patvar
kymo bus persekiojami.
WEST CHICAGO PARK
COMMJSSIONERS.

KLAIDOS PATAISYMAS.

Paskelbtose Naujienų 285
num. aukose Lietuvos našlai
čių naudai pasakyta, kad Lietu
von pasiųsta 130 tuksančių au
ksinų, o turėjo būt 131 tuks
iančių auks. —
Naujienų 276 num. žinioj iš
Brighton Parko tarp aukotojų
paminėta pavardė V. Vuogiene,
o turėjo būt Kuogiene. —

i

West Pylimam — SLA. įįfv kp. su
sirinkimą įvyks gruodžio 10 d., 7
vai. vak., J. Gruzdžio svet.. 722 W.
120th St. Visi nariai malonėkite atsi
lankyti ir užsimokėti duokles už 1921
m.
— A. Statkus, Rašt.

Pirmyn Mišrus Choras stato f*?enoie “Dvi Seseri” parašyta M. Dun
dulienės, nedėlioįe, gruodžio 11. M.
Meldažio svet. Pradžia Ivgiai 6:30.
Kviečia visus Komitetas.

1858 W. 47th St.

Meldažio salėj. Inžanga
kolekti^ nėra. —

nemokama,

RAKANOAI

2241 W. 23-rd PI.

veikslai ir tt. Taipgi didelis dubeltava springsa phonographas, su rekor
dais ir deimanto adata ir gražiausia
PARDAVIMUI PIANAS.
REIKIA MERGINOS ar moters
grojiklis pianas, ukelele pridedama,
BEVEIK
UŽ
PUŠŲ
KAINOS
abelnam namų darbui, patyrusios, pri
Vartotas
tik
keletą
mėnesių.
Gera
modelio 1921 su toliams Šėpute ir ant
žiūrėjimui 2 metų kūdikio. 3 šeimy
10
metų gvarantuotas. Nepraleiskit
proga
įsigyti
brangų
pianą
už
žemą
noj. Gera alga, skalbt nereikia.
šio bargeno.
kainą.
MRS. FISHER,
Atsišaukitp:
Rezidencija 1922 So. Kedzie Ava.
3166 Cambridge Avė.,
S.
V.
VALANČAUSKAS,
Tol.: Wellington 7891
3246 S. Halsted St.
PARDAVIMUI 4 ruimų ra

REIKIA MERGINOS
AR
moters namų darbui.
Valgis,
kambarys ir $9 į savaitę. At
Biblijos Studentų prakalbos
bus
šiandie, gruodžio 9 d., 7:30 v. vak. sišaukite:
1730 So. Halsted St.

šiaurvakarinis kampas 18 gt.

PARDAVIMUI SALIUNAS GEROJ
vietoj, biznis gerai eina. Lystas ant
5 metų, 3 ruimai pragyvenimui, už
pakalyj name didelė barnė dėl auto-i
mobilių. Pigi renda. Parsiduoda su
fixtures. Parduodu dėlto, kad važiuo
ju į Lietuvą.
6026 So. Racine Avė.

NAMAI—ŽEME
PARDAVIMUI
Turiu gražiausių farmų ir namų
Benton Harbor, St. Jogeph ir kitose
apielinkėse.
SIMON GAVRILAVIČIUS,
838 Wisconsin Avė.,
St. Joseph, Mich. (Tei. 530 W.)

kandai, 4 mėnesiai tile vartoti,
Galima paimti ir kambarius.
kiekvieną
Parduosiu atskirai
daiktą. Turiu apleisti miestą.
A. Jurgutavičia,
8213 So. Lime St. 2 lub.
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DIDELIS BARGENAS CHICAGOJ
Gerai įrengtas muro namas 6 flatų ir 2 aukštų medinis namas pečium
apšildomas viskas ant vieno loto. Ren
dos neša virš $1,000.00 j metus, ran
dasi 1031 W. 19th St. Kaina $9,500
apie
cash reikalinga, likusius ant
pirmo morgečio. Kreipkitės, Frank
J. Slifka, 3018 S. Oak Park Avė., Berwyn, III., arba telefonuokite susitari
mui Berwyn 1173-W.

PARDAVIMUI dviejų laiptų
mūrinis namas, smagus dėl gy
venimo ir neša pelningą rendą.
Namas prie 14 PI., netoli nuo
Halsted St. Atsišaukit: 1131 S.
Wood St., 1-mos lubos, tarpe 1
ir 3 valandos po pietų.

M

r------ <------ANT IŠMAINYMO beveik
naujas mūrinis namas 4 pagy
venimų, visi naujos mados įtai
symai; mainysiu ant mažesnio
namo arba kokio biznio. Atsišaukit pas: Szemet & Lucas, 4217
Archer Avė.
KAD PASIDALINUS
NEJUDTnamuoju turtu, parduosime greitu lai
ku šį 6 kambarių namą, karšto vande
nio šiluma ir su visais moderniško na
mo parankantis. Parduosiu už $4,650. Priimsiu $2,000 cash. 6539 South
Paulina St. Kreipkitės 6501 S. Hprmitage avė. kampe krautuvė.
JJ

EXTRA, parduodu ar maiGaliu
nau namą Chicagoje.
mainyti ant bučernes, grosernes, galiūno arba kito kokio
biznio. Atsišaukite.
920 W. 34-th St.

ĮVAIRUS skelbimai
AR TURIT SKOLININKĄ?
Negalite atsiimt pinigų? Duokit
mums, o mes iškolektuosime. Taipgi,
perkame judgementus.
NORTH AMERICAN INVESTIGATING and PROTECTIVE CO.,
Room 619 — 117 N. Dearbom St.
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MOKINKIS
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Design ir pasisiūti sau
drapanas.
Mokiname: patrinų padarymui,
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo;
klesos. dienomis ir vakarais.
Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamą mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad
kriaučių šapose.

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

LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo
MOKYKLA
Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti Ir
desinuoti drabužius moterims ir
vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialus instrukcijos pagal
sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF
GOWN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams SU
Tel:. Harrison 1421.
Chicago.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, •iuvimo — Dienomis ar
vakarais.

SpecialSs vakarinis klesos bizniavoms merginoms, pasiaiuvimui
sau dresės.
VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGES
2407 Madison Street,
6205 S. Halsted St

Kreipkitės vpatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, plrrrdninkB.
REIKIA VYRŲ MOKINTIS
BARBERIO AMATO.
Niekad straikai nepalyti. Darbas
laukia — Dienomis ar vakarais kle
sos.
Kreipkitės ypatiškai arba ra
šykite.
MOLER BARBER COLLEGE,
105 So. Wells St
Chicago, I1L
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