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krautų nepakeliamą naštą mo
Briand konferencijoje vėl ne
kesčių ir rekvizicijų, kurios
prieita prie susitarimo tarp An
po prievarta lenkų žandarų bi
glijos ir Francijos kontribuci
»'■ ■ '
—
zūno butų be apeliacijos ima
jos klausime. Nors kaip fran- ✓
mos.
euzai, taip ir anglai
mano,
kad Vokietija turi užmokėti ir
9. Paragrafas 9-tas s t r. C.
ji pajiegtų tai padaryti, yra beg
Hymanso projekto,
daleisdati didelių skirtumų apie budus
i mus lenkams įvesti Lietuvon
mokėjimo. Bus paprašyta vy
savo kariuomenę, jau faktiškai
riausiųjų taryba išrišti tų klau Jis kuria antrų Liublino unijų be karo okupuotų Lietuvą.
su Lenkija ir Lietuvai yra visai
simų.
19. Neišvengiamas
ateity
nepriimtinas, sako kauniečių Lenkų imperializmo žlugimas
♦ Kitomis žiniomis, santikiai
rezoliucija.
amžinai pražudytų ir Lietuvą,
tarp Anglijos ir Francijos ne
ankštais Hymanso ryšiais su
tik nepagerėjo, bet dar labai
KAUNAS.
Sušauktas lap imperialistine Lenkija susivie
čičerinas taipjau
atšaukė žymiai pablogėjo.
kričio Liną diena š. m. Rotusovietų prekybos komisijų, kuri
Briandas, prieš išvažiuosiant žės salėje bepartyvių skaitlin nijusią.
vedė čia derybas.
Francijon, pasakė, kad nors gas susirinkimas, kuriame da
11. Hymanso projektas "gud
Tai jau ne pirmų kartų so nėra pilno susitųikimo, betgi lyvavo įvairių pakraipų ir tau riai tylomis apeina prijungimą
Vilniaus, Dvinsko-Gardino gelžkelio, Sei
vietų valdžia
kabinasi prie yra prieita prie pamato svars tų žmonės, o taipgi
susirinkime. Klaipėdos krašto ir Amerikos nų, Druskininkų, Punsko ir ki
Laukia Dėbso sugrįšiant iš ka savo kaiminės ir grūmoja jai tymams tarybos
lėjimo į savo namus sukiltos
puolimu, bet čičerino
notos Anglai gi laikosi tos pozicijos, lietuvių atstovai, apsvarstęs tų grynai lietuviškų vielų prie
vakare.
Karelijos dalyke yra blogiausiu j kad kontribucijos klausimo ne sunkia Lietuvos politinę padė projektuojamojo Vilniaus kan
pavyzdžiu bolševikų klastingu galima ųtskirti nuo abelno Eu tį dėlei Tautų Sąjungos pasiū tono, su kuomi mes niekuomet
TERRE HAUTE, Ind., gruo mo. Finliandija nenori karo su ropos atsteigimo klausimo.
lymo dėtis Lietuvai su Lenkais sutikti negalime.
džio 22. — Seno socialistų dar Rusija ir nemano leisti čičeri12. Hymanso projektas duo
Francijos ir Anglijos indus antruoju Hymanso projektu,
buotojo ii’ vadovo Eugene V. nui padaryti Karelijos sukili triniai ir finansiniai ekspertai priėmė vienbalsiai sekančių re da (Lenkijai teisės ir į Klaipė
Dėtos giminės sako turį “tikrų mų priežastim karui, bet nežili išdirbs pienus Europos atbuda- zoliucijų:
dos kraštą kištis.
žinių“, kad Debsas sugrįš iš rint to, Finliandija veikiausia vojimui ir juos įteiks tarybos
13. Pagaliaus, matydami lig
L
Kadangi
Hymanso
antra

Atlantos kalėjimo į Terre limi turės aštriau pasistatyti ir iš susirinkimui.
sai projektas anaiptol neišriša šiol nieku į lenkus nereaguo
te 7:10 vai. vakare suburtoj'.
kelti aikštėn sovietų “blufus“.
jančią Antantę delei išpradžių
tiesioginiai
Lietuvos
pamatinio
Vigo pavieto centralinė dar
Visi sovietų laikraščiai pa
su Lenkais ginčo dėl Vilniaus “maištininku“ paskelbto Želi
bininkų unijų taryba šiandie iš švęsti kampanijai jx?rdėjimų ir
ir jojo teritorijos,
bet veda govskio, o šiandien jau viešai
leido pašaukimų, kad visi dar pūtimų, kad prirodžius,
jog
pripažinto Lenkų talkininko;
bininkai susirinktų stotyj su priešai spaudžia Rusiją iš visų Indija, anglams valdant, patapo Lietuvą gudriai vingiuotu keliu delei kankinimo Vilniaus kalė
į unijų su Lenkais, apie kurių
katoj, kad pasitikus Debsą, ku pusių. Tečiaus Karelijos daly baduolių šalimi, sako Indijos
Lietuva niekados ir nemanė, pa jime St. Šilingo ir kitų; delei
ris atvažiuos Chicago and Eas- kas yra taip daug išpustas, kad
atstovas.
vesdama Tautų Sąjungai Vil nuolatinių lenkų daromų baise
tern ‘Illinois
pasažieriniu į jį netikima nė pačioje Rusijo
nybių “neitralėj zonoj“ ir pas
niaus klausimo rišimą.
traukiniu 7:40 vai. vak. Darbi je, nė užsieny]. Abejotina yra
kutinių barbariškų įvykių Vil
VVASIIINCiTON, gruod. 22.
ninkai rengiasi pasilikti Debsa net, ar Finliandijos valdžia su — Syud Hossain, vienas iš tri 2. Kadangi tasai
projektas niuje, uždarant lietuvių mo
dideliu ilsiomis iškilmėmis.
teiks
čičerinui tiek garbės, jų Indijos atstovų, kuris įteikė duoda Lenkijai taip didelės tei kyklas, prieglaudas ir mušant
Retgi visi atsisako pasakyti kad atsakius į paskiausius jo Indijos reikalavimus Paryžiaus ses Lietuvoje, kurių Lenkija, ir nekaltus vaikelius, — mes jo
taikos konferencijai, vakar kal parbloškus kardu Lietuvą, var kiu bildu negalime pasitikėti §
iš kur tokia žinia apie Dėbso kvailus užmetimus.
A
13 Hymanso projekto, kad ji
bėdamas viešame susirinkime giai butų galėjusi gauti.
galima atvykimų yra
gauta.
3.
Kadangi
sulig
tojo
projek

sai duotu mums galę (ir viltį)
aštriai pasmerkė Anglijos vald
Betgi visi tikrina, kad Debsas
to,
pripažinimas
Lietuvai
Vil

pakeisti kurį netinkamą musų
žią ir jos valdymų Indijos.
tikrai bus tame traukinyje.
niaus
yra
tuščias
žodis,
nes
gyvenimui punktą Hymanso
Jis sakė, kad visa Indija da
(Kad Debsas galbūt bus padarbuotė
persikėlusius
Vilniun
pasiūlymo, arba apgintų mus
bar kenčia tokį
baisų vargų
liuosuotas dar šiandie, ar ank
lodei, kad valdžia sumanė visų musų valdžios butų paraližuo- nuo lenkų sauvalės, mums tą
sti subatos rytų, patvirtina ir
Bet apie kvietimų Rusijos
Indijos turtų nugabenti į Ang ta (Lenkų kariuomenės, valdi jį projektą jau priėmus.
Washingtono žinia, kuri sako,
dar nenuspręsta.
14. Belo Hymanso projektas,
liju. Jo nuomone, bereikalin ninkų ir milicijos.
kad prokuroras Daugherty ir
4.
Proponuojamas
įvedimas
kaipo atnaujinimas pražūtin
gas yra darbas laikyti tokias
prezidentas Hardingas laikė
Vilniaus
sryty
vien
dviejų
kal

LONDONAS, gruod. 22. — kaip nusiginklavimo konferen
gos Lietuvai Liublino unijos,
pasitarimų apie niekurių kali Talkininkų vyriausioji taryba cijas, kuomet Anglijos milita- bų, neatsižvelgiant į skaitlin- neštų mums tokios jau liūdnos
nių paliuosavinią
ir kad jie savo sekamame
susirinkime rizmas laiko pavergęs penktų gesnius ten gudus bei žydus ne pasekmės, kaip ir anoji unija.
peržiurėjo visų politinių kalinių Gannes, Franci joj, bus papra dalį viso pasaulio žmonių. Jis gu lenkus, nesutinka su pama
Pertat, akyvaizdoje viršui iš
sąrašą. Sugrįžęs į savo rašti šyta pakviesti kitas užintere- neskaito dalyvaujantį toje kon tiniais demokratizmo dėsniais. dėstytų priežasčių, mes skaito
nę po to Daugherty
kalbėjęs suotas šalis paskirti komisijas ferencijoje Indijos atstovų kai
5. Įvedimas gi oficialincs len me Hymanso projektą Lietuvai
telefonu su Atlanta kalėjimo išdirbimui plataus ir pilno pie po tikrąjį Indijos šalies atsto kų kalbos, ir tai pirmoje vieto nepriimtinu,
pasižadėdami
viršininku, duodamas viršinin no atsteigimui centralinės Euje, laisvojon Lietuvon, remiasi remti visomis savo jėgomis
vų.
kui intst nikei jų apie Dėbso pa ro’pos ir Rusijos.
Hossain tarp kitko pareiškė: ne teisingumo, bet polionizaci- valdžią, atmetusią Hymanso
liuosavimų.
Tokį nutarimų padarė kų tik
išvien
“Indija, viena iš turlingimi- jos siekiniais, palengvindamas projektą, ir eiti su ja
Daugelis tvirtina, kad Deb užsibaigusioj
Lenkų
imperialistams
visą
konferencijoj sių pasaulyje šalių, šiandie yra
sunkioje valandoje.
sas bus paliuosuotas šiandie 4 Anglijos ir Francijos premiclenkinti neduodant
Šią rezoliuciją susirinkimas
baduolių ir bankrutijusi šalis. Lietuvą
vai. po pietų, kada prezidentas rai.
tuo
tarpu
galimybės
laisvosios
nutarė plačiai paskelbti Lietu
Daug milionų žmonių nė sykį į
Hardingas viešai paskelbs apie
Vokietija bus atstovaujama. dienų nepavalgo tinkamai. 60 Lietuvos ir Klaipėdos krašto pi voje ir užsieny.
jo ir galbūt niekurių kitų poli Klausimas apie Rusijos atsto milionų žmonių gyvena diena liečiams tarnauti proponuojaP. S. Dalyvavusieji susirin
tinių kalinių, paliuosavimų).
mani
Vilniaus
Kantone.
vavimų dar nėra galutinai iš iš dienos suvalgyd&mi saujalę
kime Klaipėdos krašto ir Ame
spręstas.
virtų ryžių rytmetyje prieš ei 6. Tuomi projektu Lietuva rikos lietuvių atstovai pasiža
(Vyriausios tarybos susirin siant į laukus dirbti ir išgerda- nustotų nepriklausomybės ir dėjo remti moraliai ir materia
kimas įvyks Cannes, Franci mi vakare, sugrįžę
iš darbo, savistovybės, nes jisai, duoda liai Lietuvą, tiktai atmetusią
joj, sausio 4 dienų. Į jį pa vandenį, kuriame ryžiai buvo mas teisę Lenkams kištis į mu Hymanso projektą ir kovojan
sų vidujinius ir užsienio reika čią už pilną nepriklausomybę.
kviesta ir Amerikos ambasado verdami.
rių Londone Harvey). x
Susirinkimo metu buvo gau
“šalis ir viskas, kų ji turi, lus, daro Lietuvos likimą išim
Finliandija gal neatkreips į
Premierų konferencija užsi eina išlaikymui šios parazitiš tinai lenkų “naminiu klausi ta pasveikinimo telegrama nuo
tuos bolševikų “blufus” jokios baigė. Jos užbaigimų prisku kos Anglijos administracijos, mu“, ko visuomet lenkai sie bepartyvių
Marijampoliečių,
.
domės.
kė.
bino Italijos protestas. Italijos kuri geria
raginusių
atmesti Hymanso
Indijos gyvybės
1 7. Finansų dalykų koordina proljeklą.
ambasadorius Londone Marti kraujų.“
HELSINGFORS, gruod. 22. no šiandie įteikė užsienio rei
vimas priverstų mus padengti
Pirmininkas.
— Sovietų valdžia dabar arba kalų ministerijai smarkų pro
begalines Lenkų skolas, visai
(parirašo:) L. Vaitonis
veda sistematinį “blufo“ Tošį, testų prieš svarstymų tokių da
nualindamas musų pasiturintį
v kraštą.
arba ji bando išprovokuoti ka lykų, kurie gyvai apeina Italiją,
rų su Finliandija. Tokia abel- bet kuomet tuose svarstymuo
8. Militarinių spėkų koordi Sodins kalėjiman streikų kurs
RYMAS, gruod. 22. — Itali
na nuomonė yra čia susidariusi se Italijos astovai nedalyvauja ja yra daugiausia ūkininkų ša navimas įtrauktų mus į nuola
ty tojus.
Finliandijos valdžiai gavus ket ir nebuvo kviečiami dalyvauti. lis. Tad laike karo net ir at- tinius lenkų avantitristų karus
virtų notų nuo Rusijos užsie Italijos valdžia prisibijo, kad galeiviškiausios partijos žadėjo su kaimynais, trukdydama mu
BERN, gruod. 22^ — Švei
nio reikalų komisaro čičerino gali susidaryti lik tarp niekurių valstiečiams ir kareiviams pai sų ramų kulturinį darbą, prive carijos nacionalinė 'taryba* po
rdikale Karelijos sukilimo.
valstybių susitarimas apie Ru mti didžiuosius dvarus ir išda rsdamas Lietuvos jaunuomenę ilgų ir aštrių ginčų priėmė įs
Šioje notoje bolševikų komi sijos rekonstrukcijų, į kurį Ita linti juos valstiečiams. Bet po guldyti savo galvas svetimuose tatymus, kurie nustato,
kad
saras parodo kraštutinį paiku lija neįeitų ar nebūtų priimta. karui viskas tapo užmiršta. kraštuose, vardan Lenkų impe kurstytojai prie revoliucijos ar
mų savo
kaltinimuose prieš
musų pečių generalinių streikų
Tuoj po to ir tapo paskelb Valdžia dar buvo išleidusi pro rializmo, o ant
turi būti
Finliandijos valdžių. Jie įvardi ta, kad neužilgo susirinks vy jektų, bet fascisti siautimas ir
baudžiami kalėjimu.
ja du žmones, kurie, jis sako, riausioji taryba, kuri apsvars juos nuramino. Dabar parla
laiko ministerines vietas ir ku tys abelnų Europos ekonominę mente vėl pakelta
. ........... ,
' it
apie
lai
Socialistas Yucatano guberna
Vakar, gruod. 22 d., užsienio pini
rie gelbėjo Karelijos sukilė padėtį. Piremierai ix> to išdir klausimas ir pasiūlyta svarsty
torium.
gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip
liams. Ištikrųjų gi tie žmones bo tam susirinkimui dienotvarti kaip butų geriau išdalinus už 25.000 dolerių, bankų buvo skai
niekad neturėjo jokių ryšių su kį.
Amerikos pinigais šiaip:
valstiečiams dvarus. Tam grie toma
MERIDA, Yucatane, gruod.
Anglijos,
1 svaras sterlingų....$4,2t
Finliandijos valdžia, ar su Ka -Valdininkai sako, kad pre žtai pasipriešino fascisti ir bu
Austrijos 100 kronų ......... 4%!3 22. — Yucatano (Meksikos val
relija.

