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Čita paskelbė karę 
Vladivostokui

■ ■ I !■■■*
4 

$20,000,000 Rusijos šelpimui
> ■ ' 1 ■ -< 

Anglai numato Indų sukilimų

Čita paskelbė karą Vladi- $20,000,000 Rusijos 
vostikui. ; ' šelpimui.

Rusija gelbės Čitai. PraSc Ja- 1{illus supirkimui grudų Rusi- 
ponijų laikytis neutraliai. , jai priimtas ir senato.

I IiELSINGFORSAS, gruod. 
21. — (rautomis čia žiniomis, 
Tolimųjų Rytų respublika, ku
rios sostinė yra Čitoje, Sibc- 
rijoje, paskelbė karą Vladivos
toko valdžiai.

Maskvos sovietai duoda pa- 
gelbą Čitos valdžiai. Nesenai 
pasiųsta augsią oficicriųsį Čitą 
prigelbėti respublikos armijai 
apsiginti nuo baltagvardiečių.

Maskva kaltina, kad Japoni
jos kareiviai gelbsti Vladivos
toko baltgvardiečiams.

Maskvos sovietai taipjau 
siunčia į Čitą kareivių. Čitos 
gi valdžia atsišaukė į Japoniją, 
prašydama ją laikytis neutra
liai laike šio karo.

Japonai pasigriebė
Kamčatką. •

RYGA, gruod. 21. — Toli
mųjų Rytų respublikos atsto
vas Jurin, turįs artimų ryšių 
su Rusijos valdžia, sako, kad 
japonai veik pilnai valdo visą 
Kamčatkos pusiausalj, kurį 
Maskvos sovietai siūlė Jungt 
Valstijoms per VVashington 
Vanderlip.

Jurin buvo užsienio reikalų 
m misteriu Čitos valdžioje. Dar 
pirmiau jis buvo agentu Čitos 
ir Maskvos valdžių Pekine ir 
bandė užvesti su Chinija dery
bas apie pripažinimą.

“Japonija yra kalta už nuo
latinį kariavimą tolimuose ry
tuose“, sakė Jurin. “Tai yra 
mano žodžiai, bet taipjau yra 
žodžiai Ebbett iš Amerikos mi
sijos, kuri lankėsi Čitoje ištirti 
respublikos padėtį. Amerikie
čiai sakė, kad jie yra liuosi tik 
tuose miestuose, kur nėra Ja
ponijos kareivių.“

Japonijos valdžia pranešusi 
Čitos valdžiai, kad jei ji pada
rys niekurias koncesijas Japo
nijai, anti-bolševikiška Vladi
vostoko valdžia bus nuversta. 
Čita atsakė, kad jis darys tai
ką su Japonija tik sąlyga, kad 
visi Japonijos kareiviai eva
kuotų Siberiją.

“Japonija nesigriebe Kam
čatkos atvirai, 'bijodamos! kon
flikto su Jungt. Valstijomis“, 
sake Jurin. “Todėl ji suorga
nizavo anti-bolševikišką armi
ją, veliamą gen. Bočkirevo. Ta 
armija, pasiųsta į šiaurę per 
Siberijos pajūrio provincijas, 
užėmė visą pusiausalį. Ji vis 
dar tebevaldo tą teritoriją.“

Jurin sakė, kad Maskvos vai 
džia prisibijo, jog naujasis Ja
ponijos premjeras padarys 
naują puolimą ant Siberijos. 
Tik nesenai dar daugiau Japo
nijos kareivių tapo pasiųsta į 
Siberiją.,.

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraštis 

iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose

Kaina 5c

WASHINGTON, gruod. 21. 
— Senatas Šiandie atviru bal
savimu priėmė bilių, kuriuo 
paskiriama $20,000,000 nupir
kimui grudų ir išdalinimui jų 
Rusijos badaujantiems žmo
nėms. Tik keli senatoriai bal
savo prieš bilių.

Tą bilių atstovų butas priė
mė keletą dienų atgal. Dabar 
jis veikiausia eis abiejų butų 
konferencijon delei esančių 
mažų skirtumų, o paskui eis 
prezidento pasirašymui. Pinigai 
Rusijos šelpimui bus paimti iš 
pelno valdžios grudų korpora
cijos.

Laike svarstymo to biliaus, 
senatorius Borah pakėlė reika
lavimą, kad Jungt. Valstijų 
valdžia tuo jaus pripažintų so
vietų valdžią, kaipo de f acto 
Rusijos valdžią. Jis sakė, kad 
nežiūrint visų sovietų valdžios 
blogumų, jis visgi yra geres
ne už caro tyroniją, su kuria 
Jungt. Valstijos 
virš 150 metų.
sijos valdžios forma išsidirbs 
savaimi iš dabartinės valdžios, 
o ne iš monarchistinių suokai- 
bių- ,

Anglai numato indy 
sukilimą.

Bėga Iš Indijos j pajūrį 
Nacionalistai užtikrina jiems 

saugumą.

WASHINGTON, gruod. 21. 
— Pasak indų draugijų pas
kelbtų žinių, anglai, gyvenan
tis Indijos gilumoje skubinai 
bėga į pajūrio ar fortifikuotus 
miestus, prisibijodami Indijo
je revoliucijos, kurią buk ha- 
cionalistai paskelbė prasidė- 
siant gruodžio 26 d.

Ypač bėgama iš Punjab ir 
Bengal provincijų, kur buvo di 
dėlių sumišimų 1919 m.

Nacionalistų vadovas Ameri
koje, Ghose, apskaito, kad In
dijoje yra 15,000 amerikiečių, 
daugiausia misionierių ir kelei
vių, apie 30,000 anglų ir 60,- 
(XX) kitų europiečių.

“Amerikiečiai ir nekūriau j an 
tįs europiečiai neturi ko bijo
tis,“ sako Ghose. “Jie bus na
cionalistų kareivių apsaugoti 
ant kiek tai galima bus pada
ryti. Anglijos valdininkai tc- 
čiaus bus paimti kaipo įkaitai 
po gruodžio 26 d., kad užtikri
nus saugumą tūkstančių nacio
nalistų, kuriuos Anglijos vald
žia apkalino laike pastarųjų ke 
lių savaiČii/.“

Nužudė savo vaikus.

MOUNT CLEMENS, Mich., 
gruod. 21. — Harold Lydė po 
14 menesių sugrįžęs namo bri- 
tva papjovė du savo sūnūs, 
sunkiai sužeidė savo pačią ir 
dukterį ir paskui pats nusižu
dė.

Indijos boikotas yra pra
žūtingas anglams.

Anglai delei boikoto aplaikė bi- 
lioną dolerių nuostolių. Gal 

nesusirinks ir mokesčių.

WASHINGT()N, gruod. 21. 
— Indas Ilossian kalbėdamas 
popu bari nės valdžios lygos su
sirinkime papasakojo, kaip se
nyvas žmogus, kuris mano, 
kad kokia nors prievarta yra 
mirtina nuodėme, pridarė Ang-| 
lijos valdžiai daugiau bėdos ir 
nuostolių, negu didžiausi revo
liucionieriai. Tuo žmogum yra 
Mahatma Gliandi ir Anglijos 
valdžia nežino kų su juo dary
ti.

“Jeigu jie uždarytų ar nužu
dytų jį, visa Indija užsilieps
notų”, sakė Hossian. “Jeigu jie 
leis jo ramiam nekooperavimo 
judėjimui boikotavimo Angli
jos prekių ir visko, kad yra an
gliško, tęstis ir toliau, jis nu- 
bankrutys juos ir panaikins 
“strateginį“ imperijos centrą 
rytuoie.

“Šį mėnesį yra pirmos meti
nės sukaktuvės nuo prasidėji- 

įmo boikoto ir jis jau sumaži
no Anglijos eksportą iki 25 
nuoš. normalinio, delei ko pini- 
giškas nuostolis siekia nema
žiau kaip $1,000,000,000.

“Jei taip pat pasiseks su at
sitikimu mokėti mokesčius, ku 
rių rinkimas prasideda šį mė
nesį, tas reikš $300,000,000 nuo 
stolių valdžios pajamoms, kas 
reikš žlugimą. John Rull (An-
gli.ja) tapo užgautas į skaud
žiausią vietą— jo kišenių.“

Pats Ghiandi, nors esąs ad- 
vare biznį per ’ vokalas, uždarbiauja kaip au- 
Pastovi gi Ru-įdejas, dirbdamas prie staklių 

namie.

Neišriša Santungo 
klausimo.

Derybos tarp Chinijos ir Ja
ponijos pertrauktos kelioms 

dienoms.

WASHINGTON, gruod. 21. 
— Derybos apie Šantungą vėl 
tapo sutrukdytos ir delegatai, 
kurie tikėjosi grįšti namo 
prieš naujus metus, dabar ne
besitiki kad jiems teks aplei
sti Ameriką prieš vidurį sau
sio mėn.

Derybos tarp Chinijos ir Ja
ponijos apie Šantungą ir ypač 
jo geležinkelį, tapo pertrauk
tos kelioms dienoms, kadangi 
japonai atsisakė toliau tartis 
iki negaus naujų instrukcijų iš 
Tokio. Kadangi kabelis tarp 
Amerikos ir Japonijos veikia 
labai netikusiai, tad nesitiki
ma, kad greit bus gautas atsa
kymas. Japonų delegacija 
klausia iš savo valdžios, ar ji 
turi daryti naujų koncesijų, ar 
visai nutraukti derybas su Chi
nija ir visą Šantungo klausimą 
pavesti nusiginklavimo ir toli
mųjų rytų konferencijos ple
numui. !

Tuogi tarpu Franci jos dele
gacija daro visokius apskait- 
liavimus kaip ji galėtų laimėti 
iš konferencijos daugiau mažų
jų karinių laivų ir ypač sub- 
marinų.

Anglija pareikalaus sumažin
ti ir aprubežiuoti submarinų 

skaičių rytdienos susirinkime 
laivyno komiteto.

BERLINAS, gruod. 21. — 
Kruppo dirbtuves Essene šie
met davė 98, (XX),000 markių 
gryno pelno. Nutarta dabarti
nį 250,000,(XX) markių kapitalą 
dvigubai padidinti.

Nori platesnis nusiginkla
vimo konferencijos.

Anglai pritaria pašaukimui 
konferencijon visų kitų šalių.

yVASIIINGTONi gruod. 21. 
— Anglijos delegacijos vadai 
sako, kad Jungt. Valstijos gal
būt turės sušaukti visas pasau
lio šalis, tikslu susitarti apie 
aprubežiavimą budavojimo ka
rinių laivų.

Dabartiniame susitarime 
esanti sąlyga, kad šalįs neturi 
pardavinėti ar būdavot i nau jus 
karinius laivus nedalyvaujan
čioms sutartyj šalims gimdo 
abejones, ar ją galima bus įvy
kinti be visuotino susitarimo. 
Nurodoma, kad daugelis laivų 
budavojimo kompanijų turi lai 
vų budavojimo yardus tokios 
šalyse, kaip Ispanija, Norvegi
ja, Švedija, kurios nedalyvau
ja dabartinėj S konferencijoj. 
Tokiems gi yardams negalima 
butų uždrausti budavoti laivus 
pašalinėms šalims.

Todėl ir siūloma, kad Jungt. 
Valstijos sušauktų greitu laiku 
visų šalių konferenciją susita
rimui apie išdirbimą ginklų ir 
jų pardavinėjimą ir apie buda- 
vojimą karinių laivų.

Francija atsisako mažinti 
kontribuciją.

..Siūlo uždėti ant Vokietijos 
naujus muitus, kad pakėlus 

kainą jos prekių.

PARYŽIUS, gruod. 21. — 
Oficialiu! uose rateliuose spren
džiama, kad premjeras Briand 
konferencijoje su Lloyd Geor
ge Londone, griežtai atsisakė 
svarstyti apie kokį nors suma
žinimą Vokietijos kontribuci- 
jos sumos.

Pasak tų žinių, Francijos 
premjeras pasiūlė uždėti ant 
Vokietijos eksporto naujus mui 
tus, kurie butų surenkami tose 
šalyse, kurios importuoja Vo
kietijos prekes. Tas esą paleng
vintų Vokietijai mokėti kontri
buciją, taipjau apsaugotų An
glijos industriją nuo Vokieti
jos kompeticijos, kadangi tada 
dabar pigios, delei markės nu
puolimo, Vokietijos prekės žy
miai pakiltų kainoje. Tikslas 
tokių muitų butų sulyginti Vo
kietijos parduodamąsias kainas 
užsienyje su Anglijos kainomis.

Iš gautų apie konferenciją 
oficialinių žinių, galima išves
ti, kad konferencijoje bus svar
stoma vien tik apie Vokietiją. 
Klausimai apie Turkiją ir Ru
siją busią atidėti paskesnėms 
konferencijoms.

Visko ko tikimąsi iš Šios 
konferencijos, tai kad ji pri
rengs kelią augčiausios tarybos 
susirinkimui sausio mėn., nuo
dugniai apsvarstant naujus ne
sutikimus tarp Anglijos ir 
Francijos už Vokietiją.

PHILADELPHIA, Pa., gruo
džio 21. —■ Turbūt urnai pa
kvaišęs, Cornelius Coff šiandie 
nušovė dvi moteris, trečią gal
būt mirtinai pašovė ir paskui 
pats nusižudė.

Vakar, gruod. 21 d., užsienio pini- 
S kaina, perkant jų ne mažiau kaip 

25.000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos, 1 svaras sterlingų....$4,2t 
Austrijos 100 kronų ..................  4c
Belgijos 100 frankų ........... $7.73
Danijos 100 kronų ........... $20.20
Finų 100 markių ................... $1.99
Francijos 100 frankų ........... $8.03
Italijos 100 lirų ........................ $4.5S
Lietuvos 100 auksinų .............. 59c
lA'nkų 100 markių ........................... 8c

Norvegų 100 kronų ....... $15.75
Olandų 100 guldenų ........... $36.80
Švedų 100 kronų ............... $24.92
šveicarų 100 frankų ........... $19.50
Vokietijos 10 markių ........... 59c

Šimtai ateštuoly Portu
galijoje.

VIGO, Ispanijoj, gruod. 21. 
— Pabėgėliai sako, kad iš prie 
žasties naujų sukilimų, šimtai 
žmonių areštuota visoj Portu
galijoj.

Sako, nebuvę sukilimo.
MADRIDAS, gruod. 21. — 

Geležinkelių viršininkai, ku
rie išvažiavo iš Lisbonos panc- 
dėlyj, sako, kad iki jų išva
žiavimui nieko nepaprasto ne
įvyko Portugalijoje. Viešpatau
ja tik paprastas politinis sumi
šimas. <

4 W

Kappisfas nuteistas 
kalėjimai!.

LE1PZIG, gruod. 21. — Bu
vęs Beri i no policijos viršinin
kas Dr. Traugott von Jagow 
tapo augščiausiojo teismo nu
teistas penkiems metams kalė
jimai! už dalyvavimą Kappo 
sukilime, kuris buvo laikinai' 
nuvertęs Eberto valdžią. Prie 
Kappo jis buvo vidaus reikalų 
ministeris.