Lietuvos žinios

Gal šiandie paliiiosuos
Debsę

Hymanso projektas lemia
Lietuvai pražūtį .

Vėl grūmoja Finlandijai

Francija nesusitaiko su Anglijo

Tikisi Dėbso paliuosavimų
šiandie

Anglija apiplėšė Indija

Talkininkai pakvies Vokie
tijų konferenci jon

Rusija vėl grūmoja
Finlandijai

Žada valstiečiams žeme

mjerų konferencija

tapo

per vęs premjeras Salandra,

traukta todėl, kad tapo pripa
žinta, jog tai butų eikvojamas
laiko svarstyti tokius dalykus,
“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraitis kurie paliečia kitus talkininkus
i ir kuriuos gali išrišti vien pil
iš Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose nas tarybos susirinkimas.
Kaina 5c
Šioje Lloyd
George
ir
į
- . ..
■■■/

kuris

premieriaudamas laike
karo
daugiau už visus kitus šuka
vo apie davimų žemės valstie
čiams. Bet manoma, kad
šį
sykį valstiečiai pergalės ir pri
vers valdžių duoti jiems že
mės.

100 frankų ............... $7.63
Danijos 100 kronų ............. $20.15 stijos) socialistų vadovas Fcli-

Belgijos

Finų 100 markių
.......... '$2.00
Francijos 100 frankų
$7.91
Italijos 100 lirų ................... $4.50
Lietuvos 100 auksinų ........... 55e
Lenkų 100 markių ...................... 3c
Norvegų 100 kronij ............. $15.55

Olandų 100 guldenų ........... $36.85
Švedų 100 kronų ...........
$24 95
šveicarų 100 franku ........... $19.50
Vokietijos 100 markių ........... 55c

pe Garillo nepaprastai didele
didžiuma balsų tapo išrinktas
šios valstijos gubernatorium.
Jo išrinkimas buvo tiek tikrasr kad niekurios kitos , parti
jos nė nebestatė savo kandida
tų.

Du žuvo ekspliozilojr

6 airiai užmušti
BELFAST, gruod. 22. — še
ši sinnfeincriai liko ^užmušti ir
apie 20 jų sužeista mušyj su
konstabeliais Tyronne pavieto
kalnuose. Mušis išliko po sinn
feinerių užpuolimo arti Limavady, kur jie išvogė 15 žmo
nių. Juos nusekta į Sperrin
klonį, kur konstaheliai
juos
užklupo. Paimtieji tapo mu
šyj paleisti ir dar 5 sinn feme
riai sugauti.
Vėliaus tame klonyje Hibernian salėj, kur yra respubliko
nų stovykla, policija surado
arsenalą. Arsenale rasta bom
bų, revolverių, amunicijos
ir
tranšėjoms kasti įrankių.

No. 299

COLUMBUS,
O., gruodžio
22. — Dvi moterįs liko užmuš
tos ir 35 žmonės sunkiai sužei
sti gamtinio gaso ekspliozijoj,
kuri suardė visą sankrovą, ku
ri tuo laiku buvo pilna žmonių.
Ekspliozija pasidarė delei pertrukimo gaso pervados.
Rockefellerio “duosnumas.“

SAVANNAH, Ga., gruod. 22.
— Senis Rockefelleris ant se
natvės
pasidarė nepaprastai
“duosnus“. Jis pirmiau dalijo
tik centus ir nikelius ir tai tik
vaikams, o j čia atvykęs jis da
vė reporteriui “ant atminties“
net 60c. dešimtukais, kad jis
padalintų juos visai savo šei
Airių parlamentas pertraukė mynai.
posėdžius.
Emma Goldman išvažiavo
Revelin.
DUBLINAS, gruod. 22. — Ai
rijos parlamentas
pertrauke
RYGA, gruod. 22. •— Emma
posėdžius iki sausio 3 d. De
Valera norėjęs, kad posėdžiai Goldman ir Aleksandras Rerkbutų tęsiami ir per šventes, o man vakar išvažiavo Revelin,
Collins pasiūlė pertrauką, kuri nes jiems gręsė deportavimas
ir tapo priimta 77 balsais prieš atgal į Rusiją, kadangi Latvijos
44. Tai buvo pirmas balsavi valdžia nebesutiko juos ilgiau
mas nuo pradžios svarstymo palikti Rygoje. Berkmanas sa
sutarties ir iš jo niekurie ban ko, kad iš Revelio jiedu keliau
do išvesti kad jis parodąs abie sią į Stockholmą.
jų frakcijų stiprumą.
Daug bemokslių St. Louise.
Dail Eireann pirmininkas
MacNeill sako, kad
sutartis
OT. LOUIS, Mo., gruod. 22.
bus ratifikuota tik labai nedi — 1920 m. cenzo skaitlinėmis,
dele didžiuma balsų, su sąlyga, vidutiniškai trįs žmonės iš 190
kad ji bus atiduota patvirtinti gyventojų nemoka skaityti ir
patiems gyventojams visuoti rašyti. Iš 652,165 žmonių virš
nu balsavimu. Vienas laikraš 10 motų amžiaus, 17,634 yra
tis a įklausęs visus delegatus ir analfabetai, arba 2.7 nuoš, visų
radęs, kad 58 atstovai stovi už miesto gyventojų.
priėmimą sutarties ir 58 už at
metimą, o kokie 4 ar 5 svy
ruoja.

LIETUVONužrašykite savo gimi
Katorgon už sumušimą repor
nėms ir pažįstamiems
terio.
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos
BIRNINGHAM, Ala., gruod.
Naujienas
labiausia
22. — Valstijos
prohibicijos
mėgsta.
viršininkas Knqx tapo nuteis
tas 30 dienų prie darbo ant
viešųjų
kelių ir užsimokėti
$500 pabaudos už sumušimą
vieno laikraščio reporterio. Apeliacijų teismas tą bausmę
patvirtino.
SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS“
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NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare.
Nedėklieiuais nuo 10 v.
ryto iki 2 vai. po piet

-V
-------------------------------------- (
f------------- ---------------------------------------------------------------,
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Geriau ir Pigiau
Negu Visur Kitur
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų
auksinų, visų laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER
SAVO DU CHICAGOS OFISU.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandien
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems' amerikiečiams pataria siųsti pinigus
Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir
duoda paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus sviėto kraštus. Siųsdami pinigaus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntinio

Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
Vyriausias ofisas
1739 So. Halsted St.,

Chicago, III.

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St.,
Chicago, BĮ.

IMPERFECT

IN

ORIGINAL

2_______ '

NAUJIENOS. Chicago, Ui.

_____

‘1Lira siūbuoja ir krinta; jos
vertė siūbuoja gal ne tokiais
dideliais siubsniais kaip mar
kės, ar kronos, bet vis per di
deliais sveikai pramonės gy
Lordas Northcliffe paliovė vybei ir visuomeninei saugai.
dėjęs H. G. VVells’o straipsnius O Italiją dar kvaršina jos ne
laikraštyje
“London Mail.“ ramus tautininkai, vėliavomis
Northcliffe’o laikraščiui, žino plevėsuojaritįs rėksniai, neturį
it ros
ma, nepatinka teisybė. Pirmiau jokio numatymo, ar
tam
sia straipsnių atmetimo prie meilės tėvynei. Jei v
žastimi buvo korespondencija, nebus užbėgta už akių, tai, aš
kurioje tarp kitų dalykų, bu manau, Vokietija išsilaikys še
šis mėnesius, o šiaurinė Itali
vo šitokia mintis:
“Ištikro, mums tenka maty ja du metus iki revoliucinis
ti visuose tuose kraštuose grį susmukimas atsitiks.
“O Franeija?
žimas į barbarybę. Jie grįžta
“šita naujoji retorikos Franatgal į kaimiškąsias Mažosios
cija, kuri stovi sunkiai apsi
Azijos ar Balkanų sąlygas.
“Kaip toli šitas smukimas ginklavusi, kuomet niekas jai
negru moja, kuri kuria naujus
plėsis?
“Pasisakyk i m tuojaus, kad laivus kovai mi nebūtomis vo
jis neturi tolinus plėstis. Tai kiečių armijomis ir saugoja sa
nėra neišvengiamas dalykas. Jis ve nuo seniai negyvų vokiečių
galima sustabdyti, galima grą generolų pagrūmojimų: atsigi
žinti atgal ir atsteigimas musų ni ilsioji Franeija, kuri bruzda
sunaikintos civilizacijos galima prieš Italiją su Anglija ir įma
butų tuojaus pradėti, jei did no galėsianti mulkinti Ameri
žiosios pasaulio galybes, išsiža ką ant visados šitais dalykais,
dėję savo politinių ambicijų ar pasieks savo trokštamos
tam laikui, atvirai susieitų ir ambicijos ir pasiliks Europos
išdirbtų* planą nuo bankrutu- viešpate, viena išlikusi gyva,
mo gintis, kuris paliuosuotų kaip gaidys ant visuotino su
suvargintas šalis nuo skolų ir trų nėj i mo mėšlyno ?
“Aš abejoju.
suteiktų joms vėl gerus pa
“Prisižiūrėki™ frankui bir
stovius pinigus 'su pasitikima
maino verte, kurie galima bu žoje kaipo tikrai franeuzų,
tų su užsitikėjinm imti ir tau saugumo“ reikšmei. Prisižiu
pyti be baimes, kad jie ne rėkim sekamos franeuzų pa
skolos kūlimui naujiems subpuls.
“Su šituo dalykai galima bu marinanis ir naujiems senegatų sėkmingai vėl pradėti, švie liečiams kareiviams atmokėti.
“Gali būti, kad Francijai bus
timas dar nėra sunaikintas,
darbo, prekiavimo ir susisie per sunku sunaikinti visa pa
kimo papročiai dar vis gana gilinusioji Europa, sunaikinti
stiprus tam, kad toksai at jos pramonė sunaikinant jos
steigimas butų galimas, išski rėmėjus ir tuomi pati save iš
riant gal Rusiją. Rusija, kiek gelbėti.
“Francijai pradėjus griūti ji
mums yra žinoma, gal yra
nupuolusi labai. Bet jei urnai grius labai greitai. Po šitos iš
nebus pasaulyje tvirto pasi purtosios franeuzų patriotybės
stengimo, tai sugniuš ir išnyks paviršium guli storas komu
prekininkų klase, vedėjų kla nizmo sluogsnis; jis yra ža
sė, techniniai apšviestųjų kla lias, raudonas ir beprotiškai
sė, mokytojai ir t. t. Šitos kla logingas.
“Mes turim minty protinges
sės, palyginti yra lengva su
naikinti; be galo sunku jos nę, rimtesnę Franciją, pamaatsteigti. Naujovinė civilizacija : i ilgesnę Franciją po Briando
tikrai taps sunaikinta, jei ne retorikos ir vėliavomis mojuo
ant visados, tai bent ilgam lai jančių franeuzų tautininkų kau
kui dideliuose plotuose, jei ši ke, Franciją turinčią susi mylė
jimą kritusiam priešui,, suge
tos klasės žus.
“O tasai procesas dabarti bančią atsiminti apie žmonijos
niu laiku vis dar sparčiai ple gerovę.
“Norėčiau išgirsti apie iš
čiasi. Jei jis parsiblokš Vokie
tiją — ir kaip regis Vokieti mintingesnę Franciją tuojaus.
ja yra bloškiama — tąsyk at Aš numatau nieko daugiau,
eis eilė Italijai. Italija labai kaip tik karingąjį oratorių, tuš
ankštai yra susijungusi su Vo čią ir klastingą, vedantį Frankietija ekonominiai ir finan iją ir visą Europą į pražūtį.
siniai. Vokietijos mirtis atšal Aš nematau, kad apsiginklavu
dęs Italijos ekonominį kūną. si ir spekuliuojanti Franeija
“Italija labai nori nusigink galėtų šokinėti ant prapulties
luoti sausumoj ir ant vande krašto ir neįpultų į ją.
“Perėję iš žemyno sistemos
nų. Bet Italija negali nusigink
luoti, kol Franeija laiko dide i Atlantiko sistemą ir prisilę kariuomenę ir daro didelius žiurėjję Anglijos bylai, mes ma
laivyno priruoštomis. Franeija loni šalį pastovesne valiuta ir
atsisakydama nusiginkluoti ne •tipresne bei gilesne viešojo
ėmimo ir davinio tradicija ne
leidžia Italijai to padaryti.

Tikroji padėtis Europoj
šiandien

Teatras ir Salius
A

gu kokioj kitoj Europos šaly.
“Bet ji nėra pati save išlai
kanti šalis. Josįos milionai di
delėj didžiumoj gyvena iš pre
kybos su užjūriu. Ji baisiai
priklauso nuo kitų šalių, ypa
tingai nuo Europos ištekliaus;
ištekliaus shigimas svetur reiš
kia slūginių namie.
“Nei viena kita šalis neat
jaučia taip gyvai ekonominio
Vokietijos nupuolimo, nei vie
nas kita šalis nekenčia tiek dėl
Francijos nepastovumo. Ji da
bar kovoja su nematytu lig
šiol minių nedarbu, o dalykų
stovis užsieniuos neduoda vil
ties, kad jis sumažės.
“Nuo karo pradžios laiko
gyventojų aprūpinimas butais
žymiai sumenkėjo; ji neįsten
gia taip maitinti, dengti ir
šviesti savo žmonių, kaip ji
įstengdavo pirmiaus, ir ne
įstengs kol žemyno Europos
puolimas nebus sulaikytas. Aš
nežinau, kokią politinę išraiš
kos formą didėji nelaimė An
glijoj- įgis.
“Palinkimas prie revoliuci
nio gvolto nelabai žymus ang
lų temperamente, bet tie žmo
nės, kurie sunku yra išjudin
ti, dažnai būva sunku sustab
dyti.

gula ant Londono.
“Tai tokis, trumpai suglau
dus, yra šiadieniiiis Europos
stovis.“
Ir kokis Europos dalykų žinovas galėtų sakyti, kad Wells,
šitaip manydamas, klysta?

Pragyvenimas bus bran
gesnis šią žiemą.
Laikraštinės žinios skelbia,
kad Boger Babson, B. G.
Forbes ir kiti didieji Wall-gatvio ekonomijos mokslo kuni
gai mažne vienu balsu prana
šauja, kad pragyvenimas šią
žiemą bus brangesnis.
•Fik-ką išleisti Jungtinių Val
stijų darbo statistikos biuro
skaitmens rodo, kad maisto
brangumas
15
svarbiausių
Amerikos miestų per paskuti
nį mėnesį pašoko nuo 1 iki 8
nuoš. ir kad apskritai jis nuo
5 iki 62 nuoš. yra brangesnis
negu 1913 m.

tfretnyčoi, Gruodžo 23, 1921
čioinis nuo jų moterimis ir
vaikais — mažne vienas treč
dalis šalies gyventojų laukia
žiemos atnešant jiems nedar
bą, skurdą, šaltį, alkį ir tru
kumus I
Vienas dalykas yra tikras:
Pelnas, godumas, konkurencija
ir “sąmoningas savas reikalas”
yra niekam netikusiais daly
kais kaipo pamatas teisingai,
pastoviai ekonominei organi
zacini. Civilizacija, kuri yra
kuriama sulig pasakymo, kad
žmonės yra vienas kitam prie
šingi ir nėra vieno# visuomeni
nio kūno nariais, yra pamati
niai anarchiška. Tik išmokus
žmonėms bendrai darbuotis
civilizacija gali augti ir vi
suomeninė pažanga būti.

Bendrai koperaliniai darbuojanties negali būti kainų kili
mo be atatinkamo kilimo algų
ir atlyginimo gamintojams,
kuomet visi taupiniai, ar “pel
nai” sugrįsta tiems, kurie juos
šalių kopeValdžios skaitmens taipgi sutveria.* Daugely
•
rodo, kad šitas, pabrangimas
nepaeina nuo ūkininko, kuris
šiandien rengiasi bankrutyti,
bet kad “kažkur tarp didme
nininko ir vartotojo šiandien
lieka didesne pelno dalis, ne

“Palengvas
anglų
gvoltas gu 1913 m.”
Kuomet kainos
gali nelipsi reikšti revoliucija ir

ir pelnai li
gali neišsiplėsti pačioj šaly. Jie pa vis aukštyn, “šaliai bežengali supykti ant Francijos ir I giant atgal į normalumą“,
gal taipgi vokiečiai gali supyk

Wall-gatvio

ti ant Francijos. Bet aš sakau,
kad aš dar negaliu numanyti,
ką sunkiai prispausta Anglija
gali padaryti. Vienok man aiš
ku yra tas, kad šešėlis taip
tamsiai užgulęs Petrogradą,

nal“ sveikina Šerų rinką su
“nuolatiniu algų
kritimu.“
Žengia atgal į normalumą aug
ėlesnėmis kainomis ir dides
niais pelnais, kuomet 6,000,000
vyrų su 21,000,000 priklausan-

laikraštis “Jour

ratinė organizacija jau pramu,ša puolančio ir diskredituoja
mo “pelno“ režimo lukštą.
Jei Wall-galvio “Joumal’ui“
nepatinka koperalinč sistema,
kuri suderina kainas su atly
ginimais ir išmeta pelnus, tai
mes patartume jam pagalvoti
apie kitą galimą pasirinkimą,
išreikštą chinų patarle: “Ka
da biednieji neturi ką valgyti,
tai jie valgo turčius.“
— All-American Co-operative
Commission.

DR. A. M0NTVID
Llrtarti Gydytoja* Ir Chirarga*
25 Eaat Washington St.
Valandos: nuo 10 ild 12 ryta.
Telephone Central 8862
1824 Wabansla Are.
▼alandosi nuo 6 iki 8 vakaro
Rezidencijos tai. Kedzio 7715

DOVANŲ
LAIMĖTOJAI

29 cash dovanų buvo siūloma už obalsius geriausiai išreiš
kiama naudojimą

vartojimui dirbtuvėse ir krautuvėse. Dovanų
yra čia skelbiamu

tus, ir padirba ria^kius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Bizniu*.

Skolina Pinigu* ant pirmo morgaėiaus ant lengvų išlygų.

2ra Dovana, $50—Atliksite geriau su gasu

SPECIALIAI SPEKTAKLIAI ŠVENTĖMS!
Aukštos klasos vodeviliai, nauji kasdieną!
Photo dramos, Photo komedijos ir kitos
Invairenybės naujos kasdiena.
Kainos: Subatomis, Nedėliomis ir šventadieniais:
Balkonas 20 centų, Apačioj 30 centij
Paprastais vakarais: Balkonas 17 centij, apačioj 28 centai.

SUTIKIMUI NAUJŲ METŲ:
VIDURNAKTIES SPEKTAKLIAI (Nuo 11 iki 1 vai.)
Įžanga Balkonas 35 centai, Apačioj 50 centų.
t

25 dovanos po $2 kiekvienam suteikta sekamiems:
Mark A. Selsor,
K. A. Murray,
Mrs. M. Leffler,
1503 Marųutte Bldg.,5640 Peoria Street, 1835 S. 8th Avė.,
Chicago
Chicago
Maywood, III
Frank L. Dvorak, J. F. Dcinhart,
Lucille M. Mass,
1841 S. Michigan 2114 Melrose Street,1543 N. Mansfield
Chicago
Avė., Chicago.
Avė., Chicago
Chas. McMurdy,
Agnės V. WatsAn, CarI Gustafson
c/o The Conover- 4 124 La Crosse Av..l5l0 Grand Avenue,
Mone Co., Harris Chicago
Chicago
Trust Bldg., Co.. II. J. FIKMER,
Mrs. Chester A.
Ccihago
Hoffer,
207 City Hali,
Wm. Brunner,
502 So. Pine Avė.,
Chicago
4056 Wells Street, G. J. Callaghan,
Freeport, III.
Chicago
Chas
Bell, .
625 Tremon St.,
M. O’Connell,
Building
Dept.,
Boston, Mass.
403 So. Story St.,
Peoples
Gas
Light
Mrs. Chas.
Boone, la.
& Coke Co.,
M. E. Graliam
.
... ,
Chicago
4230 Jackson Blvd., 3l,!b Augias Bh',1.
Richard I). Bennett,
Chicago
Chicago
Box 1379,,
Mrs. K. Lowny,
Martin R. Sheher,
804 N. Taylor Ave.,19'3 Fovvler Street., Columbus, O.
Chicag)
Harriet B. Lehman,
Oak Park, 111
P'rkvird \
1503 Marųuette
E. L. Lucas
Nevhoune,'
Bld*" Chicago
J. L. Graff,
1954
St.
Louis
Avė.,H.
Jackson,
1603 Belleplainc,
Chicago
Lombard, Illinois
Rayenswood, III.
šie atlyginimai tapo suteikti po atydaus apkalbėjimo
ir apsvarstymo aplaikytų obalsių
Teisėjai, kurie skyrė atlyginimus yra šie Geri). Edward N. Ilurley, buvęs pirmininku U. S. Shipping
Boardo.
W. Frank McClure, pirm'ininkas gersinimti komiteto
Chicagos pramonininkų draugoves
W. H. Graffis, buvęs redaktorius Gas Record.
Virš 6,000 obals*uj aplaikėme. Paprastai reikalinga ap
svarstymui, laiko ir svarbumo kiekvieno obalsio, atidžiaiišrinkti, kurįs pagal savo vertę, kurie tapo atrasti ge
riausiais. Dovanos jau išsiuntinėtos laimėtojams. Bet
labai daug obalsių, kurie ne įeina į laimėtojų eilę, pasi
lieka garbingoj atmintyj ir šiuomi abuojame kiekvienam
konteste dalyvavusiam, kuris pasirodė užsiinteresavusiu.
Taipi išreiškiame savo apkainavimą teisėjams už jų at
liktą dalį darbo, kuris tapo kaipo pasekmingiausiu užbai
gimu.
|
, : , f; *!

THE PEOPŲES GAS LIGHT & COKE CO.

BXTKA

NEGIRDĖTOS

PRAKALBOS

Ned„ Gruodžio-Dec 25d., ’21

Baisioji karė, kuri prasidėjo 1914 m. ir jos sekančios Epidemijos,
nuvarė į kapus tūkstančius, net milijonus kareivių; padarė didelius
pulkus našlių ir našlaičių ir paliko visokių sužeistų žmonių; buvo
priežastimi bado, maro, revoliucijos ir anarchijos. Kada tie jauni
vyrai sugryš? Ar yra kokia viltis sulaukti juos pareinančius —
prisikeliančius iš numirusių? Kada baigsis šitie vargai ir sielvar
tus” Kada nuor-eus verkiančiųjų ašaros?
Prašom visus atsilankyti kas tik supranta lietuvišką kalbą, Taipgi
prašom ir gerbiamus kunigus. NES TAI BUS’ SVARBUS PRIRODY
MAI.
Rengia Biblijos Studentai. Kalbūs A. M. Bcnęckas.
PETNYČIOS vak.

Pradžia 7:30 vai., Gruodžio 23 d.

MELDAŽIO svet. 2244 W. 23-rd PI., Chicago. 111.
Milionai žmonių dabar gyvenančių nebemirs!
Įžanga dovanai
Nėra kolektos

11. S. S KONVENC IJA 2 ir PUSĖS DIENŲ
atsibus grudžio 24, 25, 26 dienose Mildos svetainėj ant 3-Čių lubų. Pra
džia Suimtoj 2:30 p. p. iki 8 v. Nedėlioj ir Panedčlyj pradžia nuo' 10 iš
ryto iki 8 vai. vak.

Kviečiame visus ant šios Konvencijos. Bus kalbėtojų iš kitų
mistų:
Aiškintai bus apie ateinančią Dievo Karalystę, kada iš
sipildys tie žodžiai, “ateik karalyste tavo, buk valia tavo, kaip danguj
taip ir am žemes” Įžanga dykai nebus kolektų.

S. W. BANES
ADVOKATAS
▼ai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Rector Bailding
78 We*t BĮonroe Street, Chicago.
Phone Central 256U
Rez. 3214 S. Halsted SI,
Tards 1115. Vai.: 6 iki 8 vak.

Tol, Haymarket 8669

JOSEPH W. GRIGAIi
Lietuvi* Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg.
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avė*
Ofiso vai.: nuo 9 ild 5 ir nuo 7
iki 9 vakare.
>•------------

y

GOLAN & GOLAN '
ADVOKATAI IR PATARĖJAI
1805-7 127 N. Dearbom St.
Randolph 3899

MAURICE J. GOLAN
Res. 1102 S. Ashland Blv<
Seeley 3670
v ■■
....... —.................
—»
į7

'

---- '— ........

—

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.
ASSOC1ATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395
--------------------- ji u...... nu ..........

Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
Gon.raU.

Kontraktorku |r
budavotojas.
BudavoJ&me ir taieoate.

1401 W. 47th St,

Chicas*.

PUSE KAINOS

BXTBA

Jau Yra Atrasta!

r

W So. La Šalie St. Rooa* IM
Tel. Central 6892
Vak.1 812 W. 83rd St., Ckcage
Tol. Yard* 4681.

Pridavė C. A. PATELLA, 1327 Emerald Avė., Chicago

Pridavė RACINE THOMPSON, 834 Pullman Bldg., Chicago

...........

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

Inta Dovana, $100—Jus galit geri'au atlikt su gasu

4ta Dovana, $10—Gasas industrijoj, geri’ausis
įrankis.

?Kur Randasi Numirėliai?

Gerbiama Roselando ir apielinkės visuomene! Kaip jau yra vi
siems žinoma, kad iau Roselando Lietuvių svetainė yra perk, mu be
jokių atidėliojimų. Jau matomai roselandiečiai nusipirks nuosavą na
rna kuris yra iš svarbiausių dcl darbininkų. Nepraleiskite) šio vakaro,
nes L. D. B. deda visas pastangas, kad atsilankiusią publiką tinka
mai užganėdinti. Kadangi minimas darbas minių sumanymas. Visa
dos užganėdina publiką, tai nėra mažiausios abejones, kad ir šįkartą
pilnai publika jausis užganėdinta, nes tas lošimas yra pirmą
kartą čionai statomas. Apart to, paremsite roselandiečių sumanymą,
kuris yra svarbus dėl visų naudos. Po lošimo linksmi šokiai iki vė
lumui nakties, prie linksmos Eigulių orkestrus.
Kviečia rengimo
KOMITETAS),

2201 W. 22nd St., kerti Learttt St,
Teleyhone Canal 2552.
Valandos i 4 iki 6 po piet, ir na*
7 iki 9 vakaro.
Vada visokias byla*, visuos*
teismuose. Ekseminavoja Abstrak

laimėtojai

Pridavė WM. STAHL, 2323 N. Kcelei* Avė., Chicago

Vaidins A. L. D. L. I Ap. Teatr. Rat.

Durys atsidarys 6 vai. v. Lošimas prasidės 7:00 v. v.
Įžanga visiems vienoda—50c., kurie nepavėluos gaus
geresnę sėdynę..-

LIETUVIS ADVOKATAS

a-.. .............

GASO

“Svetimas Dievas”

205 E. 115-th St.

JOHN KUCHINSKAS

—

ww. >»■ 1

Mjfhigan Avenue, at Adams Street.

I. STANČIKO SVETAINĖJ

Valandos: nuo 6 ild 8 ▼. v. kiekvie
ną vakara, išskyrų* utarrčrvk^ far
ketvergę. Nedėliojus nuo 9 iki 12 r.

8238 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

Industrial Gas Department

Roselando Liet. Darb. Svetainės Statymo Bendrovės

Gyvenimo vieta:
8323 So. Halsted St.

J. B. AGLINSKAS

Drama 3-se Veiksmuose

Parašyta B R. VARGŠO
Rengia

ADVOKATAS
Miesto ofisas i
127 N. Dearbom SU Room 1111-18
Tel. Central 4^11. Vai. nuo 9-6

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ SANDELIS

3ia Dovana, $25 — Nėr geresnio ĮRANKIO, kaip
gasas kurui.

Milda Teatras

i

K. GUGIS

Pridavė C. A. PATELLA, 1327 Elmdale Avė., Chicago
WM. E. BETTS, 707 Grand Avė., Dayton, Ohio
(Abu kontestantai aplaike $50).

Kalėdų Šokiai, kuriuos LSS 4 ir 22
Kuopos ketino rengti 25 d. gruodžio,
Meldažio svetainėj, neįvyks. Taigi
šiuo pranešame, kad tas rengimas
yra atšauktas.
*
»
Šokių rengimo
' KOMISIJA.

1 ■■

1

Išpardavimas

Ar Tamsta Gauni
Tinkamą Valgį?
Musų virėjai (cook) esą tai-navę per ilgus metus geriausiuos
Chicagos viešbučiuos (hoteliuos).
Mes gaminame geriausj ir švariausi valgi
Me« gaminam trijų rųšiit sriubą (zupę).
Mes gaminam įvairių Europiškij valgių;
<
kaip tai virtienių, obuolių kepaliukų,
' lašinių ir varškes piragaičitj ir t. t...
Mes gaminam namų užsakinius; kaip tai vestuvėms,
krikštynoms ir kitokiems pokiliams.
Mes suteikiam greitą ir nvalonų patarnavimą
savo klijentams ir rėmėjams.
Mes užkviečiam pavienius ir šiemynas atsilankyt
pas mus ant pietij ir vakarienių, kur tamstos
busit pilnai patenkinti msų skaniais valgiais
ir maloniu patarnavimu.
Musų valgykla yra atdara nuo 6 ryto iki 2 v. nakties.

Vyrams ir vaikinams siutai ir overkotai $20, $25 ir $30. dabar po $10.
$12.50 ir $15.
Kiti siutai ir overkotai iki $45.
Turime pilniausį pasirinkimą vyriš
kų vaikinams ir vaikams siutų, overkotų, Mackinavvs, rainkotų ir kelinių
už pusę originalės kainos.
Taipgi,
trunku ir siutkeisių.
Tamistos pinigų vertė, arba pinigai
grąžinami.
Atdara kasdieną ild 9 vai. Ned. ild
6 vak.
Įsteigta 1962
S. GORDON,
1415 So. Halsted St.

. Frank Waitekaitis
LAIKRODININKAS
Užlaiko laikrodžių ir kitokių auk
sinių daiktų krautuvę. Pirmos klesos laikrodžių taisytojas.
1827 So. Halsted Stn
Chicago, III.

J. A. LEPPA,
3206 So. Halsted St.,

Tel. Boulevard 3985

SKAITYKIT IR PLATINKIT

“NAUJIENAS”

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

n

Krautuvės vai. — 9:30 iš ryto iki 9:30 vak. iki Kalėdų

DVIGUBOS ŠTAMPUS VISĄ SAVAITĘ

:

Į

Nepamirškite musų vardo ir vietos^

VISOS ZABOVOS TURI IŠEITI!
Zabovos vertės iki $1, jūsų pasirinkime
Tinker zabova, apvalainame kene.
Magiška liktama, su slides

...