Pašalins daug valdininktt.
Rusija mažins skaičių valdžios 

darbininkų.

MASKVA, gruod. 21. — Ru
sijoje yra 7,(MM),000 valdžios 
darbininkų, sako raportas ka
rino, pirrii. komiteto, paskirto 
sumažinimui to skaičiaus. Ra- 
de'k nesenai nurodinėjo, kad 
sovietų armija turi 5,000,000 ■ 
kareivių. Tai neskaitant lai- ■ 
vyno. Taigi Rusijos valdžia sa Į 
vo lėšomis turi užlaikyti 12,- 
()O(),(MM) žmonių.

Iš civilinių valdžios darbi
ninkų 2,970,000 dirba industri
jose, 1,500,000 prie transporta- 
cijos, 2,1(M),(MM) valdžios Įstai
gose ir 400,(MM) prie valdžios 
kontroliuojamų miškų kirtimo 
ir ūkio darbų.

Larinas sako, kad labiausia 
bus sumažintas švietimo depar 
tamentas, vedamas Lunačars- 
kio, kur dirba apie 1,200,000 
žmonių. Mažiausia trečdalis jų 
bus pašalintas.

Pradinių mokyklų mokyto
jai nebus paliesti, bet komisija 
mano panaikinti visokius m li
žėj us, dramatines akademijas, 
šokių studijas ir panašias įstai
gas, kurios tik trukdo švietimo 
darbą, eikvodamos pinigus, 
kurie galėtų eiti sustiprinimui 
mokyklų ir geresniam apmokė
jimui. mokytojams.

Komisijos tikslu yra suma
žinti skaičių valdžios darbinin
kų ir parūpinti daugiau maisto 
darbininkam i reikalingose in
dustrijose, kurie turėjo badau
ti, kad užlaikius visai bereika
lingas įstaigas.

Niekas nepriima Emmos 
Goldman.

RYGA, gruod. 21. — Prieš 
kiek laiko į čia atvyko iš Ru
sijos paskilbę Amerikos anar
chistai Emma Goldman, Alc- 
xander Berkman ir buvęs Kro- 
potkino sekretorius Alex šapi- 
ro. Jie norėjo išvažiuoti į 
Vokietiją ar kitą kurią Euro
pos šalį. Bet išrodo, kad jie 
turės grįšti į . Rusiją, nes ne
žiūrint didelio rupesnio, visos 
šalįs atsisako vizuoti jų pasus. 
Ryto gi jie turi Apleisti Latvi
ją, nes valdžia atsisako vėl 
prailginti jų buvimo laiką Lat
vijoje.

- No. 298

Lietuvos žinios
Punsko srities klausimu.

KAUNAS, lapkr. 17. Punsko 
Seinų srity eina nuolatinė kova 
tarp Lenkų žandarų ir gyven
tojų lietuvių. Ijietuvos vyriau
sybės ir Tautų Sąjungos Kon
trolės Komisija gauna iš vietos 
gyventojų begalol skundų ir 
prašymų apsaugoti juos nuo 
Lenkų plėšikų. Musų Vyriausy
bė be paliovos nurodinėjo Kon
trolės Komisijai į nepakenčia
mą gyventojų padėtį ir prašė 
imtis visų galimų priemonių 
tiems kankinimams ir plėši
mams padaryti galą.

Atvykus Kaunan Tautų Są
jungos Kontrolės Komisijos 
Pirmininkui pulk. Cliardigny 
vėl tapo iškeltas tas klausimas.

Pulk. Cliardigny mato šios 
tikrai nepakenčiamos padėties 
priežastį tame, kad b. Suvalki
joje nesą vietose nustatytos 
sienos tarp Lietuvos ir Lenkijos 
Jis pasiūlė žodžiu per musų 
Vyriausybės atstovą prie T. S. 
Kontrolės Komisijos p. Jonyną 
neatidėliojant nu t iest sieną. 
Vadovaujantis šiais pamatais: 
Curzono linija, Aukščiausios 
Tarybos nutiesta, nustatanti 
minimalę Lenkijos sieną, nega
li būti pakeista, todėl reikėtų 
vietoj pažymėti, kur toji lini
ja eina. Gali būti padarytos tik 
nežymios pataisos vienon ar 
kiton pusėn. Pav. Lenkai sutin
ka atiduoti Lietuvai Punską, 
bet reikalauja rekompensaci- 
jos, t. y. tokio pat ketvirtainių 
hektarų pločio kitoje vietoj, 
pav., už Punską atiduot jiems 
Vištyčio arba Liubavo sritį ar 
kitą kokį rajoną.

Musų Vyriausybės atstovas 
p. Jonynas taip pat žodžiu at
sakė, kad Lietuvos vyriausybė 
principe nieko neturinti prieš 
galutinos sienos nustatymą su 
Lenkais Suvalkijoje, net lai
kanti tai labai pageidaujamu 
dalyku. TeČiau ji negalinti pri
imti p. Chardigny’o patiekto 
siūlymo. Curzono linija nutie
sta be musų sutikimo ir net be 
musų žinios. Lietuvos Vyriau
sybė ją laikanti neteisinga ir 
be to vien provizorine. I*unsko 
atidavimas viso klausimo iš
spręsti negali, nes vietiniai lie
tuvių apgyventi kaimai tęsias 
toli į pietus nuo Punsko. Rudi- 
mentariai imant, etninė skyri
mo linija gali būti laikomas 
vieškelis, einąs nuo Vižainiu 
pro Sipliškę, Smalėnus ir to
liau į pietų rytuš, paliekant 
musų pusėj ne tik Punską, bet 
ir Seinus. Jokios rekompensa- 
cijos Lietuvos Vyriausybė Len
kijai negali duoti, nes lenkų 
apgyventų plotų šiapus Curzo
no linijos nėra. Punsko keiti
mas į kitą taip pat lietuvių ap
gyventą teritoriją butų nesą
monė. Jei Lenkų Vyriausybė 
tikrai nori nustatyti su Lietu
va galutiną savo sieną, galima 
butų sudaryti inišrą lietuvių 
lenkų komisiją, Santarvės at
stovui pirmininkaujant, ir, sie
ną tiesiant, laikytis tokių pat 
principų, kurie jau kartą buvo 
gyveniman pritaikyti, tiesiant 
lietuvių latvių sieną. Jei rastųs 
ginčijamoje srity kaimų, kurie 
norėtų priklausyti Lenkijai, 
Lietuva tam nesipriešintų.

Į tai pulk. Cliardigny atsakė 
nemanąs, kad Lenkai sutiktų 
su tokia1 propozicija. Jie griež
tai laikysis Curzono linijos, ku
ri nutiesta Santarvės valstybių, 
ypač jie nesutiks atsisakyti nuo 
minimo vieškelio. Lenkai tik 
tada galėtų priimti Lietuvos 
siūlymą ir atsisakyti nuo Pun
sko ir Seinų, jei butų esą pa

siekta galutino Lietuvos susi- 
taikimo su Lenkija. Tečiau, jei 
Lietuvos Vyriausybė įteiktų sa
vo siūlymą raštu, jis įteiktų 
jį Lenkų Vyriausybei, nors ne
turįs vilties, kad Lenkai jį pri
imtų.

Kadangi iš šio pasikalbėjimo 
paaiškėjo, kad dabartinėmis 
aplinkybėmis negali būti nusta 
tyta galutina siena tarp Lietu
vos ir Lenkijos, musų atstovas 
p. Jonynas prašė p. Cliardigny 
paveikti į Lenkų Vyriausybę 
kad ši bent atitrauktų iš nei- 
tralinės zonos savo ‘žandarme
riją (apie 100 žiĄ),ykuri yra 
ne kas kitas, kaip tik ta pati 
kariuomenė, ir laikytų neitrali- 
nėje zonoje minimalį milicijos 
skaičių, vien du milicininkus 
valsčiuje, tada ten nebūtų nei 
plėšinių, nei kitų skriaudų.

Pulk. Cliardigny į tai atsakė, 
kad, jei nebūtų neitralinėj zo
noj partizanų, Lenkai nelaiky
tų žandarų. Tegu lietuviai ati
traukia partizanus, Lenkai ga
lėsią atitraukti žandarus. I 
tai p. Jonynas atsakė, kad Lie
tuvos Vyriausybė negalinti jo
kių partizanų atitraukti, nes į 
ten nieko nėra siuntusi, ten ko
voja tik vietos gyventojai dėl 
savo buities, vietos gi gyvento
jų niekas negali atitraukti.

(“I Jetuva“).

Iš neitralinės zonis.
PUNSKAS, lapkr. 16. (Elta). 

— Punsko valsčiaus gyventojai 
yra atsiuntę lapkričio 15 dieną 
Užsienio Reikalų Ministerijai 
šią telegramą: Punsko vals
čiaus gyventojai šaukias Tau
tų Sąjutiigos Kontrolės Komi
sijos pagalbos, kad išvaduotų 
juos iš lenkų priespaudos, nes 
lenkai įsiveržė į neitralinės zo
nos lietuvių pusę per 3 varstus 
gilyn ir terorizuoja vietos gy
ventojus. Lenkai neteisingai 
paėmė šiuos Punsko valsčiaus 
kaimus: Vaiponę, Padvaiponę, 
Giliučius, Kreivėnus, Alksnė
nus, Vaičiuliškius, Aglinę, 
Krumipališkius, Krumpalius ir 
kitus. Vietos gyventojai kvie
čia Tautų Sąjungos Kontrolės 
Komisiją, kad vietoje ištirtų 
visą dalyką.

Suėmė prezidento pačią.

SHANGHAI, gruod. 20. — 
Pietinės Chinijos prezidento 
Sun Yat Šen tapo suimta plė
šikų ir išgabenta į kalnus. Jie 
reikalauja $500,000 jos išpir
kimui. Ją suimta Kwangsi 
provincijoj, kada ji važiavo 
pas savo vyrą fronte, kad apė
mus Raudonojo Kryžiaus dar
bą. Plėšikai buvo, jiersirongę 
kareiviais.

Du žmonės žuvo ekspliozijoj.
SAGINAW, Mich., gruod. 21.

— Du darbininkai Ūko užmušti 
ir keli sužeisti ekspliozijai su
griovus dalį Dow chemikali- 
nės dirbtuvės Midlande. Gal ir 
trečias darbininkas yra žuvęs.

VVASHINGTON, gruod. 19.
— Metodistų episkopalų baž
nyčios galvos pa reikalavo de
portuoti visus prasižengėlius 
prieš prohibiciją, kurie nėra 
Amerikos piliečiai.

z _______________________ _______
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Iš Lenku okupuotos 
srities.

is širdies
Parašė James Allen 

Vertė St. Biežis.

Meilūnai, Lydos apskr. Žir
mūnų pav. Į musų sodžių at
važiavo kareiviai pirkti šieno. 
ITiininkas Eronimas Bancevi- 
čius pardavinėjo šieną. Bet ka
reiviai su juo nesutiko. Eroni
mas norėjo 15 tūkstančių o 
kareiviai davinėjo 14 tūkst. 
lenkų markių. Ir taip nuvažia
vo be nieko. Po savaitės laiko 
vėl atvažiavo ir be ūkininko 
žinios pradėjo krauti šieną. Pa
matęs, Eronimas atėjo ir pra
dėjo bartis, kam vagia šieną, 
Poručikas sakėsi butų prane
šęs apie tai. Tada Eronimas pa
reikalavo užmokėti. Poručikas 
susikrovęs šieną liepė eiti su 
juo tai užmokės. Nuėjus ūki
ninkui poručikas duoda jau 6 
tūkstančius lenkų markių. Ero
nimas neėmė ir nuėjo pas pul
ko vadą. Vadas liepė eiti pas 
majorą. Nuėjo pas majorą. Ma
joras liepė eiti pas kapitoną. 
Vargšas nuėjo pas kapitoną. 
Kapitonas liepė prašyti poru- 
čiko. Vargšas prašė, prašė nu
siėmęs kepurę, bet nieko ne
gavo.

Eronimas Kazickas, kitiem 
kareiviam pardavė už 150 tūk
stančių markių šieno. Karei
viai paėmė šieną ir duoda-.Ero- 
nimui tik 40 tuksiančių mark.

KALĖDOMS
Pilniausis pasirinkimas daimantų, laikrodėlių, jubilierių ir 1.1. 

Dabar yra laikas pagalvot, kokis daiktas savo mylimai ypatai ge
riau tiktų ir dabar, kol yra iš ko pasirinkti. Mes tikrai suteiksime 
gerą tavorą už teisingą kainą. Parsisiųsdinome vienokio dai- 
manto, kurį parduodame 25% pigiau, nei kas kitas.

Columbia Talking Mašinos 
ir rekordai.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisas t

127 N. Dearborn SU Room 1111-18
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie
ną vakare, išskyrus utarrirAną ir 
ketvergą. Nedilioms nuo 9 iki 12 r.

Cash arba ant išmokėjimų

Sekamus naujus rekordus turime 
ant rankų:

E4716—Laiškas nuo Barbutės 
E4914—Pulkim ant kelių. 
E7025-r-Noriu Miego 
E4795—Liūdnas gyvenimas 
E3188—Ant kalno karklai siūbavo 
E4915—Jėzau Kristau maloniausis

THE HANKAN JEWELRY CO.
2209 W. 22-nd St.

fUROPEAN įMERICAN RUREAU 

FABIONAS ir MICKIEVICZ, Ved, 
Geriausia siuntimas pinigų, 

laivakortės, pašportai ir t.t.
^HnOTAKLH SAK
Kcal įstate, Paskolos, ■ 

jjtg Ifintu inaiųr i.U

809 W. 35th St, arti S Halsted St.
Tel Boulevard 611

Valandos 9 iki 6 kasdiena
Vakarai*. Ųtar.. Kc». ir’Sub. iki 9 vakare 

Ncd. iki 3 pu pietų.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos i 4 iki 6 po piot, ir nes

TURINYS:
Širdis ir gyvenimas.
Proto pobūdis ir pajiega.
Proto pasidarymas.
Darymas ir žinojimas.
Pirmi žingsniai į augštesnį gyvenimą.
Dvasinės sąlygos ir jų pasekmės. 
Padrąsinimas.

Paprotys yra tvirtesnis už prigimimą. Jis pa
kelia žmogų iki augŠčiausio laipsnio gyvenime. 
Padaro jį kiltu; padaro naudingu sau ir kitiems. 
Paprotys suteikia žmogui laisvę, laimę ir abelną 
pasisekimą.

Bet paprotys ir nugramzdina žmogų į bėdą ir 
skurdą. Blogas paprotys (nutraukia žmogų į 
niekšybę, panieką ir pražūtį. Tokia yra galybė 
gorų ir blogų papročių.

šitoj knygelėj pamokinama, kaip gerą paprotį 
išauklėti. 53 puslapiai.

2.
3.

5.
6.

sitarti su šeimyna. Vaikai lie
pė imti pinigus. Žmogelis su- 
gryžo paimti pinigų, bet karei- 
viai nedavė ir tų. Ii- žmoge- 

Ii ui nei pinigų nei šieno, o pa
siskųsti nėr^ kam.