'

Bizzy Andy zabova, su dideliais marbelais
Speliavimo lenta; apvalaina; raudonai enemeliuota.
įvežtos, aprengtos lėlės;’ akimis judančiomis; Čevcrykai ir pan
čiakos .
Vaikams balto enamelio supamoji kėdutė.
Kiddy Handcar; tvirtai padaryti; varnišiuoti.
Kol y Poly s=lc i r t i njurvi spalvų.

50c

Tom dvynukės seserys, Tinker žabova

Zabovos vertės iki $2, j tisų pasirinkime
Teddy Doll Muff; padaryta iš plušo.

Sulaknstomas vežimėlis; automobilio viršus.
Originaliai vaikams vežimukai numažinta
Didelės Teddy plušo meškos
Jūreivių kariškos zabovos, bakselyj

Didelis Metellephone, dėžutėj.
8 šmotų čysto alumina arbatai setas
“Sandy Andy” zabova
Oro spėka šautuvai.

Zabovos vertės iki $3 jūsų pasirinkime
13 šmotų įvežti China arbatos setas
Vaikams naminis taupymo bankas.
Didelis skalbimui setas.
Didelis, raudonai nrmlevotas sulankstomas stalas.
Mekaniškas traukinis ant relių.
No. 2 budavojimo zabova; labai puiki.
12 raktų Baby Grand pianas,
įvežtos lėlė, akimis judančiomis.
Vaikams trijų ratų velocipedas; plieno ratlankiai

Šliures turi būt parduotos

MOTERIMS Jl’LIETS, gražus milo; “viiagais ir kaspinų apva
džiota; gražiai išmarginta iš priekio; įvairių spalvų; C* 4 EQ
visokio dydžio pora
$ I ivU
MOTERIMS PU ši APVADŽIOTA Jl’LIETS puikios vertės
milo; gražiai išmarginta iš priekio; įvairių spalvų; <P 4 4Q
visokio (lydžio po
I ■ I U
MOTERIMS COMFY ŠLIURES, kaspinu apvadžiota; šilku pa
grąžinta; gražiausiu spalvų; mingšti dubeltavi padai
4 Q
briedžio odos į visokio dydžio po
I ■ I v
V V RAMS ŠLIURĖS, juodos ir rudos kid odos Everrett arba Ro
meo mados; rankoms padai prisiųti; visokio dydžio; (T 4
po $3.48, $2.98 ir
>UO
MERGINOMS IR MAŽESNIEMS PUBAČIAI geros vertės mi
lo; gražaus išdirbinio viriai; raudoni ir navy mėlyni; mi- C 4
nkšti paduškučių padai; visokio dydžio iki 2 >
I ■

Dovanoms dalykai — Pratuštinimo kainos

MOTERIMS Apsiautalas Chemise crepe šilko de chine .... 1$2.95
Blumeriai crepe de chine arba skalbiamo satino ........... *” $2.95
Moterims sveteriai, vilnoniai naujos mados .......
$2.79
Moterims Swiss embroidehuotos nosinės, 6 dėžėje
$1.39
Kamziulės šilko crepe de chine arba skalbiamo satino bliu
-JZOS
arba georgette arba crepe de chine .........
$2.85
Maudynei drapanos cordury aksomo, naujo modelio
$4.89
šilkinės pančiakos,^ šilko siūlų, arba šilko ir medvilnių po 95c
Auksinės sagos, špilkelės žiedai ir t.t............... ...................... '48c
Moterims madiera embroideriuotns Swis« nešinėsi 6 dėžutėje 59c

VYRAMS
g Auksinis kišeninis peilis ir mar■
škinių rankovėms sagutės 48c
■ Apsiautalai, gražios mados $6.50
Pajamos Amoskeag flanelette .................................. $1.65
H Marškiniai puikaus Madras AuI dėklo

............................................... $2.65

■ Petnešos- ir garderių

setas de-

■ žutėje..................................... $1.
j Tub šilko marškiniai, Kalėdų pat

■ Lietsargiai puikios itališkos nva-

■ terijos

$2.85

JĮ Elder Brand marškiniai
j Cambric su inicialais
6 dėžutėje
.

:

Į
.
I
■
■
■

$1.15
nosinės,
89c

VAIKAMS
Taupė K it Coney vilaginis setns ..........................
$2.25
V7aikams bliuzos, gero audek
lo ............. -.......................... 85c.
• Balto Thibot arba Mottled Genet vilaginiai setai ....... $3.95
Vaikams ar mergaitėms pražus
Kalėdoms guminiai batai $2.«9

Vyrams
rūkomieji
Jackets
no .................... ........ ....... $4.95
Vaikams pilkos arba rudos vel
tinės namuose Šliurės po $1.29
Vaikams velvetiniai siutai; mio-

CERESOTA
MILtai % bačkos
mai
šas

$1.10

■ ras

| 9C

■
■
■
■

ANANASAI, g r ažus, dideli ir nuno1 Qp
kę
I
po

■
j
L
g
■
■

ŠVENČIŲ VAINIkai gražiausiai paraudonoms
puošti
(aprubeuogoms
žiuota 4
rai

15c

LUtlt N*™*
for LitlU Mf'

mybę ir Meilę.
Mums viskas gražu ir ma
lonu, sulaukus Kalėdų, ir ro
dosi, kad visas pasaulis visa
ko pilnas, visa kuo su mumis
džiaugiasi. Bet ar ištiktųjų vi
sur taip yra? Pamąstykime.
Nulėkime savo mintimis į sa
vo gimtąjį, į musų tėvų kraštų
už jūrių marių — atsiminki
me Lietuvą. Karas ją suvargi
no. Ten yra kelios dešimtys
tūkstančių našlaičių, kurie ne
turi nei mielos motušės nei
tėvelio, kurie juos priglaustų,
jiems ašarėles nušluostytų. Gal
musų broliukas ar sesutė yra
jų tarpe, sušalę ir išalkę... Kas
jiems pataisys Kalėdų eglaitę,
kas padžiugins, kurį Kalėdų
Dėdukas juos aplankys, jiems
kad ir menkiausią dovanėlę
suteiks?...
Kitos tautos turi plačių lab
darybės draugijų, kurias remia
gausiai turtingieji geraširdžiai
žmonės, aukoja joms dideles
sumas pinigų ir tais pinigais
šelpia tuos, kurie šiaip ar taip
nuskausti ir pašaipos reikalau
ja. Mes, lietuviai, neturime to
kių turtingų labdarių, kurie
tokiems jau reikalams aukotų
dideles sumas pinigų. Bet mes
vis tik galime daug paleng\rili
ti bent savo našlaičių likimą,
jeigu tik visi, kas galime, pa
aukosime kad ir menka naš
lės skatikėlį.
‘ZT
Broliai ir seserys! Sulaukę
Kūčių vakaro, susėdę apie sta
lą skanskoniais nuklotą, atsi
minkime savo mažulėlius bro
liukus ir sesutes ten, Lietuvo
je, — tuos našlaitėlius suša
lusius ir alkanus. O atsiminę,
atjauskimo juos ir padarykime
artimo meiles

darbelį:

aukotojai ir rin

kėjai — kiekvienas savo na
muose, o surrnktuosius pini
gus prisiusite Chicagos Komi
tetui Lietuvos Našlaičiams Šel
pti. Kiekviena auka bus su dė
ka laikraščiuos skelbiama, če
kiai ar money orderiai reikia
išrašyti iždininkės P. Baleekienės vardu ir siųsti sekretoriaus
adresu: Marė Zolpienė, 922 W.
3lth St., Chicago, III.
Marė Zolpienė.

32c

35-

35 c

Richeljieu Brand 1 svaras ....
kenas už
KAVA — graži BaMAIŠYTI RIEŠUgota 4 svarai $1.
tai, švieži,
sva
svaras
ras

25c

PAŠALPOS

Lj LINIJA 9Bi'oadvay,

Nev\ork.NY Lr

SeILIETUVX
PER HAMbU^GĄPIL1/0Ą.
<•

ARbA. LIEPO JIĮ

"Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu
Lietuviai važiuoja į Piliavą
aplenkia Lenkų juosti} (karidorių)
VISA TREČIA KLASSA PADALIN<
1
TA Į KAMBARIUS
ANT 2-jų, 4-rių, 6 šių ir 8-nių LOVŲ
“ESTONIA” IŠPLAUKS SAUSIO 11, 1922
“LITUANIA”
”
VASARIO 1, 1922
TREČIOS KLASOS KAINOS Į:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50
įĮį
—LIEPOJŲ $110.00
Dėlei laivakorčių ir žinių kreipkitės prie
savo agepto.

3101 S. Halsted Stn kampas 31 gat.
Vienam* name su Dr. Monkevičium.
Tel. Boulsvard 9708
Baigusi Alruierijoi kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Peną
silvanijos hos
pitaliss.
Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duc
da rodą viso
kiose ilgose ir
kitokiuose rei
kaluose
mo
terims ir mer
ginoms.

GarsinkitesNaujienose

KALĖDOMS
Pilniausis pasirinkimas daimantų, laikrodėliu, jubilierių ir t.t.
Dabar yra laikas pagalvot, kokis daiktas savo mylimai ypatai ge
riau tiktų ir dabar, kol yra iš ko pasirinkti. Mes tikrai suteiksime
gerų tavorą, už teisingą kainą. Parsisiųsdinome vienokio daimanto, kurį parduodame 25% pigiau, nei kas kitas.
Columbia Talking Mašinos
ir rekordai.

PRAŠO.

Antanas Grigonis, esąs Fort
Bayard, Ncw Mex., ligoninėj,
atsiuntė mums šitokį laiškelį
į visuomenę, kurį jis prašo pa
PUIKUS P I E N O
skelbti.
SALDŽIOSIOS BUL
sokolodo smet o n a,
vės, extra gražios
Gerb. Naujienų Redakcija!
rankomis sudėti, 2
Per praeitas Kalėdas, ačiū
Jersey
*
5
C
svarų
svaras
ww
79c
dėžė
“Naujienoms”, geri žmonės su
šelpė mane, už ką jiems tariu
BRAZIL .. RIEŠUQUEEN
OLIVER
didelį dėkui. Gal ir šiemet gai
tai — dideli, ekstra
ūkininkų brand, kv
orta, mason
gražus, ’ nu‘ 22c
lestingi tautiečiai sušelptų ma
mazcrot
purde
"TvU
mazgoti po
ne ir palinksmintų bent Kalė
OBUOLIAI
dideli
PYčftS —
Ruby
doms. Sergu džiova jau ketvegražus Jonathan vai
Brand California, di
ri metai. Suprantamas daly
gomieji. Aprubežiuo
delis 216 kenų, už
kas, kad pinigų neturiu nė
ta 20 kostumeriui,
vie1
menkiausioms savo reikalams.
ke
26c
nąnas
■
**
Pašalpos iš niekur negaunu.
■ ■■■■■■ ■■■■■■« WU Tat prašau visų savo giminių,
draugų ir pažystamų ir šiaip
Saule nudegus nosį
geros širdies žmonių, gal ke
liais skatikais pagelbėtų man
Vartok apščiai šaldančio
sunkiame padėjime esančiam
ir paliegusiam žmogui. Gal
atsirastų kas ir pakolektuotų
‘ pas gerus žmones kiek pini-,
Lengvai gydo, greitai ir
antiseptiškai.
gų ir atsiųstų man per Nau-

DR. YUSK* z
1900 So. Halsted SL

Cash arba ant išmokėjimų

Tel. Caeal 2118
Ofisą valandos) nue II ryte Dd
8 vakare.
*Mdde*djai 2811 W. 63r| 81

Sekamus naujus rekordus turime
ant rankų:
E4716—Laiškas nuo Barbutės
E4914—Pulkim ant kelių.
E7025—Noriu Miego
E4795—Liūdnas gyvenimas
E3188—Ant kalno karklai siūbavo
E4915—Jėzau Kristau maloniausis

Tel. Prospect 8466

THE HANKAN JEWELRY 00.
2209 W. 22-nd St.
j Ofiso Tel. Blvd. 7820
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GRAŽIAUSI

KALĖDOMS

Perkėlė savo ofisą į
4601 SO. ASHLAND AVĖ.

dovanos pora
pirštinių apkainuotos
labai
žemai

šilkiniai kaklaraikščiai p o
$1.00 ir aukš
čiau.

$1.35 iki

ŠILKINĖS pan

paau- i

kokime kad ir po centų kitų
jiems sušelpti. Nelaukime, kad
kas ateitų aukų rinkti, bet pa
bukime

BALTIJOS-AMERIKOS

MRS. A. MICHNIEWICR
AKUŠERKA

Ha-

žmonijai

tys

Cape God Spanguolės svaras 28c
■ SALDAINIAI — pui
kaus parinkimo

skelbė

Merginų kotai, Bovialnų ir velouro, nuo 7 iki 14 metų $7.55
Vaikams velvetiniai tams, gražiai apvadžiota .................... $1.

Kornais penėtos kurkęs

Slyvų pudingas

tvartely,

ra nuo 3 iki 8 po .............. $3.79

Už musų metines Kalėdine kurkęs, kurias parduosime labai geras,
komais penėtas, No. 1i parinkime. Kurkęs, kokias tik pinigas gali pirkti, svaras
PAVASARIN I A I
JAUNŲ ŽĄSUKŲ
JAUNOS LONG LSvištukai,
gražus,
šviežiai
išdarinėti
land antys šviežiai
šviežiai
išdarinėti,
svarišdarinėtos,
ras
svaras
w **
ras

29c

j ienas ar kaip kitaip. Busiu
labai dėkingas už mielaširdingumą.
Antanas Grigonis
Atšalo oras. Baltu patalu
U. S. P. II. S. Hospital 55,
sniegas apdengė žemę. Laukia
Fort Bayard, New. Mex.
me Kalėdų, Žiemos, švenčių. Ir
jos jau Čia-pat. Perkame do
vanas, siunčiame vieni kitiems
PASIKALBĖJIMAS
kartu su geriausiais linkėji
AMERIKONO IR
mais. Savo vaikelių ypač neuž
GRINORIAUS.
mirštame, norime jiems did
Sutaisė A. J. Karalius
žiausio džiaugsmo ir linksmu
Puslapių 32.
mo teikti. 'Paisome, puošiame
Kaina tik 10c
jiems eglaitę ir sakome, kad
Labai įdomus pasikalbėjimas
Kalėdų Dėdukas atveš jiems
apie darbininkų klausymų.
daug daug dovanų. Džiaugiasi
Siųskite pinigus krasos
vaikeliai išanksto ir laukia to
ženkleliais.
Kalėdų Dėduko. Šeimininkės
NAUJIENŲ KNYGYNAS
ruošiasi, gamina valgius, puo
1739 S. Halsted St.,
šia namus
taisosi tam, kad
Chicago, III.
tinkamai švęsti gimimo šven
tę To. Kuris atėjęs ant svieto

Kalėdas Švenčiant

čiakos, aX> tuzi

no dėžutėje

Union
siutai
kuriuos pakainuosite $1.75 ir
aukščiau

JUBILERIJA
rankogalių sa
gutės, peiliai su
retežėliais, kai
k 1 araikščiams
sagutės už la
bai žemų kainą.

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
^ansncauiiiiii 11......

DR. G. M. GLASER

I

Praktikuoja 30 metai
Ofisas:

3149 S. Morgan St., kert* 32 St.
Chicago, Illinois.

SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS)
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7

$4.50

vakare. Nedčliomds nuo 10 —

2 po piet.
Telephone Yards 687

‘ PIRŠTINES
—Vyrams
—Moterims
STETSONO pirštines suteiks jums
pilną jūsų pinigų vertę. Bet daugiau
nei tas, visai skirtingos rųšies parin
kimas dėvėjimui.
Geriausios nešio
jimui spalvų ir išdirbimo. Užkviečiame tamistas pamatyt musų įvežtus
ir naminius modelius ir madas, tinkančius visokiam.' reikalui.

VILNONĖS
pančiakps 85c.
pora.
SAGUTĖS diržams su vardo
pirmomis rai
dėmis 50c ir au
kščau.

Taląphona Yardi 1682

DR. J. KULIS
LIETUVIS

Vyram Dovanu Krautuve
Didelis parinkimas aukštos rųšies šilki
nių marškinių crepes ir Jersey šilkinių. $12.50
vertės už $7.45
Stebėtiną dovana

Joseph F. Harrast
Hatter & Gents Furnishing

f

Jei. Boulevard 2160

......

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojai Ir Chlrurraa
VALANDOS: »—12 ryte
B—9 vakaro.
1101 So. Morgą* Straol,
Chicago, III.
Telaphono Van Būras 294
Ras. 1189 Indepandenca Blvd. Ghlcaąi

DR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriilrą. Vyriiką.
Valką ir visą chroaiiką ligą
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Cklcaga,
Telephone Drover 9698
Valandos: 11—11 ryto; 2—8 po piet,
7—8 yak
Hediliomis 19—12 dusią.

2118 W. 22nd Street

Illington Theatre Bldg.

1MPERFECT

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo vlsokiaa Ligas motorą, vai
ki Ir vyrą. Specialiai gydo linąpančius, senai ir paslaptin
gai vyrą liga*.
825* So. Halsted St.
«■■■■■■■

IN

ORIGINAL

KAMENOS, Chlc&go, m
NAUJIENOS

Pėtnyčoi, Gruodžo 23, 1921

nėj ančių po Ameriką klerikališ- kad umu laiku sugniužintų Lie
' [yra žinoma, kad jau beveik sekanti žodžiai viename jos KAM KLAIDINT PUBLIKĄ? kų agitatorių armiją. Į to ku tuvoje darbininkų judėjimą.
----- r------visose šalyse (išskiriant Ru- straipsnyje, kurį ji parašė, tik-

tų, tik jiems “vadovavo”. Ne
mokino darbininkų kovoti ir

kovoje stiprinti savo eiles, tik
nigo prakalbas nuėjo pora žmo Rusų bolševikai, vėl lietuvių
nių iš “Keleivio” redakcijos, ir komunistų lydimi, bandė įsitvir žadino juose neįvykdomas vil
tis ir sąmoningai vedė prie aš
štai ką jie pasakoja:
tinti Vilniaus srity dar 1920
trių susidūrimų, bet tik pakel
metų rudenį. Bet pasisekimo
“Pasirodo, kad šitas žmo turėjo dar mažiau, kaip pir tų temperatūrą.
gus ištikrųjų necivilizuotas. muoju kartu.
Ir kam gi buvo reikalinga au
Jisai tiesiog sako, kad nekaginti darbininkuose susipratu
talikai neturi teises ant že Nežiūrint nepavykusių ban
sius savo reikalų kovotojus, jei
darbuotė
mes gyventi, ir ragina ‘nai dymų, komunistų
gu tokie darbininkų draugai,
kinti’ visus ‘bedievius’. ‘Jų Lietuvoje nesiliauja. Norint ją
kaįp' komunistai, jeigu Maskvos
trumpai apibudinti, reikia pasa
vieta ant kartuvių!’ šaukė jis
pinigais galima buvo pastatyti
apsiputojęs. ‘Tiktai tuomet kyti, kad Lietuvos komunistai
yra ne kas kita, kaip Rusų ko kiekvienos sąjungos priešaky
Lietuva bus laiminga ir Die
Vsavus” žmones? Kokia buvo
vo karalystė ateis ant žemės, munistų partijos filija. Ne tik
įrasmė vesti smulki ekonominė
jų partinė darbuotė yra diktuo
kaip išnaikinsime tuos bedie
kVva, rūpintis pagerinti darbi
jama iš Maskvos, bet iš ten ei
vius’.”
ninkų padėtis, jeigu ryt, poryt
na visas vadovavimas, daugu
bi s pasiekta proletarų diktaruma literatūros, pinigai žmonių
Tai ve kokių “švietėjų” siun užlaikymui, pagalios patys žmo
rg ir visuomenės vergai virs
čia amerikiečiams Lietuvos ku nės. Kaip musų katalikai visu
jos valdovais?
nigija. “Keleivis” sako, kad veidu žiuri Romon, taip musų
Viskas buvo daroma išaukškun. Garmus savo fanatiška komunistai klaupias prieš Mas
to. Iš aukšto susikūrė prof. Są
prakalba taip sukurstė klausy kvą. Ir todėl visas jų veikimas
jungų Centro Biuras.
Tas
tojus, jogei jie bemaž nepradė Lietuvoje visai nesiskaito su
Biuras
savo
nuožiūra lei
jo vykdinti jo “mokslą” toje Lietuvos darbininkų ir paties do laikraščius, šaukė suvažia
pat svetainėje, rengdamiesi už krašto padėtim ir atlieka lik tai,
vimus, suvažiavimams paruoš
pulti atsilankiusius iš “Kelei kas Maskvai reikalinga.
davo ir pravezdavo savo rezo
vio” redakcijos žmones.
1919 ir 1920 metais komunis liucijas, žodžiu, darydavo Lietu
vos darbininkų politiką. Už tai
tai, kaip minėjau, nusitvėrė pas
prof. sąjungų suvažiavimai
mus profesinio judėjimo. Su
virzdavo mitingais. Juose klau
prantama delko. Lietuvos dar
Savaitei
žmonių.
rf
75
Minėsi ui
simų nesvarstė, tik klausė “va
r
bininkų ūpas revoliucijos pra
Jie kelia į padanges Rusijos
dų” kalbų ir lik balsavo rezo
džioj buvo labai pakilęs. Mi
Šitas faktas išaiškina, ko bolševikus, kurie pūdo kalėji
liucijas. Gi tos rezoliucijos ir
nios laukė didelių pasikeitimų
>7.00 dėl sovietų
valdžia sugeba muose tūkstančius socialistų,
Metams
■
« 4.00
visa komunistų darbuotė nuolaPusei metų ...........
................. *.......... ..
'I
visuomenės surėdyme, ir grei
visą savo amžių kovojusių už
2.00 išlaikyti savo rankose vals
Trims mėnesiams
tai kartojo tą patį, — darbinin
tos buvo patikėti, kad atėjo ir
darbininkų
klesos
laisvę
ir
gero

St.
Kairys
4 1.50
Dviem mėnesiams
nežiūrint visų
kai nieko nesusilauks ir nelai
- .75 tybės vairą,
Lietuvoj darbininkų valdžios
vę. Jie gėrisi bolševikiškąja
savo ydų. Ne darbininkų ar Čeką (črezvyčaika), kuri areš
mės šioj “buožių” Lietuvos aša
gadynė. Komunistai pasiskubi
Lietuvon ir kitur uiaienleoeaj
(Atpigintai
ba ūkininkų pritarime yra tuoja ir šaudo be teismo žmones, Musų krikščioniškoji valdžia Itys ir visa eilė kitų. Pagalbon no išnaudoti tą gaivalinį sujudi rų pakalnėj, išganymas tik per
Metams
»»■«-« $8.W
Maskvą ir kaip Maskvoj.
Pusei meti
■—- 4
josios stiprumas, o tame, kad nepritariančius valdžios politi ir patys “krikščionys
----- »” jau treti atėjimams stojo ir vietos žmo mą “revoliucijai padaryti”. Pro
Trime mėnesiams -...........
2.25
Griežtumo komunistams, ži
i
i
metai veda atkaklią kovą su nės, taip-pat išvirtę komunis fesinės darbininkų sąjungos
Pinigus reikia siųsti palto Money galybė žmonių — daug di kai.
noma, netruko. Charakteristi
Orderiu, kartu su užsakymu.
Eidukevičius, dr. Do- buvo patogiausios organizaci
desnė biurokratija ir kariuo Jeigu Rože Luksemburg dar komunistais, kaipo Rusų agen tais,
kai priminsiu vieną faktą. 1920
jos, kuriose galėjo sutilpti ža
menė, negu bent kurioje ki butų Šiandie gyva, tai ji su pa- tais. Tai kovai pritaria ir liaudi maševičius ir kiti.
metų vasarą įvyko prof. sąjun
ninkai. Kova vedama ne juo
Komunistai-okupantai dirbo lios musų proletarų minios. Ir
toje šalyje — gauna užlai sibiaurėjimu nusigręžtų nuo tų kais: keletas žmonių jau sušau ne tik okupuotoj Lietuvoj, bet prasidėjo sąjungų kūrimas. gų suvažiavimas. Prieš pat su
kymą iš valdžios. Jeigu so barbarų ir despotizmo apaštalų. dyta; dešimtimis, kartais šim ir Kauniškej. Jų apmokami Tūkstančiai darbininkų, klasi
važiavimą žvalgyba pasirūpino
-- Į- .
suimti Centro Biurą, ir tuo da
tais sėdi kalėjimuose; dešimti agentai dešimtimis pasipylė po nio instinkto vedami, puolė ra
Apie tą baisųjį “raudoną vietų valdžia sugriūtų, tai
BELGIJOS RINKIMAI.
labiau pakėlė suvažiavimo ūpą.
mis yra išsiųstų Rusijon.
visą kraštą ir puolė organizuoti šytis į prof. organizacijas. 19
jį vilką”, kurį suėmė Varša- tiems dvylikai suviršum mi
Už tai, kai dr. Grinius, ministemetų pabaigoje narių jose buvo
vos policija su pagelba Ame lionų žmonių reikėtų jieško- Lapkričio mėnesyje įvyko Bel Kiek komunistų darbuotė pa darbininkų prof. sąjungas. Kur
rių pirmininkas panorėjo kalteisina tokį “buožių” valdžios tik galėjo, ten skelbė, kad “buo skaitoma iki 20 tūkstančių.
rikos policijos, kasdien gir ti kitokių gyvenimo Šaltinių. gijos parlamento mkimai. Re griežtumą? Kiek jie buvo ir žių” valdžios dienos suskaity 1920 metus baigiant tas skai l)ėti suvažiavime ir išaiškinti
dėt vis mažiaus. Publika O ką jie galėtų surasti, kuo zultate naujasis atstovų butas yra pavojingi musų krašto po tos, kad greitai paraudonuos čius pakilo iki 40 tūkstančių. valdžios poziciją pamatiniais
susidės iš 38 klerikalų, 66 soci litinei nepriklausomybei?
Niekas nepajėgė su komunis
krašto reikalais, suvažiavimas
skeptiškai priėmė Amerikos met visa šalis badauja?
visa Lietuva.
Pastebėtinas tečiaus yra alistų, 33 liberalų, 4 atstovų Komunistai Lietuvoje — ne Jau 1919 metų pavasarį rusų tais konkuruoti, nes niekas ne iškarto nei nenorėjo duoti jam
detektyvų
sufabrikuotąją
sensaciją, ir laikraščiai jau dalykas, kad iš tos daugybės “Fronto partijos” ir 1 karo ve legali partija. Visas jos veiki armija buvo priversta pasi mokėjo tiek daug kaip jie dar žodžio, o paskui prikalbėjo buo
teranų partijos atstovo.
žių ministeriui tokių aržuolinių
mas, ypač pastaruoju laiku yra traukti už Dauguvos. Sugriuvo bininkams pažadėti ir taip pik
beveik paliovė apie ją rašę. valdžios tarnų tiktai menka
poterių, kad tam tur būt atsinodalelė, mažiaus kaip pusė šituose rinkimuose 8 vietas slaptas. Sunku todėl rašyti “sovietų” Lietuva, ir dauguma tai kolioti darbininkų priešus.
rėjo bent kada bandyti tokiose
Tai buvo šlykščiausios dema
Bet klausimas: kam rei miliono, priklauso komunis laimėjo klerikalai, o kitos parti apie komunistų
darbuotę ir komunistų pasiskubino išbėgti.
kėjo valdžios šnipams leisti tų partijai. Duoną jie iš jos, išskiriant liberalus, prakišo tiksliau žinoti, kas dedasi ir ma Gerai padarė. Lietuvos kariuo gogijos metas. Tik komunis sąlygose savo gabumų.
Ruošdami Lietuvoje revoliu
po vieną arba po keletą vietų. noma revoliucinėse palėpėse. Ir menės priešaky stovėjo tuomet tai, girdi, darbininkų išganyto
tokį muilo burbulą?
valdžios ima — ką veiks neciją, musų komunistai laukė iš
Naujamjame Belgijos senate, todėl, kalbėdamas apie komuniĮ- tokie asmenys, kaip Glovackis. jai! f Visi kiti socialistai ir ypač
Skleisdami pasakas apie ėmę, kuomet badas žiuri į kuris susideda iš 93 narių, bus stų veikimą Lietuvoje, tuo tar Apie jį spietėsi visa virtinė įvai socialdemokratai, — tai darbi rytų saulės patekant, Kiekvienas Tarybų Rusų bandymas
tai, kad komunistai ar kito akis; bet nuo jos “idėjų” 42 klerikalai, 33 socialistai ir 18 pu kalbėsiu gana bendrai, pažy rių avanturininkiį ir įtariamų ninkų pardavikai, buržuazijos
laužtis į Vakarus pasaulinei re
mėdamas jų pamatinę taktiką “patriotų”. Tat Lietuvos ka sėbrai!
liberalų.
kį radikalai mėto bombas, kratosi!
voliucijai sukurstyti gyvai su
Komunistai pasistatė aiškų
ir ryškesnius jų darbuotės vai riuomenės kelias, ypač kaikuvaldžios agentai stengiasi
judindavo ir musų komunistus.
sius.
savo darbuotės tikslą: kaitin
I
AUSTRIJOS
SOCIALDEKRA
sukelti žmonėse ūpą prieš
Jie visuomet rūpinosi “paruoš
Komunistų įsigalėjimui Lie šimtais sušaudytų. Nepriklau ti revoliucinį darbininkų ūpą,
TŲ PARTIJA.
radikalinį judėjimą apskri
ti dirvą”. Kai 1920 m. vasario
tuvoje padėjo ir tebepadeda somos Liet, bašibuzukai nužudė žadinti juose kuodidžiausius rei
mėnesį sukilo Kaune kaikurios
tai, prieš visas dabartinei
Tarybiniai Rusai. 1918 metų tuomet Valiukus, Smolskį ir vi kalavimus, visai nežiūrint to,
a
Prieš pat suvažiavimą,
kariuomenės dalys, jų kapelmei
visuomenės tvarkai priešinAustrijos socialdemokratų par pabaigoje, kai vokiečiai-oku- są ei'lę kitų, mums artimų žmo kas galima ir ko negalima pa
KOMUNISTAI IR ŽMO
steriais buvo komunistai. Kai
siekti. Komunistai jokių sun
tija laikė gale pereito mėnesio, pantai buvo priversti trauktis nių.
gas’partijas ir organizacijas.
tais pačiais metais pradėjo ar
NIŠKUMAS.
Komunistai bėgo iš Lietuvos kumų nesibijojo, jokių abejoji
partijos spauda paskelbė skait iš Lietuvos, juos tuojau pakeitė
O šiuo kartu jie veikiausia
tintis prie Lietuvos raudonoji
Rusai. Raudonoji rusų armija, apkartusia širdim. Beveik pu mų nežinojo, Nepajėgs Lietuturėjo da ir ypatingą tikslą. Visų šalių komunistai garbina, lines apie partijos narių stovį. žingsnis žingsniu sekdama vo sė metų praktikos įrodė jiems vos darbininkai patys paimti armija, musų komunistai buvo
Prieš karą Austrijos social
kaip kokią šventąją, Rožę Luk
valdžios
visai pasiruošę kelti maištą. Iš
ateis raudonoji ruAmerikoje žmonės tolyn
demokratų partijoje buvo vos kiečius, buvo tuomet užėmusi kad “buožių” Lietuva nesiduoda
semburg, kurią užmušė Prūsų
viso reikia pasakyti, kad musų
sų armija ir viską padarys.
vis labiaus ima pritarti junkeriai - karininkai pradžioje apie 10,000 moterų, o dabar ji didesnę Lietuvos pusę. Prasi virsti komunistine valstybe, Prof. sąjungose komunistai komunistai ne mažiau rūpinasi
turi 118,902. Bėgiu paskutinių dėjo “sovietų” kūrimas Lietu kad ne tik ūkininkai, bet daž
tiems balsams, kurie reika Vokietijos revoliucijos.
musų kariuomenę “šviesti”,
motų vyrų skaičius partijoje voje. To darbo priešaky, bent niausia ir darbininkai nelinksta nedirbo jokio pamatinio profe
lauja visuotinos amnestijos
kaip pati valdžia. Pundai atsi
Rožė Luksemburg, tiesa, buvo padidėjo 43 nuošimčiais, o mo lietuviškoje daly, atsistojo se prie “sovietų”. Importuotas ro sinio darbo. Nekėlė darbininkų
politiniems kaliniams. Val didi revoliucionierė, nors su kai- terų 55 nuošimčiais. Visų naį- nieji elesdiečiai, o dabar uolus jus neprigijo musų krašte ir klasinio susipratimo, tik juos šaukimų ir “Kareivio Tiesa”
džiai yra sunku pasiteisinti kuriomis jos pažvalgomis mes jrių partija dabar turi beveik komunistai — Kapsukas, Alek- musų krikščioniškai valdžiai agitavo. Nepratino darbinin į>ent metai atgal labai dažnai
pabirdavo kareivinėse. Pati ko
sa-Angarietis, Rasikas, J. šepe- reikėjo neperdaug pastangų, kų, kad patys organizuotai veikvisuomenės akyse, kuomet nesutinkame. Jos sielą parodo’pusę miliono.
munistu organizacija uoliausia
buvo vystoma kariuomenėj ir
kad jam ištiesų reiktų dinamitas vartoti, .lis yra braižinys; ant jo nėra pažymėta, kas tas
rė jis.
jaunuomenėj, nes komunistai ir
— Taip, — pritarė Hendersonas rūsčiai. — stebėjos kur ir kaip ji gavo jį ir melde Dievo, yrą, bet policija tuoj aus suras. Tai yra senio Lietuvoje geriausios paramos
Akermano namų planas, kryželis parodo, jo
Mes visi tokie geri — laukiame, kol musų po kad jis išgelbėtų jį nuo jo.
proletarų diktatūrai matė ka
Bet, žinoma, buvo jau per vėlu. Nele jam miegamąjį priebutį. Taigi mums reikia tik pri
nai pasakys mums, kad mes galime žudyti.
reivio durtuve.
Tai buvo diskusijų galas; bet jis atrodė ga pasakė: —j Turi nunešti šitą lagaminą į buk- taisyti ijis Makormikui. Ar kambary yra ko
Panaši “revoliucinė” komunis
kie
daiktai,
ką
jam
priklauso?
niekas
no