Plikiai, Lydos apskr. Rodu- 
nės parap. Musų sodžiuj stovi 
lenkų kariuomenės. Gyvento
jai kalba tarp savęs lietuviš
kai, už tad užpykęs lenkų va
das ant plikiečių, nuvežė ka
reivius j Bodimės miestelį, nu
girdė degtine ir
liepė mušti plikiečius. 
viai ir pradėjo mušti ką 
sutikdami.

Julijonas Kasparavičius 
vėjo prie savo pirkelės, 
jo priėjo “plutanavas”
sė, ko stovi. Julijonas atsakė 
“taip sau”, tada plutanavas ir 
pradėjo “glostyt” kumščiais 
per veidą. Po keleto smarkių 
davimų su kumščiu per veidą 
Julijonui pasisekė pasprukti

NAUJA
KNYGA

Knygeles kaina tik 15 centų.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted St., 

Chicago, Iii.

z-------------------------------------------

Nuosavybes Išsivystymas
Parašė Paul Lafargue 

Sulietuvino A. J. Karalius
Puslapių 167.

“Kritiška nuosavybės išsivystymo pažintis iš da
lies surinktų į krūvą žymiausių dalių žmonijos proti
nės istorijos”.

“Ekonomiškas draugijos surėdymas yra pamatu, 
ant kurio statoma juridiška ir politiška trioba ir ku
riam atsako tikros draugijos minties formos; trum
pai pasakius, išdirbystės būdas suteikia ypatybę drau
gijiniam, politiškam ir protiškam gyvenimui”.

Tai yra vienas svarbiausių veikalų socializmo li
teratūroje. Gvildena privatinės nuosavybės vysty
mosi klausimą.

Kaina 50c.
Užsisakykit tuojau

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Amerikos Pilietis
Surengė J. Ilgaudas

Puslapių 68. /

Pilniausi pamokinimai kaip tapti Suvienytų Valstijų 
piliečių. Lietuvių ir anglų kalboje. Taipgi sutrauka
suvienytų Valstijų konstitucijos. .

Kekvienas norintis likti Suvienytų Valstijų piliečiu, 
privalo Įsigyti šių knygelę. Pinigus galima siųsti krasos 
ženkleliais.

Kaina 25c.
NAUJIENŲ KNYGYNAS 

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
_ _ ---------------

parvažiavęs
Karci-

kur

IK ką tapo atspauzdinta nauja

knyga vardu “Pavydas”. Tai
sto-
Prie

ir klau-

Kazys Gruzdys eina iš savo 
pirkios. Kareiviai sutikę prade
da mušti. Kazys įspruko vėl

sikabino). Tada kareiviai su
daužė visus langus ir paliko.

Adomas Gruzdys savo pir
kelėj sudėjo ir žiurėjo per lan
gą. Pamatę kareiviai ir jam 
sudaužė langus.

Senelė Ramaškicne ėjo gat
ve. Sutikę kareiviai pradėjo 
ją mušti. Senelė krito ant že
mės veidu į purvą ir negali 
atsikelti o “paručnikas” žiuri 
ir juokiasi, kad senelės tik ko
jos kruta. Senelei pasisekė šiaip 
taip atsikelti. Kareiviai paliko 
ją-

Antanas Arnastojas sėdėjo 
savo pirkioj ir dainavo. 
Apspitę kareiviai pradėjo jį 
mušti. Antanui pasitaikė pa
sprukti. i

Daminykas Gruzdys ėjo per 
savo kiemą. Kareiviai numetė

ti. Daminykas nepasis’kubino. 
Kareiviai pradėjo jį mušti per 
rankas ir per veidą. Daminy- 
ko sutino ranka ir akis apsi
traukė balta plėve. Ir nežinia 
ar išgys.

lai jums ir gyvenimas “da
bartiniam rojuje”. z 

(“Vilniaus Garsas”)

E R B< Naujienų skai- 
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENAS"

I <————i

yra veikalas, kurį parašė vie-'

nas iš labiausia pagarsėjusią naujos

gadynės rusą rašytoją — M. Arciba

šeVas. Šis veikalas bus žingeidu per
skaityti kiekvienam'‘gražiosios lite
ratūros mylėtojuj. Veikalą išvertė

lietuvią kalbon P. K-as ir savo užduo

tį atliko gerai. Spauda ir lėšos Nau

jieną. Šį puiką veikalą kiekvienas

galės įsigyti prisiuntęs Naujienoms

50 centą Amerikos pinigais.

PACIAVIMOSI PAS
ĮVAIRIAS tautas

. .... J

Pagal H. D’Almeras’ų
Sutaisė A. J. Karalius, s

TURINYS:
1. Pačiavimasi pas laukines tautas.
2. Pačiavimasi pas senovės rytų tautas: 

pas muzulmanus; pas marinomis.
3. Pačiavimasi Indijoj, Kynijoj ir Japoni-

• I* JOJ.
4. Pačiavimasi Graikijoj ir Romoje.
5. Pačiavimasi Franci jo j.
Ši knygelė turi 89 puslapius.

Kaina tik 20c
Kiekvienas privalo tuojau nusipirkti šią 

knygelę.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 S. Halsted Street,

Pinigai iš 
Rockfordo
Lietuvon

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

Iš čia pinigai yra 
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini 
gų siuntimų pilnai atsa, 
koma.

Siųskite pinigus Lie 
tuvon per

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, UI.

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl

Pinigai Iš 
Kenoshos 
Lietuvon

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiai! ar draf 
tais tegul kreipiasi pas 
A. Pakšį.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini

- gų siuntimą pilnai atsa 
koma.

Parduodamos laiva
kortes Lietuvon ir iš 
Lietuvos.

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Ave^ 

Kenosha, Wis.

LIETUVON-.
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS?— Lietu- 
vos žmones Amerikos 
Nau j ienas labiausia 
mėgsta.

Veda visokias bylas, visuose 
teisumose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farznas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
žiaus ant lengvų išlygų.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

B* B®. La 8t. ICoom

Tel. Central 639S
Vaiki B12 W. 88rd (Man

Tai. Yarda 4681.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

1311 Rector Biilding 
7* We»t Monroe Street, Chicaf*. 

Phone Central 2560 
Rez. 3214 S. Halsted SI. 

Tardė 1315. Valu 6 iki t rak.

Tel, Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAI!

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 806, Home Bank Bldg. 
K am p. Milwaukeo ir Ashland Avea 
Ofise val.t nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 0 vakare.

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARTAI 

1305-7 127 N. Dearborn Si. 
Randolph 3899 

MAURICE J. GOLAN 
Rea. 1102 S. Ashland BlrtL 

Seeley 3670

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOC1AT1ON BLDG.

19 So. La Salio St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395
----—   - ■   —- ----- —< i ...

Phone Boulevard 6801
ANTANAS GREDUŠKA

Generalia
Kontraktortas fc 

budavotoju.
Budavojame ir tsdsooaa. 

1401 W. 47th St, Chieaga.

PUSE KAINOS
Išpardavimas

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

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

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

Tamistos pinigų verte, arba pinigai 
grąžinami.

Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned. ild 
6 vak.

Įsteigta 1902
S. GORDON,

1415 So. Halsted St.

PASIKALBĖJIMAS 
AMERIKONO IR 

GRINORIAUS.

Sutaisė A. J. Karalius
Puslapių 32.

Kaina tik 10c

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.
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Į KORESPONDENCIJOS Į
INDIANA HARBOR, INI).

KAD GYVENIMAS BUTŲ UŽGANĖDI
NANTIS REIKIA TEISINGAI PRADĖTI

Lietuvė motina iš Clevelando rašo:
“Kad ji neturėjo visai pieno nei vienam savo kū

dikiui, bet sulyg patarimo savo gydytojo ji išaugi
no juos visus ant

eagle brand
(CONDENSED M1LK)

Ji toliau Datėmija:
“Kad visi keturi jos kūdikiai yra laimėję dovanas”.

The Borden Company
Borden Bullding Ncw York

Iškirpk ši kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN 10 

ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVE, kuri paaiškins, kaip užlaikyti 
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in

strukcijas jūsų kalboje. 0106

Vardas ......................... -..............
Adresas ........................................

Vietos lietuvių Draugijų Ben
dras Komitetas Rusijos Baduo 
liams Šelpti turėjo savo susirin
kimą gruodžio 15 dieną. Nutarta 
nuo tos dienos nepraleisti nei 
vienos progos nerinkus aukų ba
daujantiems Rusijos žmonėms 
šelpti. Taipjau nutarta atsi
šaukti laiškais į visas Ind. Har- 
bore gyvenančias draugijas dėl 
aukojimo pinigų tam reikalui.

Darbas jau pradėtas ir duo
da gerų pasekmių. Gruodžio 
18 d. Lietuvių Pasilinksminimo 
Draugiškas Kliubas paaukojo iš 
iždo $100.00 ir atskiri asmens 
aukojo: Ign. Kolas ir P. Galjo- 
nas po 2 dol., A. Narmontas ir 
F. Kazlauskas po 1 dol.; viso 
pasidarė $106 00. Tikime, kad 
ir kitos organizacijos paseks šio 
Kliubo pavyzdžiu.

Gruodžio 18 d. Liet. Laisva
manių Federacijos 37 kuopa bu
vo suruošus T. Ivanovo salėj 
prakalbas su krutamais paveiks
lais. Kalbėjo P. Dubickas. žmo
nių buvo atsilankę geras būrelis 
ir visi buvo patenkinti prakal
bomis ir paveikslais. Buvo ren
kamos ir aukos Rusijos baduo- 
liams ir surinkta $22.90. Auko
jo po $2: J. Pivarunąs; po $1: 
J. Jokšas, A. Martinavičia, J. 
Izakaitis, M. šaltis, P. Mažri
mas, J. Ragelis, P. Podžius, J. 
Avelis, A. Alijošius, A. Buika, 
A. Tigaudas, D. Košienė; smul
kesnių $8.90. Pridėjus kliubo 
auką pasidaro viso $128.90. At
skaičius masinio susirinkimo iš-

KALĖDOMS
dovanos pora 
pirštinių apkai- 
nuotos labai 
žemai

$1.35 iki 
$5.00

Union siutai 
kuriuos pakai- 
nuosite $1.75 ir 
aukščiau

JUBILERIJA
rankogalių sa
gutes, peiliai su 
retežėliais, ka
le 1 araikščiams 
sagutės už la
bai žemą kainą.

STETSONO pirštinės suteiks jums 
pilną jūsų pinigų vertę. Bet daugiau 
nei tas, visai skirtingos rųšies parin
kimas dėvėjimui. Geriausios nešio
jimui spalvų ir išdirbimo. Užkviečia- 
me tamistas pamatyt musų įvežtus 
ir naminius modelius ir madas, tin
kančius visokiam,' reikalui.

■ PIRŠTINES
—Vyrams 
—Moterims

GRAŽIAUSI ? 
šilkiniai kakla- 
raikščiai p o 
$1.00 ir aukš
čiau.

ŠILKINĖS pan 
čiakos, % tuzi
no dėžutėje

$4.50
VILNONĖS 

pančiakos 85c. 
pora.

SAGUTĖS dir
žams su vardo 
pirmomis rai
dėmis 50c ir au 
kščau.

Vyram Dovanu Krautuve

Dr. Vaitush.O. D.
Lietuvis Akių Specialistas

Palengvins akių įtempimą, 
kuris esti, priežastimi galvos 
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas 
akis, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Spe- 
cialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus.

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

Tel.: Blvd. 9660
į;---------- —...........    yj

J. P. WAITCHES
LAVVYER Lietuvy* Advokatą* 

Dienomis: Room 511 — 
127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn

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

Lietum ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

CS) NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visu geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.

c- NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.

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

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St, ■ Chicago
-----------------   ------------------------------------------- -r ” —' " '-T—Y------------------------------------- --------------------- • -i-  -------------------------- •  ............................~ -9

laidas $8.10, lieka viso labo 
$120.80. Tuos pinigus $120.80 
iždininkas J. Jokšas gruodžio 19 
dieną pasiuntė į New Yorką 
Friends of Soviet Hussia komi
tetui.

Visiems aukojusiems ir rėmė
jams, ypač Ilarboro Kliubui, 
varde Liet. Draugijų Bendro 
Komiteto tariu ačiū.

Rašt. Pranas P. Kesilis.

^DR. A. MONTVID 1 

Lletivis Gydytoje* ir Chirarga* 
21 Ea«t Waaliingto» Si. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta.

Talophono Central 8362 
1824 Wabansia Are.

Valandos i nuo 6 iki 8 vakar* 
Rezidencijos tel. Kedzi* 7715 

k______________________________

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

vidurius ir trynimui 
P O L O

SAPOMENTGL
STIPRI ALCHOLINfi SMETONA 

taip stebėtinai veikia, kad urnai pra
šalina visokį skausmą nuo persidirbi- 
mo ir nuovargio muskulų, sustingimą 
sąnarių girkštelčjimo skausmą, strė
nų dieglį ir slogas. Kiekvienas, kuris 
vartojo jį, — sako, kad nieko geres
nio nėra. Todėl, vartokit ir jus, o ne
reikės ilgiau kęsti. Kaina už puodą 
65c. Nueikit šiandien pas savo vais
tininką ir prašykit Polo Sapomental, 
neimkit substitutų. Jei negalėtumėt 
ten gauti, rašykit mums prisiunčiant 
pinigus iškalno.

Polo Chemical Co.
2824 W. Chicago Avė.

Chicago, III.

Naujas 
Europos žemlapis

su
Lietuvos Rubežiais
Kokie buvo prieš taiką 

Lietuvos su Rusiją
Parodo

Naują Europos 
Padalinimą

Kaina 35c
Bet dabar mes pardavinėsi- 

me atpiginta kaina— 
tik po 25c.

Reikalaukit tuojau 
Naujienų Knygynas 
1739 So. Halsted St, 

Chicago, III.

Didelis parinkimas aukštos rųšies šilki
nių marškinių crepes, ir Jersey šilkinių. $2.50 
vertės už $7.45

Stebėtina dovana

Joseph F. Harrast
Hatter & Gents Furnishing

2118 W. 22nd Street
Illington Theatre Bldg.

DRAUGIJOS, UNIJOS
PARTIJOS, KLIUBAI

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

TAI YRA NAUJIENŲ SPAUS
TUVES UNIJOS ŽENKLAS

NAUJIENŲ SPAUSTUVE YRA 
VIENATINE LIETUVIŲ UNIJINE 
SPAUSTUVE AMERIKOJE

(iarsinkitesNaujienose
SKAITYKIT IR PLATINKIT 

“NAUJIENOS”

v ■—m .....  m Į t»........     1.1 I— .......... ą

I LIETUVA

žieminės numažintos kainos galėję
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
deli pasivaikščiojimui vieta. Visi pa- 
rankumai, modemiško laivo.