lę
ir
turi
įeiti
jon
taip,
kad
tavęs
na užtenkamu Petrui. Jis palaukė progos ir po
Petras pagalvojęs atsiminė, kad indaujoj tų darbuotė galėjo turėti bent
vieną įkaišiojo savo raščiukus į švarkų kiše- matytų. Jie tuojau® uždarys, ar ne?
atsake yra kelios knygos, kurias Makormikas pado tariamo pasisekimo tik tolai,
—
Mes
užrakinome
išeidami,
nius
Džovui
Angelui,
Džeriui
Hudui,
HendersoUPTON SINCLAIR’©
vanojo ir ant kurių yra jo parašas. — Puiku
Puiku!! kol Rusija buvo visa pakilusi
Petras.
nui
ir
jūreiviui
Gusui.
Paskui
Petras
drebėda

Rl ■.
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS
— sušuko Nėle. Jie nutarė įdėli popierį į vieną vėl pulti į Vakarus, kol pati
mas nuo sujudimo išdūmė pro duris laukan. Di— O kas turi raktą?
knygų, kurias Įjolicija ėmusi krėsti, atras jį. “buožių” valdžia Lietuvoje bu
r i- ....... -................. udysai dinamitinis sąmokslas buvo sutaisytas! —
— LSckretorius Grcidis.
Nelei paklausus, kokios los knygos, Petras pa vo besikurianti, turėjo silpną
(Tęsinys)
Jų reikia nusikratyti! Jų reikia nusikratyti ko
— Ar negalima kaip įeiti?
galvojęs atsiminė, kad viena buvo apie sabo aparatą ir nedrįso. Dabar ji
----- fc kiu nors bildu! Aš einu savo pareigą, — vapė
Petras
tarė
— Aš galiu įeiti kambarin, —
tažą. — Įdėk popierį į ją, — tarė Nelė. — Po perdaug įsidrąsino. Bendroji pa
Taigi dalykai atsistojo ten, kur jie buvo rei jo jis pats sau.
greitai. — Prie kambario yra gaisralaipčiai, o licijai suradus jį, laikraščiai atspausdins visą dėtis ir Europoj, ir pačiuose
kalingi Petrui. — Kas tie dičkiai? — paklausė
langas nėra paspęstas. Kaikurie mes, kurie ži knygą ir tas sukels didžiausį trukšiną.
XLII
Rusuose daug kame pasikeitė ir
jis, įvesdamas kalbančius į ginčus dėl vardų. Bet
nome
tai,
įeiname
šitokiu
bildu,
jei
kambarys
į patį vakarą vienuoliktą valandą Petras
Petro kinkos taip drebėjo, kad jis su var drauge su tuo ateina ir pas mus
jiems neteko ilgai ginčytis ir kaž-kas suminėjo
būva
užrakintas.
turėjo susieiti su Nele lies gatves kam
gu galėjo vaikščioti, bot jis nepaliovė įkalbinė galas triukšmingai, revoliniaiAkermaną, kurio Raudonieji baisiai nekentė dėl
—
Gerai,
—
tarė
Nelė.
—
Mes
palauksi

jęs sau, kad jis yra “vyriškas vyras”, šimta- provokacinei komunistų darbuo
to, kad jis paaukojo šimtą tūkstančių dolerių pu; jai beišlipant iš tramvajaus. Petras paniame
truputį;
nereikalaujame
skubintis,
kad
kas
nuošimtinis amorikietis ir kad šitais karo lai tei. Bet apie tai — kitam kar
fondan prieš Guberį. Petras apsimetė nieko ne te ją nešantis lagaminą. — Ar padarei savo?
— ji tuoj paklausė; Petrui atsakius teigiamai, nesugrįžtų.
kais kiekvienas patriotas turi atlikti savo da tui.
žinąs apie Akermaną ir
Jie
ėmė
vaikštinėti
gatve;
Nele
vis
nešė
lį sulig savim. Jo dalion išpuolė padėti apva
Džeris Rudas, kurio galva dar buvo skaudama ji pridūrė: — štai tavo bpmba!
lagaminą
pati,
lyg
kati
nėputikėdama
Petro
ner

Petras žio;į6 ir išsižiojo nuo persigandimo.
lyti šalį nuo šitų Raudonųjų ir jis neprivalo
nuo pramušimo jos paskutiniame javų valyto
vų
stoviui.
Dabar
ji
ėmė
aiškinti
jam.
—
Aš
trauktis nuo to. .Jie priėjo prie seno namo, kur
jų streike, sušuko “bai Džyzos” tikrai baisių Jis atrodė tokiu persigandusiu, kad ji pasisku
turiu du popierius, kuriuos mes turime padėti aidoblistų būklė, buvo; Petras pasilipo an t tvorymtininkų butų Amerikoje, jei keli tokie kaip bino jį suraminti. Girdi, ji nesprogs, ji tik dir
bama: ifrys dinamito strižai, keli degikliai ir kambary. Vienas reikia suplėšyti ir įmesti į ros ir užšoko ant gaisralaipČių, o Nele labai
šitas taptų pasiųsti į kasinius.
P. Rudžiui, 1. Harbor.
šiukšlidę. Tai neva dalis laiško apie didįjį ren

Klerikalų ir komunistų laik
ką išėjus iš kalėjimo, į kurį ją
sijų, Vengriją ir Lenkiją) buvo įmetusi kaizerio valdžia: raščiai, rašydami apie vadinaPublished DaDy ttcepl Sunday by politiniai kaliniai yra pają “veikėjų konferenciją”, kuri
“
Per
ketverius
imperialisti

liuosuoti. Todėl reikėjo su
nepersenai įvyko New Yorke,
nio tautų žudymo metus krau rašo, kad joje dalyvavę atstovai
Iditor P. ffrigaittt.
galvoti baubą, kad nugąsdi jas tekėjo latakais ir upeliais.
“nuo trijų srovių — krikščio
1789 SO. HALSTED ST nus publiką ir įtikinus ją,
Dabar kiekvienas lašas to nių demokratų, sandariečių ir
CHICAGO, ILLINOIS.
jogei valdžios priešai turi brankaus skystimo turi būt su socialistų”. Kaipo “socialistų
Talephone Roosayelt 8500
pagarba saugoj tunas kristali atstovas” yra minimas F. Bagosėdėti kalėjime.
nėse taurėse. Energingiausias
437
čius.
revoliucinis darbas ir gausios Tai yra prasilenkimas su tie
širdies žmoniškumas — tiktai sa. Viena, socialistų organiza
Subscrtption Kates)
tokia yra tikroji socializmo cija nesiuntė jokių atstovų į tą
18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outelde of Chicaga.
dvasia. Visas pasaulis turi konferenciją; antra, F. Bago$8.00 per year in Chicage.
būt nuverstas, bet kiekviena čius negali skaitytis nė oficia
8c. per oopy.
Pirmininkas
komisijos, ašara, kuri yra be reikalo iš liu, nė neoficialiu socialistinės
Entered u Second Clasa Matter
spausta, yra apkaltinimas, ir srovės atstovu. Jisai simpati
March 17th, 1914, at the Poat Office kuriai sovietų valdžia pave
of Chicago, III., under the act of
dė surinkti žinias apie skai besiskubinantis prie svarbaus zuoja socialistams ir kartais pa
March žnd. 1871.
>
darbo žmogaus, kuris begaičių žmonių, gaunančių al iestingai sumindžioja vabalė sako jiems vieną, kitą prakal
Naujienos eina kasdien, liskirlant
bą, b< t jų organizacijai senai
lį, atlieka nusidėjimą”.
Mdildienius. Leidžia Naujienų Ben- gas iš valstybės, raportavo,
nepriklauso.
drovi, 1739 So. Halsted St., Chicago, kad Rusijoje dabar yra 7,III, — Talafonaai Jioosevelt 8M0.
Šitokia buvo Rožė Lukšom 000,000 (septyni milionai) burg. šitokiais žodžiais ji krei DEMORALIZUOJA ŽMONES.
valdžios tarnautojų ir 5,- pėsi, treji metai atgal, į sukilu
Ufadmokljimo Kalnai
ndeagoja — paltui
000,000 (penki milionai) ka sią Beri i no liaudį, kuri paliuosa- “Keleivis” rašo apie kun.
Metama
f iri » t.-i !$8.00
Pusei meti............... , , . .4 4.60 reivių, neskaitant laivyno. vo ją iš kaizerio kalėjimo, ir į Garmų, kuris nesenai atvyko iš
Trims mėnesiams , v i i, ■ 5L25
Lietuvos padidinti čionai važirevoliucinę Vokietijos valdžių.
Dviem mėnesiams „ »,,, , « <, 1.75 Taigi dabartinė Rusijos val
, 1.M
Vienam mftneeiui , > < , ■
džia užlaiko daugiaus kaip O ką šiandie skelbia komuni
stai? Kur ptis juos yra gau
Chicafoje — per neiletojva
12,000,000
(dvylika
milionų)
03
Viena kopija
sios širdies žmoniškumas.
18
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Bolševykų galybės
pamatas.
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Redakcijos Atsakymai.

Džovas Angelas tartum buvo atėjęs čia Pet laikrodžio

dalis.

Dinamitas gerai įvyniotas ir

atsargiai padavė jam lagaminą;
tai darė langą ir įlindo, kambarin.

giamą planą su “Mako” parašu, žinoma,
ro tikslą paremti. — Jei mums ko reikia, tai jam nėra jokios progos sprogti, — jei jo neme
bus Makormikui. Neturėdama jo rašysenos pa
kelių vyrų, kurie kovotų už save tokiu jau atsi si. Bet Petras nedaug nusiramino. Jam niekad
dėjimu, kokiu jie kovoja už kapitalistus, — ta- neatėjo į galvą, kad Nelė nueitų taip toli, ar vyzdžio, aš turėjau jį parašyti mašinėle. Kitas

___________

• .

jJBua daugiau)]

Petras

•»

atsi-

J
i1

Ačiū už iškarpą, bet iš jos nie
ko nebesu vartosime: dienraš

čiui žinia pasenus.
*

NAUJIENOS, Chicago, m.

PeinyČoi, Gruodžo 23, 1921
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Per keletą verstų nuo sod
žiaus, pamiškyj, iškartose sto
vi triobelė — siaura, aukšta,
lentiniu stogu dengta, baltu ka
miniuku pagražinta. Kiokso ji
viduryj dirvono lygu gandra
lizdis, be kokioj medelio, be
tvoros mietelio, l>e kokios kiAtstu, dauboje matyti krū
va sniego sukasta ir kastuvas
įsmeigtas. Ten turi būt van
duo semiamas, — numanyti iš
kaupuoto tako, suminto nuo
tri(|lM)s staigiai į daubą, iki
ra, — kaip norint vargingai
vanduo semiamas. Triobos lan
gai užšalę, užburbėję, net iš
lauko baltuoja. Nors miškas
čia pat, vienok vejas neįpučia
šilumos, o žabaro nė pašėlusio
nėra pas triobą ugniak tiriama.
Prieangėlis mažas, tas pats be
lubų, dėl to pripustytos snie
go visos kerčios ir pasieniai.
Viduje, kertelėj, užsiglaudusi
stovi šėma karvelė, pridengta
dar kažkokiu skarmalu, bet su
sitraukusi sukimbusi nuo bal
čio; mažai pakreikta, menkai
pašerta. Pajutusi kokį brazde
sį tuoj graudžiai birbia, geidau
ja paprasto šilto gėralo.
Triobos durys šlapios, ap
šarmojusios nuo vidaus šilu
mos; viduje lubos varvančios,
sienos, naujai pastatytos, dar
pakėžusios, vėjo kiaurai per
pučiamos. Pečius nors dar nau
jas, bet jau suskilęs, visi šo
nai suplaišėję. Pečangėj paka
bintas vąšelis, kur verdama
valgyti; papečkyje uždarytas
paršelis. Asla negrįsta, šlapia.
Triobclė berods aukšta, bet vi
sai mažulėlė ir toje pačioje su
krauta visa gyventojų manta
ir nauda.
Pasieniais sustatinėti maišgaliai su bulbėmis, pelais grudgaliais, miltais; kubilėlis ' prisudyląs mėsos, vandens kibiras, pamazginė statinukė, karvamilžė rankinė, katilėlis,
durnasis puodelis, kibiras rau
gintų batvinių, kitas indelis ko
pūstų, krepšelis, šluota, pągaikštis kerčioje. Būtinai rcikalingų daigtų pridėti visi pasieniai. pąs duris kerčioje pataisyta lentyna, ten puodeliai
su pienu, bliudeliai, baltas puo
delis, stiklinė, šaukštai, samtis,
menturis,
druskinė; lašinių
gabalėlis ant lentikes, sulank
stytas saniovarėlis, šukėtas imbrikėlis ant viršaus naštatvb

larplangėj, kerčioje — sta
lelis, kita kart buvęs poliruo
tas, ant vienos kojos stovi kaip
gaidys per šaltį, bet nebesiturįs, nulinkęs ant vieno galo,
kur paremtas šakaliu, dar tru
putį svyruoja. Dvi k rasės len
drinėmis sėdynėmis, su nutrin
ta politūra. Toliau, pasienyje
lova, gan apšti, apdengta
k romi ne apklode; joje du prie
galviai pūpso. Po lovos dvi
vištos uždarytos. Greta lovos,
ant linginės kabo lopšys. Tarini
lovos ir pečiaus pastatyta skry
nia; sienoje por skrynią suka
linėtos gembės ir sukabinėti
drabužiai, matyti išeiginiai, nes
pridengti margine drobule, iš
apačios išsikišę kašmiro kvalbonai, kailinių rudi kailiai, ge
lumbe traukti, kortines kelinės,
perkelinis sijonas ir šiaip mai-

vaizdelis.