V1 Red Star Line
New York į Hamburgą, Libavą, 

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

bourg’o ir Antverpo
Zeeland .............................. Gruod. 24
Finland) ............................ Gruod. 31
Lapland) ................................ Sausio 7
Croonland) Sausio 21

> American Line
Ncw York iki Plymouth’o, Cher- 
bourg’o, Brunsbuttel,, Hamburgą ir 

Danzigą.
Visa kelionė vandeniu į I^enkiją 
Manchuria) .................. (Gruodžio 29
Mongolia) .......................... (Sausio 12
Minnekahda) ...................... Sausio 26
Haverford, ................................ Vas. 9

New York į Hamburgą
INTERNATIONAL MERCAN- 

TILE MARINE CO., 
120 laivų 1,800,000 tonų 

Chicago: F. C. Brown, We*t. Pas*.
Manager. 14 North Dearborn St.

Lietuviška Aptieka
J Molakauskas R. Ph.

Aptiekorius ir savininkas
8149 S. Morgan St., Kampas 32th ir 
Morgan St., Dr. G. M. Glaser name.

Tel. Yards 1826

Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PDtlGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptieką:

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street, 
Waukegan, UI.

ASHLAND
MUSIC

JEWELRY 
STORE

DeiaiantaL
Laikrodžiai,
Auk*yb«, Co- 

lumbijos Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

4537 S. Ashland 
Av„ Chicago, I1L



fTAUJIENOS, Ctdeago, DL

NAUJIENOS
The Uthuanhui Daily Neini

Published Daily taeqpl Sunday by 
tha Llthuaniaa Kews Pub. fo, Ine.
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1789 SU. HAIBTED ST-, 
, CHICAGO, ILLINOIS. 
t|J> Jalephona RooMvalt 85M

Subecriptlon Ratasi
8.00 per year in Canada.
7.00 par yaar outaide of Chlcage.
8.00 par yaar in Chicage, 

8c. par oopy.
Entered M Saoond Clatt Matter 

March 17th, 1914. at tha Poet Office 
of ChicagO, UI., andai tha act of 
March Znd, 1879.

nes: sako, kad ir nusilenki
mas Tautų Sąjungai, ir nu
silenkimas Lietuvos klerika
lams esu reikalingi tiktai 
tuo tarpu, kol nepraeisiąs 
pavojus Lietuvai. Bet kada 
tas pavojus praeis, jisai ne
pasako.

Amerikiečiai nelabai ti
kės, kad p. Šliupo siuloma- 
sai kelias veda Lietuvą į ge
resnę ateitį. Greičiau jie 
nusistebės, pamatę, kad jisai 
pučia į vieną dūdą su Lietu
vos atžagareiviais.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
nedil dieniu s. Laidžia Naujienų Ben
drove, 1789 So. Haleted St., Chicago, 
Ilk — Telefone*: Koosevalt 85ML MĮSLIŲ KNYGA.

Uiaimokijimo Kainai
Dhicagoje — paltui

Metams . .,■■>« J8.B0
Pusei metą ,, . ...............  4<60
Trims mtnesiams ,. .ja a ■ 2J25
Dviem minėtiems u 7 . 1.75
Vienam minėsiu! - - A ... ■ - - ld)0

Chicagoje — per neilotoJaU
Viena kopija ..........................»— ■« 03
Savaitei , . ------- 18
Minėsiu! m r a l i --------- 76

“Naujienos” išleido Mįslių 
Knygą, kurioje randasi dau
ginus kaip 1000 mįslių, su
rinktų ir paaiškintų Kleofo 
Jurgelionio.

ROZENBAUMAS KELIAU
JA VARšAVON.

Suvienytose Valstijose M Chlcagoj,
paltu:

Metams - i j i J7.00
Pusei metų ____ . . - - 4-00
Trims mėnesiams tJt - -i 2.00 
Dviem mėnesiams , , 1*50
Vienam mėnesiui , , i . .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose] 
(Atpiginu)

Metams--------->8.W
Pusei metų . 4.60
Trims mėnesiams ■ , 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Dr. J. Šliupas 
politikoje.

Kaikurie laikraščiai praneša, 
kad į Varšavą važiuoja Lietu
vos valdžios atstovas, p. Ro- 
zenbaumas, vesti derybas su 
lenkais dėl prekybos santykių, 
dėl pašto susisiekimų ir kitų 
dalykų; bet Vilniaus klausinio 
jisai neliesiąs.

Rozenbaumas yra pirminin
kas Tautinės Žydų Tarybos 
Lietuvoje. Sakoma, kad jisai 
pagaminęs tą sutartį, kurią pri
ėmė Lietuvos, ir Rusijos at
stovai, darydami taiką.

Tolinus, Dr. šliupo atsišau
kime skaitome:

“Kas šiądien stoja prieš 
atmetimą (tur-but: priėmi
mą. “N.“ Red.)Hymanso 
pasiūlymų, prikergus iš mu
sų pusės tam tikras rezer
vacijas, tas — nesakau iš 
blogo noro — bet dėl ne- 
permatymo dalykų rengia 
mums svetimų vergovę. 
Nors tatai paradoksu išro
do, vis tiek: atmesdami Tau
tų Sąjungos teismą, iškrisi- 
me iš orbitos mums drau
gingos, neteksime moralinės 
paramos Anglų tautos, ir 
apvienėję plaukdami per vil- 
niuojančio gyveninio jurę nu
skęsi inc.”
Be to, buvusis Amerikos 

laisvamanių tėvas pataria:
“Jeigu mano žodis bent 

kokią vertybę turi musų vi
suomenei, meldžiu visų nuo
širdžiai aprimti ir palikti 
vadeles valdžios tose pačiose 
rankose, iki nepereis sunkus 
mums laikotarpis. Gal ir 
Seimas suskubs tuo tarpu 
išleisti , konstituciją. Pavojui 
perėjus, paspėsim© namus 
apvalyti nuo vidaus nelai
mių. O dabar vienybės rei
kia, reikia valdžią palaiky
ti, o ne griauti.”
Mat, kuo pavirto Dr. J. 

šliupas, tas didis “Romos kro- 
kodilių” priešas!

ACH, KOKI JIE GALINGI!

Ilgoką laiką žinomasai 
amerikiečiams Dr. Jonas 
Šliupas buvo paliovęs dar
buotis politikoje. Neradęs 
pasisekimo Lietuvoje, jisai 
pradėjo užsiimti įvairių biz
nio kompanijų steigimu.

Bet dabar vėl pasigirdo 
jo balsas. Ir nuostabus da
lykas: p. Šliupas ragina 
Lietuvos visuomenę priimti 
Hymanso projektą ir remti 
dabartinę, klerikalų kontro
liuojamąją valdžią!

Niekas nėra taip aštriai 
smerkęs lenkų, niekas nėra 
taip piktai kalbėjęs apie Lie
tuvos uniją su Lenkija, kaip 
Dr. šliupas; o šiandie jisai 
pataria lietuviams priimti 
tą Tautų Sąjungos pasiūly
mą, kuris faktinai reiškia 
uniją su lenkais.

Niekas nėra taip karštai 
kovojęs prieš kunigiją ir 
jos politikąTkaip šliupas; o 
šiandie jisai nori, kad kuni
ginės partijos rankose butų 
Lietuvos valdžios vadelės.

Dr. šliupas ramina žino-

ŠLIUPAS RAGINA PRIIMTI 
HYMANSO PROJEKTĄ.

Katino “Lietuva”* išspausdino 
Dr. Jono šliupo atsišaukimą į 
Lietuvos visuomenę, kuriame 
jisai ragina priimti Hymanso 
projektą ir remti dabartinę 
lietuves valdžią. Tarp kitko 
jisai sako:

“Tapome nariais Tautų 
Sąjungos, įgyjoine juridinę 
stovenę tautų tarpe, pasida
vėme Tautų Sąjungos teis
man, ir dabar ne laikas 
trauktiesi atgal. Teisybė yra, 
kad Tautų Sąjunga, per 
Prancūzų užgaidas, antmesti 
kėsinasi tūlus mums žalin
gus punktus sutartyje su 
Lenkais, bet atsisakyti nuo 
to teismo negalime dabar, o 
galime tik reikalauti tūlų 
pakeitimų ir nusileidimų, 
kurie kenkia musų nepri
klausomybei. Nepakenks 
mums ekonominės sutartys 
su išdykusiais kaimynais, 
taip pat nebus pragaištingas 
defenzyvis susiderėjimas; tik 
atmesti reikia susėbrinimas 
užsienių politikos. Padaryda
mi tinkamas 'rezervacijas, tu
rime tuo momentu priimti 
in principe priimti Hymanso 
pasiūlymą!”

“Laisvė” beveik kiekviena
me savo numeryje giriasi, kad 
komunistai esą labai galingi, o 
socialistai visai nusmukę. Da
bar ji ėmė labai didžiuotįs tuo, 
kad bolševikuojančioji A. L. 
D. L. D. pajiegianti daug (lan
giaus, negu L. 1). L. D., ku
rioje vadovauja socialistai.

Bėda tcčjaus, kad komunis
tai tiktai savo “galybe” ir ga
li pasigirti. Ot, kad jie galėtų 
pasididžiuoti savo teorija, sa
vo principais, tai butų kas ki
ta. Bet idėjiniu žvilgsniu jie 
yra pilniausi bankrotai. Visa, 
ką jie skelbė metai laiko at
gal, šiandie jau yra jų pačių 
atmesta.

Judėjimas, kuris neturi svei
kos idėjos, anksčiaus ar vė
liaus turi nupulti, nors jisai 
butų ir dar taip išsipūtęs. 
Skaudulys kaip tik prieš trū
kimą esti labiausia pritvin
kęs...

■ ■' ■ " a"—

ŠILIBURIS.

ŽEMAITĖ
Paėmiau laikraštį į rankas 

ir mano akys susitiko su Že
maitės paveikslu. Bet pamačius 
raides “A. a.” knykt — nu
smelkė per širdį.

Liūdna.
Tuojau mintimis perbėgau 

savo amžių. Ar mano gyveni
mo saulė da vidurdienyje, ar 
jau arti prie nusileidimo. Kiek
viena žinia apie mirtį tą pa
tį man primena.

Kuomet mirė mano amžiną 
atsilsį mamytė — aš pama
čiau vargingą, apdriskusią se? 
nukę.

— Kodėl negalėjo mirti ši
ta? — toks nedoras klausimas 
išsiveržė iš manęs. — Šitoji 
vos paeina gatve ir matyt ne
turi ką valgyt.

Amžiną atsilsį žemaitės skai
čiau kelionės į Lietuvą įspūd
žius. Tie įspūdžiai tokie pui
kus. Jie sukėlė manyje nenu
galimą troškimą važiuot į Lie
tuvą. Po to būdavo paimu 
laikraštį į rankas.

— Ar nėra daugiau ko Že
maitės? — klausė mano žmo
na. — Aš taip laukiu, kaip jai 
dabar atrodys ten Lietuvoje.

— Aš irgi laukiu, — sakiau.
- Bct*matyt besivaišindama 
pas gimines, iižsi linksmino ir 
užmiršo parašyt ką nors ame
rikiečiams.

— Juokinga senukė, — ta
rė žmona. — Eidama per ru- 
bežin dejuoja, kad ne vyrai 
jas krėtė.

— Aha! — pridėjau aš. — 
Pervažiavusi per rubežių, ma
tyt, apimta visa džiaugsmo, 
sakė: “Važiuojame į Velykas, 
į Velykas!”

Ir štai dabar paėmęs laik
raštį, visą lapą rodau žmonai. 
Ji žiuri.

•— Vaje, vaje! — nustebo.
— Vargšė, žmonytė! Aš taip 
laukiau, kad ji da ką apie Lie
tuvą parašys. Ak, ta negailes
tinga j i giltine!

— Taigi, — pridėjau aš. — 
Iš kelių milijonų Lietuvos mo
terų atsirado tik ta viena taip 
tobula, kuri mokėjo Lietuvos 
žmonių nelaimes ir džiaug
smus atskleist prieš akis. Ir 
dabar jau jos netekome!

—• Netekome, — išpaleng- 
va atkartojo žmona. — Kaip 
skaudus tas žodis!

Atsimenu, vieną vakarą ma
no žmona, kažką veikė, o aš 
jai balsu skaičiau Žemaites 
vaizduką apie našlaitį Lietu
vos piemenėlį. Tame vaizdely
je buvo įpinta liek skausmo, 
kad mano žmona susigraudino 
ir pradėjo verkti.

— Kas tau?
— Man to vaikučio taip gai

la.
— Tu paikše! — pasakiau 

aš. — Lyg tu dabar hežinai, 
kad ta senelė Žemaitė išsva
jojusi parašė, ir tu dabar ver
ki!

— Čia labai panašu į tik
renybę, — ji atsakė. — Grei
čiau, kad tikrai taip buvo.

Daug vaizdų, vaizdelių bu
vau skaitęs, ir pamatęs paskel
bimą, kad Žemaitė bus musų 
mieste, su didžiausia atyda 
ėjau ją pamatyt, kad gavus 
įkviepimo. Maniau išvysti pui
kų išdidžia atmosfera apsiau
stą veidą. Bet kaip baisiai aš 
klydau! Pamačiau paprastą se
natvės raukšlėmis išbraižytą 
veidą. Jokios puikybės, pasi
putimo ir tos išdidumo atmos
feros visai nėra. Žybso malo
nios akys ir už jų slepiasi to
bula, spindanti išmintis.

_ Ve, ve! — kuždėjo ma
no žmona. —< Tai jau ta bus 
Žemaitė.

— Mamutė, — pridėjau aš. 
— Rodos Lietuvoje lokių daug, 
o bet gi visa didelė Lietuva tik

ra tam tikra taktika, gi tik
ras lenkų valdžios veidas, jei 
ji galutinai įsigalėtų Vilniuje, 
visiems gerai žinomas, ir net 
mintis apie lai baugina kiek
vieno žydo širdį.

Šimto Nuošimčių
, Patrijotas

V r 1*1 i ,

UPTON SINCLAIR’O
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS
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Džovas Angelas buvo buvęs rąstininkų kra
šte ir žinojo, koks ūpas yra pas tikruosius dar
bininkus, pas miškijos stingrunus. Tie vyrai 
nekalba daugiau; jie turi savo slaptus komite
tus, kurie yra pisi rengę paimti dalykus į sa
vo rankas kaip tik kapitalistams ir jų valdžioms 
ateis galas. Tuo tarpu, jei atsiranda koks šeri
fas ar kaltintojas, kuris pradeda -per daug šo
kinėti, jie tuojaus jį “nukrato”. Tai buvo mė
giamieji “Mėlynakio Angelo” žodžiai. Jis pa
kartodavo juos kas pusvalandis bepasakodamas 
apie savo nuotykius. — Taip, jis pradėjo per 
daug šokinėti, bet mes jį nukratėme, —< saky
davo jis.

, XLI

TATAI Nele su Petru čmčsi apkalbėti smulk
menas savo “fabrikuotei” prieš Džovą An

gelą ir Petriką Makormiką. Jie nutarė, kad Pet
ras turi surinkti jų būrį ir užvesti jiems kalbą 
apie bombas ir žmonių kovimą; paskui jis turi 
įbrukti po raštelį, kviečiantį į susirinkimą tik
ram suokalbiui, susidomėjusiems į kišenius. Ne
lė apsiėmė parašyti raštelius, kad niekas nega
lėtų primesti jų Petrui. Ji išsitraukė pieštuką 
su nedideliu sanklijiniu popieros iš savo ranki
nio krepšio ir pradėjo: Jei tu tikrai tiki drąsiu 
smogiu už darbininkų teises, pasimatyk su ma
nim. — Ir čia ji sustojo. — Kur?

— Studijose, — pasakė Petras.

Ir Nelė parašė — Studijose. — Ar to už
teks ?

■— Kambary nuin. 17. — Petras žinojo, kad 
tas kambarys priklausė rusų vaizdarašiui Niki
tinui, kuris vadino save anarchistu.

Taigi Nelė parašė: — Kambary num. 17.
ir po tolesnio apkalbėjimo pridūrė: — Ry

toj rytą 8 valandą. Re vardų ir be kalbėjimo. 
Darban! — šitas laikas buvo paskirta dėlto, kad 
Petras atsiminė, jog tą patį ^aikarą bus aidob- 
listų susirinkimas jų būklėje. Nors tai žadėjo 
būti susirinkimast apskaitoms suvesti, bet tie 
žmonės suėję niekuomet neiškenčia nekalbėję 
apie “taktikos” klausimą. Tarp jų buvo skait
lingas elementas nepatenkintas jų taip vadinamu 
per lėtu organizacijos veikimu ir šitie nariai vi
suomet ginčijos dėl akcijos. Petras tikrai ma

tą vieną teturi.
Ir mes buvome taip laimin

gi jos balsą išgirsti. Keli jos 
žodžiai apie Lietuvos karo pa
bėgėlių vargus da ir dabar te
bėra širdyje.

Kuomet “progresistės” ją bu
vo pradėję kandžiui, taip bū
davo gaila.

— Tos bobos — pasakė 
žmona, — užgaulioja tą bran
gią senelę.

— Tikros bobos! — pridė
jau. — Sunervins, atims ener
giją ir ji negalės rašyti.

Ir ištikro “los bobos” jos 
jautrią sielą buvo skaudžiai už
gavusius ir visi turėjo panešt 
didelį nuostolį per tą laikotar
pį netekę jos kelių gal ir pui
kiausių vaizdelių.

Ir štai šiandie mes jos jau 
neturime. Ji nuėjo į paslaptin
gą Dievų valstybę ir ten lai
mingai pradės naują gyveni
mą.

Visas Lietuvos literatūros 
pasaulis ilgai ilgai gedės savo 
mylimos Žemaitės. Sustojo mu
šęs jos pulsas ir daugiau jos 
dešinė nelies auksinių minčių 
ant popieros.

Gali šiandie Lietuva džiaug
tis, ar pasineri į giliausius 
skausmus, jau žemaite neat
vaizdins daugiau musų gyve
nimo.

Ji ilsisi dabar jau amžinai.
Ilsėkis tu didi musų jaunos 

literatūros žvaigždė, o 'mes pin- 
sime tau nevystantį vainiką ii’ 
puošime tavo kapą.

Lietuvos žydams Amerikoj
Lietuvos žydų Reikalų Mi

nisterija paskelbė šitokį atšau
kimą į Amerikos žydus: 
Broliai Žydai: —

Visas pasaulis žino sunkią 
kovą kurią vedė Lietuvos tau
tos už savo pasiliuosavimą, ir 
dar sunkesnę kovą, kurią jos 
veda dėl savo nepriklausomy
bės. Išilgai buv. Rusijos ribų 
susidarė visa eilė naujųjų res
publikų, ir visos tos valstybės 
jau turi (tvirtų sienų, yra pri
pažintos didžiųjų valstybių ir 
turi galimybės paskirti visas 
savo pajėgas taikingam atsi
statymui, bet Lietuva dar te
beturi vesti sunkią politinę ko
vą už savo visumą ir nepri
klausomybę, nes pusė jos te
ritorijos ir jos sostinė Vilnius 
tebėra užimtos svetimos ka
riuomenės, teberandasi po len-. 
kų generolo Želigovskio 
okupacija. . į$

Tosios okupacijos pobūdis 
gerai žinomas visam pasauliui, 
o ypač žydų pasauliui. Musų 
visų atminty dar gyvi kruvi
nieji Vilniaus įvykiai iš 1919 
m. balandžio ničn., ir jei pa
staruoju laiku okupacijos val
džia stengiasi parodyti meilų 
veidą, mes žinome, jog tai tė-

Ir mes turime pasakyti, jog 
Vilniaus gyventojai — žydai ' 
per du-pustrečio metų teberan
dasi drąsioj, karžygingoj ko
voj, kartu su lietuviais ir gu
dais, prieš okupaciją ir nie
kuomet jos nepripažins, o ne
gaudama iš gyventojų daugu
mos jokios moralinės paspir
ties, Želigovskio valdžia lieka 
kyboti ore ir klausimas apie 
Vilnių lieka ne tik vidujinis 
Lietuvos klausimas, bet turi 
ir tarptautinio pobūdžio, kuris 
įdomauja visas Europos valsty
bes ir Jautų Sąjungą. Ir ne
stebėtina, kad visos okupuo
tos Lietuvos tautybės, o ypač 
žydai, yra ištikimi Lietuvai. 
Vilnius ir apygarda yra Lietu
va, turi būti ir bus Lietuva 
ir šį faktą, surištą tuksiančiais 
istorijos ir dabarties gijų, ne
begalės sunaikinti jokios karo 
prievartos.

Tiesa, jog okupuotos Lietu
vos srities gyventojai turi kitą 
tautinę sudėtį, ir joje sudaro 
daugumą gudų ir žydų tauty
bės, bet Lietuva bus statoma 
ir jau dabar statoma tikrais 
tautinės teisių lygybės pama
tais, tautybių lygybės ir jų 
kalbų teisių lygybes pamatais, 
vienu žodžiu, tautinės autono
mijos pagrindais.

Mes, Lietuvos žydai, esame 
vienintelė žydų tautos dalis, 
kuri stato savo, vidaus gyve
nimą valstybiniai pripažintų 
bendruomenių pagrindu, ku
rios turi šimtus liaudies mo- 
kyklių ir dešimtis gimnazijų 
žydų kalbomis, ir kurios yra 
oficialės valstybės įstaigos. 
Mes turime laisvai besidarbuo
jančią Žydų Tautos Tarybą. Ir 
visų savo tautinių reikalų ve
dimui, — Žydų Reikalų Minis
teriją. Kas mums trūksta, — 
tai Vilnius, ta pajėga kurią su
teiks mums atkirstoji musų 
tautinio kūno dalis, susijungi
mas su istorine tradicija mu
sų senos tautinės autonomijos, 
turėjusios savo centrą Lietu
vos Jeruzalėj. Be tosios pagel
bės mes liksime silpni ir vis 
silpnesim, ir gražus tautinės 
kuriamasis darbas, kurį mes 
pradėjome, sugrius.

Turėdami visa tai galvoj, 
mes ne tik turime teisės, bet 
musų šventoji prievole yra 
šaukti visus tuos, kurie jau
čiasi surištais su Lietuva, o 
pirmoj eilėj Jus, Lietuvos žy
dus Amerikoj, kad suteiktu- 
met mums pagelbos musų ko
voj, kad atmintumei savo se
ną tėviškę, su kuria buvote 
visuomet tampriai surišti, ir 
kur dabar susidaro, po pasau
linio karo baisenybių, naujas, 
laisvas gyvenimas, ir pirkti 
Lietuvos gynimo paskolą, ku
ri duos galimybės mums, o 
kartu ir musų ištikimiems Lie
tuvos sanpiliečiams, su ku-
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riais mes taikingai sugyvena
me per ištisus šimtmečius, o 
taip pat išvargintai gudų tau
tai, statyti tikrai laisvą, tikrai 
demokratingą Lietuvos respub
liką.

Musų kariuomene su pasiry
žimu budėja prie sienų, ir jos 
apsaugoj Lietuvos gyventojai 
stengiasi kiek ištesėdami gydy
ti karo žaizdas. Lietuva stato
si, Lietuva plėtoja savo preky
bą bei pramonę, Lietuva turi 
ir veda savo didelį eksportą, 
kas sudaro tvirtą pamalą mu
sų valstybės biudžetui. Lietu
va nespausdina popierinių pi
nigų. Lietuva veda sveiką eko
nominę politiką ir todėl pasko
la yra laiduotas kapitalo pa
talpinimas, kuris atneš neabe
jojamų nuošimčių. Mes prašo
me ne aukos, bet broliškos pa
gelbos sunkią, bet didžią mu
sų istorijos valandą ir esame 
įsitikinę, jog Jus suprasite mu
sų balsą ir per vandenyną, ku
ris atskiria mus nuo Jūsų, Jus 
ištiesite mum savo ranką.

M. Soloveičikas,
Žydų Reikalams Ministeris.
Lietuvos Informacijos Biu

ras Wasbingtone turi garbės 
prie šio pridėti sekanti: Lietu
vos paskola Amerikoje yra 
vykdoma per tam tyčią susi
tvėrusias vietines paskolos sto
tis, kurios dirba kontakte su 
Lietuvos Finansinės Misijos 
reikalų vedėju D-ru Bielskiu 
(Reprcsentative of Lithuania, 
New YoiL Office, 370 Seventh 
Avė., New York City, N. Y.).

Kanados liberalai atsi
skyrė nuo koalicininku.

Pirmu kartu po paliaubų vie
noj laimėjusių karą šalių rin
kimai davė aiškią pergalę li
beralų grupėms, — Kanadoj. 
Galinga koalicija, kuri valdė 
Kanadą nuo to laiko, kaip prie
vartinio kareiviavimo klausi
mas suskaldė liberalų partiją, 
tapo visiškai sumušta ir nau
jai! Kanados parlamentan įsten
gė išrinkti tik apie dvidešimtą 
nuošimtį narių. Liberalai tu
rės aiškią didžiumą prieš kon- 
servuočius ir pažangi n inkus. 
Bet toji didžiuma nėra didele 
ir yra abejojama, ar liberalai 
įstengs sudaryti pakankamai 
galingą valdžią be pažanginin- 
kų pagalbos. Naujo minislerių 
pirmininko, Mackenzie King’o 
uždaviniu bus patenkinti rei
kalavimus tų ekonominių gru
pių, kurių nepasitenkinimas 
įvedė jo partiją galėn, neatme
tant tos partijos konservą tin
gų ir net atgaleiviškų sudėti
nių. Liberalų pargalė pamate 
yra žemdirbių -pergalė ant pra
monininkų. Ji yra Kanados ūki
ninko ekonominio sunkumo 
sekine ir jos išsilaikymas pri
klausys nuo jos vadovų mo
kėjimo sustatyti programą, ku
ris paliuosuotų jos sudėtines 
dalis nuo to sunkumo. Kana
da bus valdoma grupės toly
gios žemininkų blokui Jungti
nių Valstijų kongrese. Teks

nė galėsiąs juos sudominti dinamitinio sąmok
slo idėja.

Kaip pasirodė, Petrui nebuvo jokios sun
kenybės; kalba prasidėjo jam mmrisidejus nei 
vienu žodžiu. “Mėlynakis Angelas” karštai pa
klausė. Argi aidoblistai žiūrės ramiai, kaip 
darbininkai, kaip avys, yra varomi piauli? — ir 
pridūrė, kad, jiems sukrutus, Amerikos Mies
tas buvo tiek pat geras, kaip ir kiekviena kita 
vieta. Jis pasakė, kad organizacijos nariai ge
rai tą viską supranta ir yra pasirengę veikli; rei
kia lik pakelti balsas ir turėti organizacija jiems 
vesti.

Po jo kalbėjo miškadžekis Hendcrsonas. Jis 
buvo tam priešingas; jo nuomone negalima bu
vo panaudoti organizacijos tokiam tikslui. Val
džia {skverbtų jon savo šnipų, tie sužinotų, kas 
yra daroma ir organizacijai prisieitų eiti po 
grindimis.

—-i Gerai, lai mes eisime po grindimis! —* 
sušuko Džovas.

— Taip, —sutiko tas, — bet tąsyk orga
nizacija pakriks. Niekas nežinos kuo tikėti, kiek
vienas vadins visus kitus šnipais.

— Trauk velnias! — tarė Džovas Angelas. 
— Aš buvau kalėjime dėl darbuotės ir aš rizi
kuosiu tuo, kad mane kas pavadins šnipu. Bet 
aš nesėdėsiu rankas sudėjęs ir nežiūrėsiu, kaip 
darbininkai yra varomi pragaran tik dėlto, kad

aš pasiutusiai rūpinuos savo branginamąja or
ganizacija.

Kitiems pasipriešinus Angelas ėmė dar la
biau karščiuotis. Sakysim, kad minių sūkį linini 
nepavyks; sakysim, kad darbiųinkai priversti 
bus griebtis užmušim"jimo ir teroro — jie bent 
pamoką duos išnaudotojams, atims truputį 
džiaugsmo iš jų gyvenimo.

Petras paskaitė išmintingu dalyku pabūti 
konservą t tini šį kartą. Jis paklausė: — Ar tu 
ištikro manai, kad kapitalistai pasiduos, pabu- 
gę?

— Taip, aš manau! — pasakė tas. — Aš 
tau pasakysiu, kad musų šalis nebūtų karau 
įtraukta, jei mes leistume kiekvienam kongre- 
sininkui suprasti, kad jis bus pasiųstas į fron
to kasimus, jei jis balsuos už šitos šalies įsivė
limą Įtarau.

— Bet čia kalbame ne apie kongresininkus, 
o apie tuos, kurie stovi aukščiau, — gudriai įsi
kišo Petras.

— “Ju bet”, —t atsiliepė švedas jūreivis Gu- 
sas. —“Ju bėčju”! Aš galiu priskaityti visą tu
ziną dičkių šitoj šaly — minėk mano žodį, kad 
jie visi bus išmušti, jei mes neturėsime taikos 
— tąsyk bus taika!

matyti, ar šita valdžia bus dau
giau “nedemokratiška ir ne- 
amerikietiška” negu pramoni
ninkų blokas.

■(Bus daugiau)

(Severo Bahamas nuo Kosulį). Jįs 
palengvina erzinimą, paliuoso skre
plius, sustabda kosulį, padara kvie- 
pavim^ lengvą ir pagalba gamtai 
sugrąžinti normalilką stovį. Di
desni bonkute 60 centai, mažesni 
25 centai. Visose Aptiekoso.

šiam laike metu, kosulys ir persi
šaldymas viešpatauja tarp suaugu
siu ir vaikų. Jeigu neatkreipus ati
dos, jie gali suteikti yvairias pa- 
voingas ligas. Prašalink nedoras 
pasekmes nuo persišaldymo, imda
mas Severa’e Cold and Grip Tablete 
(Severo PlyŠkelies nuo Persišaldy
mo ir Ctripos). Kaina 30c. —Greitą 
pagelbą nuo kosuli duoda

everas
Cough Balsam

Scveros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

W. F. SEVERĄ CO.
CEPĄR RAPID^ IPyVĄ^
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Anglija ir Aigiptas

h oi

Duo

Talapho&al:
Gera sveikata, yra didžiausia palaima

KAS GERIAUSIA

DR, A. R. BLUMENTHAL

TeL Boulevard 0481

Sausio Kainos Gruodyje
KALĖDŲ DOVANOS

pagarsinimo

gausite Kalendoriųtelpa.

agcn

Puiki dovana veltui Talafouasi Boulevard 7D42gtS^U****
padaiGražus Mission medinis artistiško

OTHRR

Swedish 
American

Gražiausis papuoši
mui kambarių kalen 
dovius veltui su ku-

apie
Flors

LIETUVON
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ponu, kuris žemiau esantį kuponą

Canal E57
Naktinis Tai. Panai UIS

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandom: 10 Ud 12 ryto; 1 iki 4 pa 
piet 8 iki 9 vakare.