Pas pečių ant suolelio iš
draikyti skurleliai, vaikų tai
somos lėlės. Per tokį susikro
vimą nebėra nieko erčios aslo
je, nuo stalo iki^ lopšio, nuo
pečiaus iki lovos mažne susi
siekiamai. Tokioj aukštenybėj
asla vis prišnerkšta, priminta.
Lovoje pasienėj sėdžia trys
vaikai, apvalkstyti menkomis
nuskarusiomis jupelėmis, papu
rusiomis galvelėmis, rankelė
mis ir nosimis raudonomis nuo
šalčio, lepšyje čirpia ketvirta
sis, dar visai mažas. Ant lovos
krašto sėdžia moteriškė, multinimu sijonu, aplopytais kailiįlinkais apsivilkusi, galvą apskritai
iš po kurio kybo ant nugaros
paleistos kasos supintos drū
tos kaip dvi virvės. Tomis žai
dė vaikai seilintieji lovoje. Ko
jas basnirčia įsispyrusi į velti
nius suplyšusius batus. Ant
vienos rankos parėmusi galvą
į lovos kraštą, antraja lingavo
lopšį. Buvo tai ketverto smulk
mės motina. Negalėdama UŽlinguoti kūdikio, paėmusi ant
bučiavo, glaudė prie savęs, niekaip neįdavė peno. Nutilo vaikas verkti, išbalęs, pamėlyna
vęs; sunkiai pūškavo motinos

kusi j sergantį kūdikį ir vėl
bučiavo, o ašaros jos, kaip dvi
phpos, nulašėjo ant mažiuko
veidelio.

apsikabinusi motinai ant kak
lo mergelikė iš lovos prisiglau
dė. — Nemuš tėtis, neverk,
mamyte!
Kita iš antros xpusės apsi
kabinusi glaudėsi:

moka pasakyti. Bet gali numirti...
— Ar Vincelis bus negyvas
kaip tetutės Jonelis? reikės į
žemė užkasti kaip Jonelį?
— Taip. Jonelis vasarą...
— Nemilk, mamyte, ncmilk!...
■*— Genii, gerai! — pabučia
vo mergelikes.
— As uoliu mylu, mylul —
šaukia trečioji. Ir tą pabučia
vo motina, pamylavo.
— Mamyte! Tėtis sakė šian
dien Kūčios, — valgysim žir
nių...

— Pusryčiui žirnius suvalsu silgėm... išvirsiu
ke, valgysim...
— Mamyte, valgyti!
— - Mamyte, šalta, sukurk
ugnelę!
sukursiu... Kad

— Aš Vincelį pasupsiu! —
ropštėsi iš lovos vyresnioji mer
gelike.
Motina apklostė vaiką lopšy
je, mergelikę, apgobė skepetu,
pametė ant žemės skarmalą
pas lovą, liepė ant to stotis;
nes kojelės basos, o žemė šal
ta. Glostydama' mergelikę kal
bėjo:
— Linguok, mano maželele! S
lk‘ne užmigs tas mirzgyvis....
aš bėgsiu medžių ugniai įsine
šti.
■
— Mama! mamyte! neišeik '
į mišką! Mes vieni bijosi m! Į
neišeik! — rėkė vaikai visi
vienu balsu.
— Neisiu, ne; neverkit, įsi
nešiu iš čia-pat,
su
kursiu ugnelę.
Šokosi motina, suku re ugnį,
susodino vaikus prie šilumos,
paėmusi kibirą, nudaužė ledus,
išėjo nešina. Kol prisikasė prie
vandens, kol iškėlė su kobiniu
kibirą, kol parėjo, ilgokai už
truko.
Mažiukas beverkiąs ir auklė
sykiu besiašarojanti. Pametusi
kibirą su vandeniu pas duris,
puolė prie vaikų. Mažiuką
glaudė prie savęs, didžiąją

te!
—• Vincelis serga, verkia, ne
valgo — man gaila...
•
— Kas Vinceliui skausta, ma šildytis. Numaldžiusi mažiuką,
atgal lopšyje supa.
ma?
Kažin kas subrazdėjo po pri— Jis maželėlis, negali, ne-

PETER A. MILLER
2128 West 22nd Street

Visuotinas

angį; karvelė subirbė. Vėrė
triobos/duris, — vaikai prasi
džiugo:
— Tėtė, tėtukas parėjo!
Žengė vyras per slenkstį,
gančas pro jo kojas lindo į
vidų, šuvji grandiniu velkinus
puolė toliau; užuodė ant len
tynos lašinius — kaip šoks ant
indų! Grandinys užkliuvo už
suolelio, nuvertė vaikus į as
lą, nudulkėjo rakandėlė miltų
ir pieno puodelis nuvirto nuo
lentynos.
— Jėzus Marija! —■. s'ukliko motina.
Laukan! a velnias čia ap
sėdo! — sušuko sykiu tėvas.
Vaikai verkia,, o šuva lašinius žk’bnoja. Motina kilnoja
vaikus, maldo.
• Laukan, kad
1
tu pas t i ptu m! — tėvas varo Šunį pro
duris.
Užkliuvo grandinys už kibi
ro. Supykęs vyras, pagrobęs
kibirą metė pro duris, vande
nį išliejo. Tuo nugiežę savo
apmaudą ant šunės. Susisukęs,
užniko pačią barti:

Išpardavimas

Pranešu savo prieteliams 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
už trečią dalį kainos, kurie su manim turėjo
reikalą buvime tame biznyje per •vienuoliką
metų. Taipgi nepamirškite atsivesti savo drau
gus, nes pasirinkimas yra gana didelis, kaip
tai: daimantų, auksų, laikrodėlių ir Edisono
gramafonų. Taipgi įvairus pasirinkimas, kas
tik gali būt aukso krautuvėj.
I’. S. Parduodu visus kartu arba pavie
niai: 5 wall case’ius, 5 shelve-casius, 1 safe’ą,
1 registerį, 2 angliniu pečiu. Taipgi visus įran
kius — varstotą laikrodėlių taisymo.

Vaikai truputį nusimalšę nuš
čiuvo verkti.

'
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Kalėdos

Sugražink Benų laikų sveikatų,
linktų, u n> 4. Pabudyk tingines jakiiar. Atlikai lengvu veisimu NATbRE'S LAWLAX. mėlynas 25c
bakarli,
varaatuotas.

ADVOKATAS
DŲODA

TEISIŲ

PATARIMUS

J

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

__ - -

- -_ -------- - - - ■ -

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

sąnarių girkštelejimo skausmą, strė
nų dieglį ir slogas. Kiekvienas, kuris

Jei negalėtumėt

2824 W. Chicago Avė.
Chicago, III.

8514-16 Koosevelt Rd.
Arti St. Lovis Ave^
CHICAGO, ILL.

Ateiki mus dirbtuves brenčiii

SENIAUSIA

A goirtur A
VIENYBE

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

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

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

Tiktai $25
$100 iki $200

Tik $42
Tik 500 phonogrophų su tokia kaina.
nr| TH|.^Q89 pasirinkime ii 24 rekordų, 500 plieno irr*f TIII
u |"L I Įllbdatų, taipgi dainianto adata su kiekvienu yri I II
■
phonographų. Ateikite pas mus ir mes

[

parodysime gražiausių phonographų. Kiekvienas phonographas yra
peržiūrėtas musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI
KYSIME IR KADA NORĖSI, TADA PIŲSTATYSIMį
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, III.
Atdara kasdieną nuo 9 iki 9. Ncd. iki 4 vai. po pietų.

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

Suvedame dratus ir sudedame fixtures į 6
kambarių namą už $69.00. Persitikrinimui kreip
kitės pas muši arba telefonuokite, o mes suteik
sime apkainavimą, Darbą visuomet gvarantuojame.
i
Taipgi laikome elektros įrankių krautuvę ir tai
Musų kainos prieinamos.

NEW PEOPLES ELECTRIC C0
1711 West 47th St.

Tel.: Yards 413

Venerališkų, kraujo, odos? kroniškų, inkstų

gydy,nas -u

Ofisas
5100 S. Ashland Avė.
ant viršaus Banko
▼ai.: 1—2:36 ir 6:80—8:80 P. M.
Nedėliomis iki 2:30 P. M
Telephone: Republic 805

STREIKAS UŽBAIGTAS

Iowa State Savings
Bank

Susivesk elektros dratus 1 savo narna dabar. Kaina stebėtinai
lema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai
spkainavimą suteikiame.

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

TeL Austla 787

DR. MARTA
D0WIATT—SASS.
Kųtik sugrįžo ii Califomljos ir
vi] tųs savo praktikavimų po No.
*208 W. Harriooa SU
Valandos: 8—12 kasdlenų ir t—*
vakaro flskiriant nodlldienlus.

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

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

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

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedėlioj po
Pietų.
Tel.: Oakland 1294
*-----------
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DR. M. STAPULIONIS

„VIENYBĖS”

Gydau be gyduolių ir be operacijų
3347 Emerald Avė.
9 Ud 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
Tel.: Boulevard 9397
711 W. 18-ta gat.
2 iki I vak.
Tel.: Canal 279

SPAUSTUVĖ
Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai,
pigiai ir gražiai.
Spausdina
konstitucijas,
knygas, laiškams popieras,
plakatus, viaitines korteles,
baliams tikiotus ir tt.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTTSTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, HL
kampas 181 h St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1-41 yak.
Phone Canal 2*7
,
Į

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

H.

Tskfonas Pullman 8M

DR. P. P. ZALLYS

"TARKA”
AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ........... 4.50
Pirkite ’ ’Vicuybės” Ben
drovės šorus. Dividendai
mokami. Ateityje bus di

delis pelnas.
.Vienas seras $10.

Tarpe Hermitage ir Paulina.

Praktiknoia U Inetai
Dflsas
|72> Se. Aahland Avių 1 febu
Chicago, Olinois.

Moteriikų, Tyriikų fe
Vaikų Ligų.
|
D3TSO VAl^NDOSl
Nuo 1U Dd 12 vai. ryto, nuo 2 Iki
* vaL po piet ir nuo 7 iki 8:8B vaL
vakaro.
Nedaliomis nuo lfl vaL
valandos ryto iki 1 vaL po pkh,
Telefonas Dreael 2880

Kur seniausia,
Ten goriausia.

Padarysime 500 namų linksmais

DR. CHARLES SEGAL^

Specialistas džiovei

m

Ofisai
Novako Vaistini
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:30—5 ir 8:80—1(1 P. M.
Ned.: 2:80-4:80 P. M.
Telephone: Cat ai 464

iSHUSHO

STIPRI ALCHOLINĖ SMETONA
taip stebėtinai veikia, kad ūmai pra
šalina visokį skausmu nuo persidirbimo ir nuovargio muskulų, sustingimą

Polo Chemical Co.

Trt, JKedrfe 8(02

I

T. Pullman 540

■ ------- -a--

ten gauti, rašykit mums prisiunčiant
pinigus iškalno.

12th STREET

some viską namieje.

Porai lietuviams Knemaa par H
matu kaipo patyręs yydytejas, ihlrargas ir skuteris.
Pydo aitrias Ir ehreniikas Ilgas,
vyrų, motorų ir vaikų, parai manjausiąs metodM H-Ray Ir Kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorljai 10* W.
18th St., netoli Visk SU
VALANDOS: Nuo 18—11 plotų.
Ir aus 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Danai
8110 arba 857
Telspbonah
Naktimis! Dreael
__
>51 ■ Drovor 4186
GYVENIMAS: 8818 S. Halsted Si.
▼AJLi P—1* ryto ir &—9 vaL yak.

vartojo jį, — sako, kad nieko geres
nio nėra. Todėl, vartokit ir jųa, o ne
reikės ilgiau kęsti. Kaina už puodą
65c. Nucikit šiandien pas savo vais
tininką ir prašykit Polo Sapomental,

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

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

Kl. Jurgelonis

____ ■ ■ -

į Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Specialistas Ligy &
NU

U ftVSUOB
Penikill no 8412 Be. Babted SI.
99 Na. MII So, Haleted Si.

SAPDMENTOL

DR. J W. BEAUDETTE
>"

f^DR.HERZMAN^K

neimkit substitutų.

OmaaIaILI

bužių kyšo padeikos.

— Gaspadiųe velnio! ApsikroVusi indais —rėpsos! gėdos
neturi neapaivalyti triobos!....
Prirūgusi, prismirdusi, šalta
negali tvertis parėjęs!
Paršelis po pečkos ėmė žvie
gti. Vyrus tęsė:
- Saulė jau ant laidos, o
gyvoliai nepašerti. Tinginė am
žina! (Laimę tavo, kad gerą vy
rą turi; kitds seniai butų už
mušęs, ne ko su tokia per ainžį vargti. Greitai nusikratytų!
Aš nenoriu tik rankų teptis, —

Užlaiko didelį knygyną,
kur galima gauti višokių knygų.
Reikalhukito platesnių ta
formacijų apie viską, rašykite mums laiškus, reikniaukite musų piniginio
kurso ir knygų katalogo.

Sif visokiais reikalais
kreipkitės šiuo adresu:

LITflUflNIflN >
VIENYBE PUBL 60.
193 Grand St. B
Brooklyn, N. y.
Kur vienybė,
Ten galybė.

p
p
o
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Uetnvys Dentistas
10801 So. Mickigan Avn RooeianA
Valondoe: 9 ryt* iki 12 diooų
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Telephone Yards 5834’

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8325 So. Halsted S t., Chicago, III.
Telephone (Jloulevard 5052 ,

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandps: nuo 9 iki 9 vaL vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedil. pagal sutarime.
*261 So. Halsted SU, Chicago, HL

f ■>■■■ ■ ■ WWWMWWWWW
B Telefonas: Boulevard 7042

| DR. C. Z. VE2EUS
Lietuvis Dentistas
*712 South Ashland Ava,
arti 47-io« gaivia

I

NAUJIENOS, Chicago, PI.