Nerišliomis nue 9 iki 12 ryta, 
1821 & Halsted St, 

Kampas 18 ir Halstad St.

Geresni ir labiau malonesni, negu 
bikurie lengvųjų Havanos cigarų. 
^Klausk savo vertelgos jūsų mėgiamųjų Jei- 
' gu •,is netur8tH tokių—rašyk mums, 

p I.LEWISCIGARMFG.CO.Newn?k.NJ.
Largest Independent Ciįar FacToru inlhe WorldL

Nature’s Lawlax yra tuoml. kuom i 
jo vardas nurodo, gerą sveikatų na. 
turališkai prigelbejimą sveikatos-1 
šaltiniams, kokį kūnas reikalauja’] 
Gaukit 25c mėlyną bakselį. Tankia 
mitUota niekad nesulyginta.

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

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

Taipgi laikome elektros Įrankių krautuvę ir tai
some viską namie je. Musų kainos prieinamos.

Moterų Com- 
fy, padarysit 
puikiausią Ka

lėdoms dova
ną, visokiose 
spalvose.

95c

stiklo Kalendorius veltui 

ATSINEŠKITE ŠITĄ KUPON4

Vyrams stuboj šliurės gražiai padarytos, juo 

dos ar rudos; rankomis siūti

Telefonas Pullman 880
DR. P. P. ZALLYS 

Lletavys Dantistas 
IMKI So. Michig&n Av„ RoulanA 

Valandų: 9 ryta iki 12 dieną 
Im 1 pe pietą iki 9 vakare.

DENTISTAS 
IMI Be. Halsted SU Chleage, JJL

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

DR, M. STAPULIONIS 
Gydai be gyduolių ir be operaciją 

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

Tel.j Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat. 2 iki I vak. 

Tel.i Canal 279

Daimanto arba aukso žiedas; aukso arba paauksuotas laikrodėlis. 
Tie dalykai pasilieka atminčiai ant visados.

Tiktai reikia žinoti, kur juos pirkti, kad nupirktumėt teisingą 
tavorą ir už teisingą kainą. Musų krautuvė yra žinoma per 25 me
tus Chicagoj. Mes parduodam teisingai gvarantuotą tavorą ir už 
teisingą kainą. ' ,

Praktiškos Dovanos Avalinėj
1,500 porų naujausių žemų čcverykų juodų ir 

rudų už visai žemą kainą. Visokios rūšies suė
dęs, patentuotos veršio odos ir ožiukų. Kaina

T, Pullman 543C

R. SHUSHO-
AIDSERU
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.

Akių Specialistas
4649 S. Ashland Are.

Kampas 47 th 81.

P. K. BRUCHAS
3321 So. Halsted St.

Telephone Boulevard 5052 
Dr. A. J uozaitis 

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va- 
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarime. 
9261 So. Halsted St, Chicago, UI

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. Lalayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietų

Iškirpkite apačioj

l LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miestij patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą.
ATVI)A. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas
179 E. 3-rd Street, New York, N. Y.

Skirtini 

tai šiai 
linkei 

heim čeverykų 
vyrama. Dabar

Tek Austln 787

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS.

Nątik sugrįš* ii Californljes b 
vii tąs savo praktikavimą pe Ne. 

5208 W. Harrison 8t
Valandas: 8—12 kasdieną Ir t—> 

vakare išskiriant nedUdieniva.

dr. mm
1900 So. Halsted SL 

Tel. Canal 2118
Ofise valandos: nue 10 ryte Rd 

8 vakare.
Reafdeecfjai 2811 W. 63r< 81.

Tel, Prospect 8466

Telephone Yarda 5834

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

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

Pasrinkito iš stebėtinų vyriškų čeverykų, ran
kų darbo visokio stailo ir odos už pažymėtinai 
numažintą kainą.
Specialiai už

$4.85 flk

Pirmas pasažieriama patarnavimas iš New Yorko iki LIEPOJA US 
per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai bus transperuojami ant jūrių 
tiesiai j Liepoją.

S. S. STOCKHOLM .............................Sausio 31, Kovo4, Bal. 8
Trečios klesos pasažieriai talpinami i kabinus turinčius 2-4 lovas. 
Švedų vizos nereikia. ' Kreipkitės į vietinius agentus.

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

G. KUNAšAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m

Telephone Vturi Burna 294 
Bes. 1189 Independehce Blvd. Chlcage 

i DR. A. A. ROTU 
BOSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą 

Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drovu 9698 

Valandos: 12—11 ryto; 2—8 pe pint, 
7—d yak. M*dAli«mii 10—12 dieną.

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus i savo namą dabar. Kaina stebėtinai 

žema. Pagabus išinokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai 
npkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
X4519 W- •dL’ZtJh. St. Tel. Boulevard 1.892 Chicago, £11.

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Perkėlė savo ofisą į 

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

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

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

PnnmaILUa I VeneraMkų, kraujo, odos', kroniškų, inkstųSpecialistas Ilgy * XX81“g>dyma3 su
DR. J W. BEAUDETTE

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

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

Main Salesroom Factory Branch
1020 S. Halsted St., Chicago, UI.

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

Telephone Yards 5032

DR. M. ŠIURIU
8107 Be. Morgan SI., 

Chicago, DL 
VALANDOS: Nue 8 Ud 11 ryte 

Ir nuo 5 iki 8 vakare.

Fibre Šilko moterims pančiakos 
su Lislie vir šum.
Specialiai vvv

Stebėtina daugybė visokių spal
vų šilkinių pančiakų. Aukštos rų- 
šies išdirbimo. Naudinga dovana.

ar“' 95c iki $2.45
Vyrams fibre šilko pančiakos vi- 

sokiase spalvose
Specialiai / "t V V

Moterims puik’ios vilnonės pan
čiakos šilto mišraus visokiose spal- 
liai t 95C

Daugybė moterims ir vyrams 
pančiakų už numažintą kainą

NEW PEOPLES ELECTRIC C0 
į 1711 Wcst 47th St.

Tel.: Yards 413 
Tarpe Hermitage ir Paulina.

Telephone Yarda 1582

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterį, vei
ką ir vyrą. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrą ligas.

8251 So. Halsted St., Chicago.

T||| Utsų pasirinkime iŠ 24 rekordų, 500 plieno 
VrB |ĮJ|iidatų, taipgi daimanto adata su kiekvienu Hrl 
V l Vi phonographų. Ateikite pas mus ir mes

DR. G. Z. VE2ELIS 
Uetnvia Deatlatas 

ITU Bovth Ashland Avi, 
erti 47-ioi gaivia

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai

Ofisas •
3149 S. Morgan St., kertė 82 St 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4631 So. Ashand Are. 

Tel.: Yards 994
Ofiso va!.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedėlioj po 
pietų. Tel.: Oakland 1294

A^’DR.HERZMAN'^K ia rusuos
PersiUlI aso 8412 Se. Ualsled St
po No. 8818 So. Halsted St.

Verai Hetuvfame ftinemes per M 
matu kaipo patyrys gydytojas, shl- 
rargas ir akušeris,

Gydc aštrias ir chroniškas ligas, 
vyrą, motorą ir valką, pagal nan- 
jauaiaa metodas K-Bay ir kitokias 
elektros prietaisus.

Ofisas Ir Labaratorijai 1225 W. 
18th St., netoli Visk St.

VALANDOSi Nuo 12-12 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal
8118 arba 857

Naktimis: Dreiol 
952 • Drover 4186 

GYVENIMAS: 8318 S. Halsted Si. 
VAK: 9—10 ryto ir 8—9 vaL vak.

Metai tam atgal dalykai 
taip buvo susidėję, kad Briti- 
jos imperijos likvidavimas ža
dėjo prasidėti nuo Aigipto. Mil- 
nero komisija, nežiūrint Aigip
to tautininkų nepasitikėjimo ir 
pasipriešinimo, sugebė padary
ti sulygti su Aigipto ministe
rija, kuri, tartum, galėjo būti 
priimtina. Paskui derybų vie
ta tapo perkelta Londonan, lor
dą Miinerų pakeitė lordas Cur- 
zonas ir 
atmetė sąlyga
Press” pranešimo matoma, kad 
perlaužimo punktu buvo ka
rime Aigipto okupuotė. Galu
tinės išlygos, kaip paduotasis 
anglų Baltasis Laiškas parodo, 
Anglija suliko laikyti savo ka
reivius tik Port Salde ir ryti
nėj Suezo Kanalo zonoj; gi 
Aleksandrija turėjo patapti an
glų laivyno baze sų tarptauti
nės policijos jiega. Antra ver
tus aigipliečių atsakymas sa
ko, kad išlygomis Anglija pa
silieka “teisę laikyti savo ka
rinę jiegų visuomet visame Ai- 
gipte ir kontroliuoti susisieki
mus.” Kad aigiptiečiai nekly
sta šitaip manydami, patvirti
na generolo Alenby žodžiai, 
kurie yra baltame laiške. Gen. 
Alenby sako: “Nei dabartinė 
pasaulinė padėtis, nuotykių be
gis Aigipte po paliaubų ne
leidžia mainyti Anglijos pa j te
gu palinkimo. Aigiptas yra im
perijos susisiekimų dalimi.”

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

8101 8. Halated 8tn kampai 81 gal. 
Viename name bu Dr. Monkevičium. 

Tel. Boulevard 9708

0
 Baigusi Aku

šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Peną 
silvanijos 
pitalšM. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo, 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kai u ošė mo

terims ir mer
ginoms.

DR. CHARLES SEGAL ~i
Fraktikeoja 15 Metai

Oflsaa
8729 B*. Aahland Avė., 8 labee 1 

Chicago, Illisoii.

Specialistas džiovos
Moterišką, Vyrišką ir 

Vaiką Ligą.
OFISO VALANDOS!

Nue 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
5 vai. pe piet ir nuo 7 iki 8:86 vai. 
vakaro. Nerišliomis nue 10 vai.

valandos ryto iki 1 vai. po plas.
Telefonas Dreaei 2886

TeL Boulevard 2160
Dr.AJ.KARALIUS

Gydvto5’,o Lc GMnuvaa 
.Vl\OVS; v—14 vyto 

I—B Vakavo.
1891 So. Morgam Strw4, 

Chicago, KU.

Įįjį Ii ' jfflf Nupirks didelį Phonographą 
u 1922 modelio, kuris grajina
J 5 I visokio išdirbimo rekordus,
y J su raštišku GVARANTAVI-

MU ant 10 metų, šių phono- 
Tiktai $25 graphų reguliarė kaina nuo 

$100 iki $200
Tik 500 phonogrophų su tokia kaina.

Padarysime 500 namu linksmais

Ateik į mys dirbtuves brenCiii

Kuomet sergame, yra užvis svarbiausiu paduot 
z \ dalyką į gerai patyrusio gydytojo rankas, kuris

supranta, kaip sugrąžint sveikatą.

Aš žinau kaipV Todėl, nepaisant ligos didumui nei laiko ilgumui 
per kurį kentėtą ir nepaisant kiek kartų esate 
apsigavę bejieškodami savo sveikatos, esu pri- 
drengęs parodyt, ką gero jums galiu padaryt, 

galėsiu ir jums pagelbėti, kaip kad šimtus 
kitų, pastačiau į teisingą kelią prie sveikatos. 
Mano kaina labai žema ir išlygos prieinamos. 
Patarimai veltui.

Jr. VVhitney 175 N. Clark St., Chicago, III.
Tarpe Randolph ir Lako Sts. Ofiso vai.: 9 ryto iki 8 vai. vak. kasdie

ną. Nedėliomlš nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų^_________

PETER A. MILLER 
2128 West 22nd Street

Visuotinas Išpardavimas
Pranešu savo priėteliams ir rėmėjams, kad 

išparduodu 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 8** tre<^3 (iaH kainos, kurie su manim turėjo
reikalą buvime tame biznyje per vienuoliką 
metų. Taipgi nepamirškite atsivesti savo drau- 
Kus> nes pasirinkimas yra gana didelis, kaip 
tai: daimantų, auksų, laikrodėlių ir Edisono 
gramafonų. Taipgi įvairus pasirinkimas, kas 

ę tik gali būt aukso krautuvėj.
■Į..' 1*. S. Parduodu visus *kartu arba pavie-

niai: 5 wall case’ius, 5 shelve-casius, 1 safe’ą, 
1 registerj, 2 angliniu pečiu. Taipgi visus įran

kius — varstotą laikrodėlių taisymo.

DUOTI KALĖDŲ ® 
DOVANĄ

Ofisas
51D0 S. Ashland Ava. 

ant viršaus Banko 
Vai.: 1—2:36 ir 6:80—8:80 P. M. 

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

CTM——ŪBI llll'BI —HimnjMBMB—r

MELBA
\Fk\e.
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Angly spauda ignoruoja 
skerdyklų streikų.

Sprendziant is anglų spau
dos pranešimų apie dabartinį 
pakaimių (skerdyklų) streiką, 
atrodo, kad jo imkaunėsc kaip 
ir nėra, nes pastaruoju laiku 
spaudoj žinių apie jį visai ne
matyti; o kad kada ir pasirodo, 
tai tik kad pakaimėse darinis 
“normaliai“ eina ir produkci
jos apštys nei kiek nesumažė
jo, ir kad darbdaviams dar
bininkų, streiklaužių yra net 
perdaug. Taigi daugumas 
žmonių taip ir mano, kad 
streikas yra visai nereikšmin
gas ir nesėkmingas. Bet ištik- 
rųjų taip nėra. Streikas tęsia
si sėkmingai ir streikierių skai
čius kasdien vis auga ir augo, 
ir streikieriai tvirtai laikosi ir 
nesiduoda savęs visokiems pro
vokatoriams suvedžioti.

Kad anglų spauda streiką 
ignoruoja, tai visai nenuoste-| 
bu: ji turi tam priežastis. Vie
na, ji, kapitalistams tarnauda
ma, tai darydama bando pa- 
kauiūų magnatams pagelbėti 
streiklaužių iš kitų’miestų at
sigabenti; o antra, ji tuo sten
giasi susilpninti streikierių sa
vimi pasitikėjimą, t. y. sten
giasi jų tarpe išardyti vienybę 
ir tokiu budu pakrikdyti patį 
streiką. Taigi ve kodėl anglų 
spauda ignoruoja streiką. Bet 
jai tas darbas, matomai, visai 
nevyksta; darlnlaviai s t reik lau
žiu, išskyrus negrus ir keletą 
Indtų, negauna, o vienybė ir 
susipratimas tarpe streikierių

t streiką; nežiūrint to, kad darb
daviai išsijuosę visokiais bjau
riausias provokacijas apie I 
streiką ir unijų viršininkus tari 
pe darbininkų skleidžia, strei
kas tęsiasi labai sėkmingai, j 
Darbininkai beveik kasdien ir 
tai net po kelis kar
tus streiko reikalais skaitlingus 

[savo susirinkimus atlaiko. Jie 
energingai svarsto ir veda visus 
streiko reikalus, 
energijos, nei 
nei tvirtos valios 
netrūksta. Tiesa, 
tarpe keletas ir 
skebų, bet tokių
darbininkai jau pilnai supranta, 
kad ši jų kova, tai 
vien tik pakėlimui 
lių centų algos, bet 
ateitį, už jų pačių 
mynų gerbūvį. Ir
nai supranta, kad tai laimėjus 
reikia visų pirma susiorgani
zuoti į galingas darbininkų or-

Lietuviu Rateliuose

Pas juos nei 
pasišventimo, 

ir vienybės 
atsiranda jų 
parsidavėlių, 
nedaug. Mat

nėra kova 
laikinai ke- 
kova už jų 
ir jų šei- 
jie jau pil-

tada bus galima jiems laipsniš
kai iškovoti didesnes sau algas 
ir geresnes bei žmoniškesnes 
darbo sąlygas. Taigi jie ir pa- 
sirįžo prie to eiti, nežiūrint 
kaip brangiai tai atsieitų. Ir 
jie tai atsieks ir privers savo 
darbdavius jų unijas pripažinti 
ir visus jų reikalavimus išpil
dyti, jei tik jie vienybės laiky
sis ir nesiduos savęs visokiems 
provokatoriams suvedžioti.

Taigi, streikieriai, daugiau 
vienybės, pasirįžimo ir ištver
mės, o streikas bus jūsų lai
mėtas! — P.

BRIDGEPORTAS.
Bridgeporto lietuviuose la

bai išsiplėtojo munšaino epide
mija. Į kokius tik namus nu
eisi, vis rasi munšainą bever- 
dant arba rūginant, ir kamba
riai pasmirdę raugais, kaip kai
liadirbiu. Nuostabu, kad tuo 
pragaištingu sveikatai budu 
užsiima ir toki, kur turi preten
zijos skaityti save apsišvietu
siais, progresyviais, o dar ir 
komunistais. Žinau keletą to
kiu, kur dar tik nesenai uoliai 
studijavo komunizmą, o dabar 
dar uoliau studijuoja munšaino 
katilą. Mat, žmonės vis turi 
turėti kokį užsiėmimą. Nusibo
sta davatkai poteriai, imasi 
munšainą daryti; nusibosta ko
munistui keikt socialistus, ran
da pramogos prie munšaino 
pilstymo. Taip vis žengiama 
“pirmyn“, — ypač, kad 
dar ir gero pelno yra, o 
labiau dabar, žiemos 
tems besiartinant...

maršalka Pr. Kuzmickis.
Susirinkimas nutarė sulig 

savo galėjimu šelpti Lietuvos 
•našlaičius.

Taigi nutarta laikyti draugi
joj balius sausio 21 dieną.

— J. V. Dimša.

PranešimaiT - ---- —*

Meldžiame apielinkės draugijų ne
rengti vakarų sausio 14, 1922, nes 
tą dieną West l’ullmano Lietuviškas 
Pašei pini s Kliubas rengia vakarą.

REIKIA DARBININKU AUTOMOBILIAI
VYRŲ

SMŪGIS PAKAUNIŲ SAVI
NINKAMS.

distrikto 
agrik u lt il
sėk ix't orių

Pakaimių savininkai (pack 
ers) kreipėsi į federalinį teis 
mą gavimui pastovaus i tijūne 
tiono, sulaikančio 
prokurorą Clyne ir 
ros departamento
Henry C. VVallacc nuo įvedimo 

kad didžioji I galėn taip vadinamo pakaunių 
savininkų išlygų akto (park
ers aut), kuris įėjo galėn š. m. 
lapkr. 1, bet federalinio teismo 

Musų Moterims.|'Tjai jo jin,f ,nciš‘lavf-* I šis naujas įstatymas, suma
žinantis pakaunių (skerdyklų) 
komisionierių pastangas ir pa
vedantis visas pakaimes ir jų 
veikimą agrikultūros sekreto
riaus kontrolėn, kongreso tapo 
priimtas š. m. rugp. 15. Bet vė
liau, t. y. š. m. lapkr. 1, pa
sipriešinus pakaunių savinin
kams tam įstatymui ir “pri ro
džius“, kad toks įstatymas yra 
kongreso priimtas prieš šalies 
konstituciją, nes mat neva var
žantis ir pavedantis tarpvals
tybinę prekybą vieno asmens 
kontrolėn, teisėjas Landis buvo 
jiems išdavęs laikiną injuneti- 
oną. Taigi pakaunių magnatai 
dabar buvo užsimanę šį injun- 
ctioną padaryti pastoviu, bet 
kol kas tas jiems nepavyko.

Gi negavimas šito injunetio- 
no yra pakaunių savininkams 
nemažas smūgis, nes tuo drau
džia jiems gyvulių gamintojus 
išnaudoti ir padaryti juos pri
gulinčiais jų (pakaunių mag
natų) malonei. Bcabejonės, 
toks parėdymas jiems labai ne
patinka ir jų nervus tiesiog 
gadina.

Tuo nepasisekimu padaryti

spauda ir valdžia eina

4166

Moterims “One Piece” Suknia — 
1166

lengva užsivilkti yra ši suknia pa
siutą iš vieno gabalo materijos. Var- 
tokit vilnonę materiją.

Tokiai sukniai pavyzdys No. 1166 
sukirptos mieros nuo 86 iki 42 colių 
per krutinę. 36 colių sukniai reikia 
3 jardų 44 col. materijos.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti Ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti šeiniau paduotą blanku tą, pa
žymėti mitra, parašyti tave vardą 
pavardę ir atiką adresą ir, įdiju* I 
konvertą karte Iš centą (pašte 
ženkleliais ar plnigaie) •tsiąėti buiu 
šiaip ušadrumef MAVJIBNOA 
PATTERN DBPT., 1789 S. Halttad 
St., Chicago, UL

NAUJIENOS PatternDep.
1789 S. Halsted St, Chicago, IU.

Čia įdedu 15 centų. Ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1166.

Mieros ........... colių per krutinę

pakaunių monapolį, pakaunių 
savininkai nenusiminė, nes dar 
jiems vienas kelias tokiam in- 
junetiono gavimui yra atdaras, 
būtent, apeliuoti į aukščiausį 
šalies teismą (suprome court). 
Bet yra spėjama, kad gal ir 
ten jiems užtarimo nebus, nes 
tai butų didelis smūgis ūkinin
kams.

MUŠEIKOS.

(Vardai ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas Ir Valst) 
k~................. .................. .........................

Gruodžio 18 dieną į namus 
10554 Indiana Avė., atėjo du 
vyrai, lietuviai, ir pareikalavo 
trijų šimtų cjolerių. Šeiminin
kas atsakė, kad jis nė jokių 
pinigų neturįs. Tada atėjusie
ji ėmė jį mušti.

Tie vyrai yra gerai žinomi; 
vienas Roselamlo biznierius, 
antras iš Englcvvoodo.

— Ten buvęs.

dar 
šven- 

Tiesa.

TOWN OF LAKE.
sve-

4Jklasčs

pagelbėti 
progim-

Gruodžio 1 d. J. Laurino 
Dainėje (1512 So. Ilerni 
avė.) Viekšniečių kliubas laikė 
priešmetinį susirinkimą. Aps
varsčius bėgamuosius kliubo 
reikalus buvo perskaitytas lai
škas nuo Viekšnią 

į progimnazijos vedėjo 
kūno, kuriame prašo 
atstatyti Viekšniuose
nazijos namą. Laiškas tapo vi
sų užgirtas ir Viekšniečių kliu
bas iš kasos paaukojo $50.00. 
Be to dar atskiri viekšniečiai 
aukojo nuo savęs:

Ona Švažaitė $15; po $10: 
S. O. Rakauskai, B. Eibutis, W. 
Sidabras; J. A. Kinčcnai $6; 
po $5: J. U. Laurinai, J. B. 

I MiIeškai, A. A. Sidabrai, A. E. 
LSpingai, J. Ukanis, B. Kliniai- 
tė, I). Klimas, A. Tiškus, P. 
i’upikaitis, A. Garelis, J. Bo- 
rosas, S. Yuška, J. Kuinis, A. 
M. Stumbriai, P. P. Pargaus- 
kiai, Juz. Andruška; Juz. Šva
žas $1; po $3: U. Klimaitė, I). 
Sidabras, J. Eidintienė; B. Mile 
škaitė $2.25; A. Jusaitis $2.10; 
po $2: A. Mozgeris, J. Kebaus- 
kis, L. Švažas, K. Bagdonienė, 
J. Menknius, J. Stulpinas, K. 
Medžiauskis, P. Cukuras, J. 
Klimas, A. Kačinskis, J. Sto
ni^; M. Stumbrai te, P. Garelis, 
S. Gelžinis, O. Yutkienė, A. 
Gargasas $1.75; ‘ S. Kazlauskis 
$1.50; j)o $1: 1). Margis, A. 
Margis, A. Vaičiulis, A. Vove
ris, J. Skabcikis, J. Jonutis, V. 
Yurkus, B. Ydeikis, J. Gedutis, 
P. Kaveckienė, J. Andruška, S. 
Kukanauskis, J. Karvelis, 
Skerstomis, V. Yagminaitė 
Yonikaitė, P. čekanauskis,
Slemonas, V. Klovas, J. Vilič- 
ka, P. Ješniontas, M. Rusienė, 
S. Girdvainis, P. Kiudilaitč, 
M. Yinilienė, S. Yagniinas, J. 
Žagaras, K. Yuška, W. Balsis,

M.
B.

P. Pocius, J.
Rožė; po 50c:

leinents, F. Lu
Nemunaitč, nį.
Prakapas; j.

Viso labo
Kazlauskis, P.
Paulauskis 15c.
$267.00. Aukas rinko A. Jusai
tis, A. Gargasas, J. Mileška, A. 
Voveris, J. Mozgeris; J. Uka- 
nis.

Gruodžio 20 d. tie $267.(M) 
— dienos kursu 44.500 auksi
nų — “Naujienų“ 'Draftu pa
siųsta Lietuvos švietimo Mini
sterijai, įsakmiu nurodymu su
vartoti Viekšnių progimnazijos 
reikalams.

Viekšniečių Kliubas savo su
sirinkimus laiko kas pirmą sek 
madienį kiekvieno mėnesio po 
No. 4512 S. IIerinitage avė., 
Chicago, III. — Komitetas.

DRAUGIJŲ DARBUOTĖ.
Draugyste Šv. Alponso savo 

priešmetiniame susirinkime 
gruodžio 11 d. išrinko naują 
valdybą ateinantiems metams: 
pirmininku J. Vaišnoras, padė
jėju Aug. Martinavičia, nutari
mų rašt. J. V. Dimša (3242 S. 
Emerald avė.), iždo rašt. J. 
Nesevičia (3222 S. Aukurą 
avė.), iždininku Ant. Grišius,

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą, (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 keturioliką 
dienų nuo paskelbimo.
901 
902 
905 
908 
913 
916 
921 
925 
932 
937 
939 
942 
944 
945 
951 
953 
954 
956 
963 
964 
969 
972 
975 
905 
987 
968 
991 
993 
994 
995 
997

Dramatiško Ratelio susirinkimas į- 
vyks pėtnyčioj, gruod. 23, 7:30 v. y. 
Meldažio salėj. Visi narai malonė
kit susirinkti laiku. — Valdyba.

I.inkfimiauHi Kalėdų Šokiai
Pranešame Chicagos Jaunimui, kad 

nedėlioj, gruodžio 25, 1921, LSS 4 ir 
22 Kuopos rengia Meldažio svetainėj, 
2242 W. 23 1’1. 7:30 vai. vakare, links
miausius šokius. Kadangi Kalėdų 
dvi šventės, todėl jaunimas iš West 
Sidės ir kitų dalių miesto galės šokti 
net iki aušros. Muzika bus pirmos 
klesos. įžanga ypatai 40c.

Kitų LSS. Kuopų draugai malonės 
atsilankyti į šį šaunų balių, o taipgi 
atsivesti ir savo draugus. Prie to 
bus skanių užkandžių ir nesvaigi
nančių gėrimų. Kviečia šokių rengi
mo Komisija.

REIKIA VYRŲ ATLIEKA- 
mu laiku ar visą laiką. Kiek
vienas vyras turys abelną su- 
gabumą gali lengvai uždirbti 
nuo .$100 iki $500 į mėnesį par- 
davojant Pirmo Mortgečio 8 
nuošimčio Auksinius Bondsus. 
Patyrimas nereikalingas. Gausi
te čia patyrimą, kuriuomi už
dirbsite (Jaugiau pinigų nei už
dirbate ir busite neprijęulmingi. 
Kreipkitės ypatiškai biznio va
landomis, sub. iki 8 vai. vak.

1521 Haddon Avė. 
PALATINE

Arti Milvvaukee ir Division St., 
Chicago.

PARDAVIMUI geras automobilius 
pigiai, arba mainysiu ant loto. Yra 
geroj vietoj. Atsišaukite pas 

SZEMET & LUCAS 
,4217 Archer Avė.

NAMAI-ZEME.

Alckno Miss K. B.
Audrusis A G 
Audickai V. U. A 
Bukentas Mikolas 
Baranauckas Anrdlja 
Beseful Juozui 
Blazevich T O 
Bortkis Jzedorus 
Butkunene Anatolija 
Ccanaku Jonu 
Čičinskas Julian 
Cziziunnas F renk 
Domijanaitis M 
Daugilo Jez 
Druangilas Juozas 
Durlavich George 

Dumbreuckos Kozimieras 
Elzbet Kazzauskaiti 
Gapsis Jonas 
Gouciu Ignacu 
Grioriene Marjonic 
Griksas Kazimer 
Gudlclas Wtn 
Jaraunui Baltrameij 
Jakuconis 
Jasiunas Toni 
Jomantui Petru 
Juška Antanina 
Juscius Toni 
Janurouski Kasimieris 
Kolinauskis Petras

1000 Kardelis Liudvvimas
1001 Karonausku K.
1002 Kasmauskone Marijona 
101 Kazlauskis Kazimer 
1015 
1022 
1028 
1029 
1031 
1032 
1036 
1039

Kulischuko Stasia 
Lajauskini A

Linberskts M. V 
Lidzius Mrs. Jadui 
Malinaucka Johan 
Mankerco Antanas 
Lapinskini Rranccskui 
M n žūtis Petras 
Mikszas A 
Marbutas Boleslovas 
Noevzademskis O 
Petkunas Peter 
—Permdnas Juozas 
Putrament A 
Putriui B 
Putris Wm 
Radzuneno Pranciška 
Ramaryiuskis Antanas 
Rimaitona Kostancia 
Rudis J 
Salamsku Martinu 
Setikenei Terasai 
Skardžius Jurgie< 
Sneris Jozapas 
Stoškus Povilas 

116 Stnikiene Juozapa 
1121 Stankui
1132 Tamutis
1133 Tamutis
1134 Tamutis 
1139 Triionis Miko

Vaichulis Klein ec 
Vaičius Stanislavv 
Zatarskiu Cifrijonu 
Zianberisi Nikodimas 
Zukauskis Bpleslov 

;

1054 
1057 
1005 
1066 
1073 
1074 
1075 
1077 
1079 
1080 
1086 
1087 
1097 
1098 
1103
1110

1141
1142
1164 
1170 
1172

M 
A gilta 
Adanas 
Agata

(Apgarsinimai)
KŪDIKIO MAISTAS TURI 

BŪTI TINKAMU.
Jeigu jūsų kūdikis .neauga 

kaip jis turėtų augti ir yra su
nykęs, ligotas, prižiūrėk jo 
maitinimą. Kol jis negaus sau 
maisto, kuris jam tinkamas, jis 
nebus sveiku ir tvirtu. Bordens 
Eagle Brand Sutirštintas (con- 
denced) pienas, pastiprino tūks
tančius kūdikių, kada visi kiti 
maistai pasirodė netinkamais.

Ant puslapio 3 šio laikraščio 
šiandien jus į rasit apgarsinimą 
apie Bondenlo Eagle Brand Su
tirštintą (condensenr pieną. Iš- 
kirpkit kuponą ir prisiųskit Bor- 
den Kompanijai, o ji prisius 
jums už dyką nurodymus kaip
maitinti jūsų kūdikį ir “Kūdi
kių Gerovė knygą, kuri jums 
nurodys daug žingeidžių dalykų 
apie kūdikių auginimą.

A + A
JONAS KULPECKAS'

Mirė geredoj, Gruodžio 21, 
1921, 10:52 iš ryto. Turėjo 36 
metus amžiaus. Buvo vedęs il
su inotere išgyveno vos dvejus 
metus. Paliko dideliame nuliū
dime moterj ir sūnų, Steponą, 
šešių mėnesių amžiaus; taipgi pa 
liko du broliu: Stanislova Ame
rikoj, ir Juozapą Lietuvoj. Pa
ėjo iš Kauno gub., Panevėžio 
pav., Sidabravo pav., Taukuočių 
kainro. Laidotuvės įvyks suba- 
toj, Gruodžio 24 dieną, 9 vai. 
iš ryto, iš namų 1620 W. 15-th 
Avė., Gary, Ind. j šv. Kazimiero 
par bažnyčią, o iš ten į Kalva
rijos kapines. Kviečiami gimi
nės ir draugai dalyvauti laido
tuvėse.

Nuliudusi moteris
Magdalena ir 

Brolis Stanislovas.

VYRŲ REIKIA ŠIOFERIŲ, AMA- 
tninkų ir paprastų darbininkų dirbti 
rPaxi-Cabs didelėn Taxi Co. Gali pa
daryti $125 į savaitę. Išmokinsime 
važiuoti ir Taxi biznio. Nuolatinis 
darbas. $400 kapitalo reikalinga. Pi
nigai užtikrinti. 82 W. Washington 
St. Room 525.

DIDELIS BARGENAS CHICAGOJ
Gerai įrengtas muro namas G Ba

tų ir 2 aukštų medinis namas, pečium 
apšildomas, viskas ant vieno Joto, 
liendos neša virš $1,000.00 į metus, 
randasi 1031 W. 19th St. Kaina $8,- 
500, apie cash reikalinga, likusius 
ant pirmo morgečio. Kreipkitės: 
Frank J. Slifka, 3018 S. Oak Park 
Avė., Benvyn, III., arba telefonuokite 
susitarimui Benvyn 1173-W.

S. A. L. Ex-Kareivių visuotinas 
priešmetinis susirinkimas įvyks penk
tadienį, gruodžio 23 d., 8 v. v. J. 
Ežcrskio sveti, 4600 S. Paulina St. Vi
si ex-kareiviai esate kviečiami atsi
lankyti, nes yra svarbių reiklių; 
taipgi bus renkama valdyoa ateinan
tiems metams. —Centro Valdyba.

REIKIA 2,500 salesrr.'anų parda- 
davoti naujai išrastą patentą, kokio 
visame pasaulyj nėra, arba galės pri
sidėti su kapitalu, nes atneš didžiau
sią naudą. Galima bus uždirbti nuo 
$6,000 iki $10,000 į metus. Fountain 
Paint Brush Manufacturing Co.
1623 Blue Island Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI 20 kambarių Kote
lis iš priežasties ligos. Cash ar iš
mokėjimais. Bargenas jei pirksit 
tuojaus.

4127 S. Halsted St.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU Antano Badaukio, kuris 

pirmiau gyveno Cicero. Girdėjau, 
kad m-ano vyro laiškas randasi pas jį. 
Meldžiu prisiųsti ar priduoti po antra
šu

URŠULĖ BUDZINSKIS
3154 S. Canal St., Chicago.

JIEŠKAU Viktorijos Vaidauskiutės, 
po vyru Palubinskienė, Suvalkų rėd., 
Mariampolės apskr., Veiverių gmino, 
Skriaudžių kaimo, pirmiau gyveno 
New York, o dabar nežinau kur. No- 
rėčia pranešti apie jos brolį Juozą 
Vaidauską, kuris tapo ant geležinke
lio užmuštas. Malonėkit atsišaukti, 
ar pažįstami praneškite.

ALEK .KIEDIS, 
Witt, Illinois

JIEŠKAU savo švogerių Prano Ju- 
deikio ir Jono Urbono, Kauno rėd., 
Raseinių apskr., Šimkaičių valsč., 
Trakinių kaimo. Apie 10 metų at
gal, gyveno Philadelphia. Pa. Turiu 
labai svarbų reikalą. Jie patys ar ki
tas kas praneškite, už ką busiu šir
dingai dėkingas. Boleslovas Navic
kas, 161 N. Hovvland Avė., Kenosha, 
Wis.

JIEŠKAU savo pusbrolių, Antano 
ir Martyno Bizų, Suvalkų rėd., Bar- 
tašiunų sodžiaus. Seniau gyveno 
New Britain, Conn. Malonėkite atsi
šaukti, nes turiu svarbų reikalą 

ONA STANKEVIČIUS, 
po tėvais Biziutč, 

1417 So. 50th Avė.
Cicero, III.

APSIVEDIMAL
JIEŠKAU apsivedimui merginos 

nuo 20 iki 60 m. amžiaus, kad ir su 3 
vaikais, arba našlės su 4-iais vai
tais, be skirtumo tikėjimo, kad tik bu 
tų sveika, linksmo budo mandagi prie 
žmonių ir prie biznio, o labiausiai 
kad butų gabi ant rokundų — prie 
kasos. Esu 25 m. amžiaus vaikinas. 
Šiandieną persunku vienam apeiti 

du bizniu. Mylinčios tokį užsiėmimą, 
kreipkitės laišku ar telefonu. Pri
verstas greitu laiku apsivesti pagel- 
bai biznyj. Dabar, per nesuspėjimą, 
negaliu kostumerių užganėdint. Norė
damas pasiimti abu bizniu ant savęs,' 
nes man reikalinga troku važinėti, o 
užtikrinimo važinėjimui nei prižiūrė
jimo dalykų. Su šeimyna, gali

ma padaryt biznį. Paveikslo nerei
kalauju, tik kad butų gerų akių ir 
stiprių dantų, o duonos yra užtektinai 
tx) adresu: JUOZAPAS M1 LAŠIU
KAS, 5617 Sixty Third PI., Clearing, 
III. Tel.: Prospect 567.

JIESKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU kambario su valgiu ar 

be valgio, prie geros šeimynos. Geis
tina apšildomai. Praneškite: 

JOHN MAKIS, 
2024 Canalport Avė.

Tel.: Canal 6009

SIŪLYMAI KAMBARlĮT
ANT RENDOS šviesus ir šiltas 

kambaris, dviems vaiknams, dviems 
merginoms, arba vedusiai porai. T^ip 
gi reikia senos moters prižiūrėjimui 
3 metų kūdikio. Užlaikysiu kaip sa
vo tikrą motiną — duosiu gyvenimą, 
valgį ir kitus dalykus aprūpinsiu. At
sišaukite M. Miller, 1643 N. Ashland 
Avė., 2-os lubos, priekis.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo prie mažos šeimy

nos. Kam reikalinga tokia moteris 
atsišaukit par laišką arba į namus 
ateikit.

A. DAKNIS,
2145 W. 18 St.

UEKIA ŪABUININLĮI^
MOTERŲ

REIKALINGA ŠFJMYNINKĖ mer
gina ar našlė prie namų darbo. leng
vais ir pastovus darbas, gera mokąsįis.

Atsišaukite
OREMUS CHEMICAL 

LABARATORY 
1718 So. Halsted St.

REIKIA operatorių, finišerių ir 
preserių ant moteriškų drabužių ir 
siutų. Nuolatinis darbas — gera al
ga. Kreipkitės

234 S. Market St.

PARDAVIMUI 5 kambarių cotta- 
ge, 2055 W. 18-th PI. Elektro šviesa, 
maudynė ir t.t.

Antra 2051 W. 18-th PI., gasas ir 
toilėtai Kreipkitės

2119 S. Halsted St. 4 lubos

PARDAVIMUI
GRAŽI KALĖDŲ DOVANA 

Dideli 48 colių kabinetai; Phonografa 
už

$25.00
Groja visokius rekordu. Kreipkitės 

tuojaus.
2247 W. Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė. 
Parduodu greitai ir pigiai. Gera vie
ta padaryti pinigą. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos.

J. TAROZAS, 
4518 S. Wood St.

PARDAVIMUI Columbia Gramafo- 
nas su 3 spring motoru (ir self 
stopper); kainavo $120.00, atiduosiu 
už $65100 su 25 rekordais Savinin
kas apleidžia Chicagą.

2530 So. Emerald Avė. 
ant pirmų lubų, užpakalyj.

EXTRA SPECIAL
Pardavimui du bizniai dvi groser- 

nė ir bučernės. Pardavimo priežas
tis — savininkas negali apsidirbti. 
Greitu laiku turi būt parduota.

35 33 S. California Avė.

PARDUODU BARBERNŲ ir namą. 
Galima pirkti tik vieną barbemę.

3416 S. Wallace St.

•PARDAVIMUI saliunas ir restau- 
rantas su visais saliuno ir restauran- 
to fixtures. Parduosiu už prieinamą 
kainą. Pardavimo priežastis, per daug 
turiu biznių, arba jieškau teisingo 
bartenderio. Atsišaukite greitu laiku 
pirkčiaR arba barkvperis.

GEO. M. CHERNAUSKAS, 
1464 Indiana Avė.

PIRMOS klesos saliunas pardavi
mui iš priežasties negalėjimo varyt 
biznį, esu užsiinteresavęs kitu biz
niu tad šį parduosiu pigiai. 5 metų 
lysas. ' I -oeni fixtures ir cigaretų 
laisnis. Tai yra bargenas ir geriau
sia proga visame gyvenime. Daro 
gera biznį. Busiu su pirkėiu. koliai 
neužsiganedins. Sam’s— 1840 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas gero vietoj, 
lietuviais apgyvento). Biznis gerai 
eina. Kas pirmesnis, tas laiminges
nis. Parduosiu pigiai. Yra pragyve
nimui 4 kambariai, renda pigi.

1715 W. 46th St

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, biznis išdirbtas; šeši kam 
bariai už pakalyj. Atsišaukite:

920 W. 14th St.
PARDAVIMUI saliunas ir restau

racija. Biznis gerai išdirbtas, lietu
viu ir kitu tautų apgyventa vieta, 
prie gelžkelio stoties. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos.

4914 S. Ashland Avė.
”

PARDAVIMUI saliunas su barais ir 
įrengimais prie Ashland ir 43-os, la
bai pigiai. Priežastis, važiuoju Lietu
von.

4250 S. Ashland Avė.

GYVULIAI
DAUGYBĖ kiaulių, didelių ir ma

žų. Važiuot reikia paimt 119 & 
State gatvių iki sustos, paskui paimt 
Vincennes karus iki Ashland Avė. ir 
paeit 2 bloku north.

G. WALSH
117 St. & Ashland Avė.

N. Pullman, III.

RAKANDAI
RAKANDŲ BARGENAS

Jauna pora priversta parduoti sa
vo 5 kambarių rakandus ant syk ar 
atskirai už gerą pasiūlymą. Vėliau
sios mados seklyčiai setas, valgomo
jo, miegamojo kambarių setai, velve
to kaurai, ant grindų pastatoma lem
pa, davenport, rankomis malevoti pa
veikslai ir tt. Taipgi didelis dubelta- 
▼a springsa phonofcraphas, su rekor
dais ir daimanto adata ir gražiausia 
grojiklis pianas, ukelele pridedama, 
modelio 1921 su roliams šėpute ir ant 
10 metų gvarantuotas. Nepraleiskit 
šio bargeno.

Rezidencija 1922 So. Kedzle Ava.

BRIGHTON PARK BARGENAS
Pardavimui 2 pagyvenimų medinis 

namas po 5 kambarius. Namas pui
kiai atrodo; parduosiu pigiai, arba 
mainysiu ant grosemės, bučemės ar 
saliuno. J pirmą fintą dabar galima 
kdaustytis. Kreipkitės.

3452 S Halsted St., 
Antros lubos.

PARDAVIMUI AR IŠMAINYMUI 
ant prapertės žemė su budinkais 12 
desincinų Lietuvoj. Prie tam randasi 
didelis sodas, labai gražioj vietoj. Ba- 
gužiškių kaime, šidlavos valsč., Ra
seinių apskr. S. F. Shimkus, 3066 E. 
92nd St., 3-as aukštas Union Bank 
Bldg. Tel.: So. Chicago 7679.

MES GREIČIAUSIAI mainome, 
parduodame visose dalyse Chicagos. 
Norinti parduoti, pirkti, mainyti, lo
tą, namą, mašiną, saliuną kreipki
tės ypatiškai ar laišku: 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO.

3328 S. Halsted St.
N. W. Cor. 33-rd Place.

PARDUODU 140 akerių ūke su 
gražiais budinkais, gyvuliais, mašino
mis ir visais namų rakandais, arba 
mainau ant kokios mieste prapertės. 
Pardavimo priežastis, likau našlė ir 
neriu greitai parduoti. Atsišaukite. 
MRS. P. A. MERSINK R. F. D. No 4 

Box 35, 
Campbellsport, Wisc.

MOKYKLOS

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

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

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvama mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Prineipalae 

JOS F. KASNICKA 
190 North State St. 

Kampas Lake St. 4-fl.

P lis E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokinai kirpti, siūti, pritaikyti ir 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams.
Kleeoe: dienomis ir vakarais
Specialus instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams SL,

Tel:. Harrison 1421. Chicago.

—— ....... . ...... ....

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinės klesos biz

niavome merginoms, pasisiuvimui 
sau drosės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.