Pėtnvčoi, Gruodžo 23, 192^

.................. ■1'»■

[kad visos jų pastangos sutniš- GAL DEPORTUOS STA^TSkinti streikų eina dykai, prade-1
ZEITUNG LAIKRAŠČIO
REDAKTORIŲ.
jo net nervuotis. Jos jau pra
JIEŠKAU Antano Badaukio, kuris
Girdėjau,
Laisvos Jaunuomenės Vyrų Choro pirmiau gyveno Cicero.
dėjo rimtai galvoti, kaip čia tą
ATŠAUKIAMA KALĖDŲ
kad
nrmio
vyro
laiškas
randasi
pas jį.
repeticija
nei
sekmadienį,
gruodžio
streiką pakrikdžius. Na ir su
Ųol. John V. Clinnin, distriŠOKIAI.
2b d. nei Naujų Metų d., sausio 1 die Meldžiu prisiųsti ar priduoti po antra
galvojo, kad reikia griebtis ki kto prokuroro padėjėjas, pra
nų, neįvyks, nes parko svetaine tom šu
URŠULĖ BUDZINSKIS
dienom bus uždaryta.
tokių būdų prieš darbininkus, nešė anądien, kad gal šios ša
3154 S. Canal St., Chicago.
Sekr.
J.
Gedraitis.
Šiuo pranešame visuomenei,
nes joms mušeikos, policistai lies valdžia deportuos Staatsnekiek tegelbėjo. Taigi jos su Zeitungo, vietos vokiečių laik- kad Šokių Vakaras, kurį keti
JIEŠKAU Viktorijos Vaidauskiutės,
Roseland. — Lietuvių Darbininke
po
vyru Palubinskicne, Suvalkų rSd.,
no
rengti
LSS.
4
ir
22
kuopos
Namo Bendrovės visų direktorių ir
manė kodaugiausiai provoka raščio redaktorių Arthur LoMariampolės
apskr., Veiverių gorino,
svetainėje 25 d. Šerų pardavėjų susirinkimas įvyks Skriaudžių kaimo, pirmiau gyveno
torių paskleisti darbininkų tar renz už tai, kam šis įdėjo savo Meldažio
pirmadienį, gruodžio 26 d., 10 vai. ry
prio gruodžio, yra atšauktas. 'Taigi to Aušros kambariuose. Visi paskir New York, o dabar nežinau kur. Nope, kad su šių pagelba darbiniu laikraštin vienų nelabai
rėčia pranešti apie jos brolį Juozą
tu laiku malonėkite susirinkti.
kų vienybę suskaldžius, skleid lankų legionininkams editoria- tas rengimas neįvyks.
Vaidauską, kuris tapo ant geležinke
— Rašt. P. Kisielius.
Rengimo
Komisija.
lio užmuštas. Malonėkit atsišaukti,
Kada skerdyklų darbininkai žiant jų tarpe visokias netei linį straipsnį.
ai’ pažįstami praneškite.
Gi šiame negeistiname editorengėsi paskelbti streiką, sker singas žinias apie unijų virši
Bridgcport. — Susivienijimo Drau
AI.EK KI EDI S,
gijų
ir KliubiĮ susirinkimas bus laiWitt, Illinois
kuris
dyklų magnatai savo barzdas ninkus ir apie patį streiko sto Haliniame straipsnyje,
komas pirmadienio vakaro, gruodžto
glostė ir gražiai šypsojosi, sa vį. Jos įsakė savo provokato tilpo š. m. 13 gruod. buvo palegatai būtinai susirinkite, nes yra
JIEŠKAU Adolpo Kasparavičiaus,
26,
kaip 8 v. v. Mildos svet. Visi dė gyvenusio 511 Emlyn PI., East Chica
kydami, kad darbininkai strei riams griebtis visokių biauriau i sakyta tarp kitko, kad legionisvarbių reikalų. — Valdyba.
go, Ind. Dabar girdėjau buk gyvekui nepritars ir daugiau kaip šių provokacijų, kad tik pak ninkai yra svarbiausis puklyna Aurora, III. Noriu tamstą gauti
Tarp Brighton Parko lietu
kuris
padarys
rikdžius
streikų.
Bet,
kaip
ma

mo
įrankis,
penktas nuošimtis jų nesustrei
vių buvo pagarsėjęs “spešelų“ Cicero. — Vyrų ir Moterų Apšvie- už liudininką-svletką.
P. YARUTIS,
Amerikos kareivių Eriksonas. Jis turėjo daug lie tos Draugystės priešmetinis susirinki
kuos. Bet jie taip manydami tyt, ir šis būdas neatneša joms
4938 Mellville Avė.,
mas bus sekmadienį, gruodžio 25 d.,
labai apsiriko; darbininkų jų pageidaujamų vaisių; jų pro labui. Jis charakterizavo legio tuvių agentų, kurie
East Chicago, Ind.
rinko iš kaip 1:80 vai. po pietų, J. Staligo
skerdyklose sustreikavo, daug vokatoriai darbininkų vienybės nininkus, kad jie nėra niekas žmonių pinigus
“spešelams“. svet., 1500 So. 49th Avė. Cicero, 111.
daugiau, negu penktas nuošim nesuardo ir streiko nepakrik- kitas, kaip tik drįskiai, valka rie'“spešelai“ turėjo būt grei Yra daug svarbių reikalų, ir bus rin
kimas valdybos Reikalas kiekvienam
kompanijos, tos, ir lik kryžius Amerikai.
do.
Nors jos,
tis.
tu laiku žmonėms išmokėti, bet užsimokėti visas nž.vi’ktas mokestis.
Žinoma, toks straipsnelis le- gruodžio 19 d. vienas agentų,
jiems gelbsti ir savo praneši— Valdyba.
RENDAI
KAMBARYS,
Kiek vėliau, kada darbinin
niuose vis dar zaunija, kad gioninkus labai įžeidė ir jie da nuvežęs pas Eričksoną dar su
dviem vaikinams garu šildo
kai metė darbą
tūkstančiais,'
dalelė darbi bar reikalauja, kad valdžia lo rinktų iš žmonių pinigų* rado Meldžiame apielinkes draugijų ne mas, elektros šviesa.
buk
visai
maža
pakeldami protestus prieš su
rengti vakarų sausio 14, 1922, nes
ninkų testreikuoja ir kad jų kio laikraščio redaktorių tuo jo ofiso duris uždarytas.
tą dieną West Pullmano Lietuviškas
Atsišaukite^
ir bandymų
mažinimą algų
produkcijos apštys visai nesu-, jaus deportuotų. Ir, sako, kad
Pašelpinis Kliubas rengia vakarą.
3261 S. Halsted St., 3-os lubos
įvesti skerdyklose darbininkų mažėjus. Bet tai netiesa, ir tai valdžia jų reikalavimus išpilKuomet ageritai vaikščiojo iš
vergiją, skerdyklų savininkai visi žino. Skerdyklų darbinin dysianti.
namų į namus rinkdami 'pini Dramatiško Ratelio susirinkimas į- Tel. Yards 3861.
vis dar glostė savo barzdas ir
gus “spešelams“, jie pasakoda vyks pčtnyčioj, gruod. 23, 7:30 v. y.
darbininkų kų šiandie ja u net suvirš še Tai vis laisvės vaisiai!
iš sustreikavusių
vo, kad jie Eričksoną pažįs Meldažio salėj. Visi narai malonė
šios dešimtis tūkstančių strei
kit susirinkti laiku. — Valdyba.
sakydami.
juokus krėtė, irgi
tą per 10 metų, bet dabar, kai
kuoja ir jų eilės vis dar auga.
SAKO GYDYTOJAI DARO
kad tie vargšai (kuriuos jie sa
jie rado jo ofiso duris užrakin-i S. A. L. Ex-Kareivių visuotinas
Ir darbininkai anaiptol nežada BANDYMUS ANT VAIKŲ.
VYRŲ
vo skerdyklose ištikrųjų tokiais
darbdaviams pasiduoti iki tol,
Anądien teisėjas Pliilip Sul- tas, jie vienas kito klausinėja, priešmetinis susirinkimas įvyks penk
REIKIA VYRŲ ATLIEKAir padare) ilgai streikuoti ne kol jie pilnai nelaimės savo
tadienį, gruodžio 23 d., 8 v. v. J.
kuris
jų
pažinojęs
Eričksoną,
mu
laiku ar visą laiką. Kiek
livan išleidę įsakymų, liepiantį
Ežerskio svet., 4600 S. Paulina St. Vi
gales, nes alkis privers juos užvienas
vyras turys abelną sustreiko t. y. kol kompanijos ne padaryti ištyrimų kas link nu ir pasirodo, kad niekas jų jo si ex-kareiviai esate kviečiami atsi
gabumą
gali lengvai uždirbti
kelių dienų sugrįžti ir vėl mal
lankyti, nes yra svarbių reikdų;
sutiks išpildyti visus jų reika- siskundimų, buk miesto ligoni- nebuvo matęs.
nuo
$100
iki $500 į mėnesį partaipgi bus renkama valdyua ateinan
dauti, kad darbdaviai jiems se
davojant
Pirmo Mortgcčio 8
lavintus.
limpančių
nių
gydytojai
daro
tiems metams. —Centro Valdyba.
Kai
kurios
lietuvių
moterė

nuošimčio
Auksinius Bondsus.
nus darbus sugrąžintų. Bet ir
ligų
bandymus
ant
sergančių
Patyrimas
nereikalingas.
Gausi
lės be savo vyrų žinios buvo
čia jų apsirikta, nes darbinin
Taigi, matyti, kad nueis dyte
čia
patyrimą,
kuriuonvi
už
ligoninėse vaikų.
(Apgarsinimai)
davusios net po du šimtu dole
kai dar nemano
ir niekados kai visos kompanijų
dirbsite daugiau pinigų nei už
Sako, kad teisėjas buvo pri- rių “spešelams“ — šimtą ant
dirbate ir busite neprigulmingi.
neis jiems batų laižyti. Jie ko prieš darbininkus streikierius,
MOTERIS KENTĖJO
Kreipkitės
ypatiškai biznio va
voja prieš vergiją ir išnaudo ir j^igu darbininkai ir
toliau verstas išleisti tokį įsakymą šimto uždirbti. Dabar, kai atsiJO ILGŲ METŲ.
landomis, sub. iki 8 vai. vak.
1521 Haddon Avė.
durys
jimą ir jų kova yra teisinga.
taip laikysis, jos, anksčiau ar po to, kada jis gavo daug nusi žinojo, kad Ericksono
PALATINE
ir
kitų
skundimų
nuo
motinų
uždarytos, visi labai nusiminę,
Dar kiek vėliau, kada jau vėliau, turės darbininkams nuSopl'ia Stein, 423 Atlantic Av.,
Arti Milvvaukee ir Division St.,
asmenų, kad jų vaikai, kuriuos
Chicago.
silenkti ir išpildyti visus
JŲ susirgus limpančiomis ligomis nežinodami, ar dar gaus “spe McKcesport, Pa. dabar laimin
šelų“, ar teks visiems savo pi ga moteris. Ji sako: “Per 10 il VYRŲ REIKIA ŠIOFERIŲ, AMAsustreikavo ir kada darbdaviai reikalavimus.
laikomi
nuvežė
j
ligonines,
yra
nigėliams sudieu pasakyti.
pamatė, kad jiems bus neleng
gų metų kenčiau vidurinius ne tninkų ir paprastų darbininkų dirbti
Taxi-Cabs didelėn Taxi Co. Gali pa
ligoninėse
kartais
net
po
ketu

Daniel Gricius.
va užpildyti streiklaužiais streiGĖLIŲ PARODA.
smagumus ir reumatizmą ir mė daryti $125 į savaitę. Išmokinsime
ris metus, ir kad juos ten gy ______________ Į
1
kierių vietas, skerdyklų savi
ginau visokias gyduoles, bet važiuoti ir Taxi biznio. Nuolatinis
darbas. $400 kapitalo reikalinga. Pi
kilų
ninkai pradėjo jau kitaip savo
Garfield Parko gėlyne atida dytojai įčiepija
niekas
negelbėjo.
Ta
i
i
vieną
(Apgarsinimas)
nigai užtikrinti. 82 W. Washington
barzdas glostyti. Jie šaukėsi roma metinė viduržiemio gė- čių ligų perais savo
Bulgarišką St. Room 525.
GASAS ŠILUMA UŽTIKRINTA dieną pamėginau
nianis.
jau net valdžios ir teisėjų paKraujo Arbatą ir į vieną savai REIKIA 2,500 salesm-anų pardaŽMONĖMS.
Dili
Ro
John
Tečiaus
Dr.
gelbos prieš tuos vargšus dar dienę, gruodžio 25, ir tęsis iki
tę jaučiausi daug geriau, o šian davoti naujai išrastą patentą, kokio
bertson,
miesto
sveikatos
ko

visame pasaulyj nėra, arba galės pri
bininkus, kuriuos jie tai]) ir va siiusio mėn. 8 d.
dien
nebučia
nei
dieucs
be
Bul

sidėti
su kapitalu, nes atneš didžiau
Artificialis gasas visokiam
tam užginčijo,
dindavo.
Parodoj eksponatų bus apie misionierius,
sią
haudą.
Gdlima bus uždirbti nuo
gariškos Kraujo Ąrbatos pri $6,000 iki $10,000
apšildymui
kokių
tik
žmonės
sakydamas,
kad
lai
prasimaniį metus. Fountain
Tiesa, kompanijoms
atėjo
rengtos
naudojimui,
kad
sulau

Paint
Brush
Manufacturing
Co.
reikalauja, kaip namuose, taip
tuojaus į pagelbą ir policija ir riu veislių ir atmainų. Puikus mas ant gydytojų.
1623,Blue
Island
Avė.,
Chicago,
III.
žytų slogas, užlaikyti; sveikus
ir
išdirbystėje,
kaipo
neišven

teisėjai su savo injunetionais ir yra eksponatai poinsettia (Engiamas tikrenybėje ir persikei vidurius ir reguliariškai. Noriu
VĖL NUNEŠĖ LIETUVIŲ.
visu smarkumu puolė streikieattimas apšildymo formos, kuris tik tikros Bulgariškos Kraujo
PINIGUS.
rius. Bet ir tas jiems nedaug mainų, skaisčiai raudonų, balArbatos, su II. H. Von Schlicko
šiomis dienomis kita spešetegelbėjo ir pageidaujamų vai tų ir palšai raudonų. Daug yra
GRAŽI KALĖDŲ DOVANA
sių neatnešė. ąMat streikieriai nepaprastai gražių narcizų, bal lių“ kompanija susibankruti- durnajam pečiui, ir taip greitai vardu ant dėžutės, kadangi aš, Dideli 48 colių kabinetai; Phonografa
už
mokėjo
prieš tai atsilaikyti tų kai sniegas, Grand Soleil no“ ir vėl tuksiančius dolerių išsiplatino, ant kiek gaso indu žinau, kad yra geriausia dėl ma
Streikuojantis' darbininkai ne d’Or ir žiemą žydinčių jų bego lietuvių darbininkų nunešė. Be strija pajiegia pagaminti, re nęs“.
tik nepabūgo, lx‘t dar energin nijų. Gėlių mylėtojai galės ta lo pranašaujama, kad tokių miantis industrialiu kuro ko Jis yar tik vinenas iš tukstan Groja visokius rekordu. Kreipkitės
atsitikimų
gal bus daugiau. mitetu American Gas Associa- čių žmonių kurie gerbia Bulga tuojaus.2247 W. Roosevelt Rd.
giau griebėsi už darbo, už tęsi
Mat ne dykai pastaruoju laiku tion.
mo streiko iki tol, kol kompa temis j jų atsilankę.
rišką Kraujo Arbatą. Tikrai pa
daugumas
tų
“
spešelų
“
pradė

nijos nesutiks išpildyti jų rei
Paroda bus kasdien atdara
Raportų minėtas komitetas prašyk savo aptiekoriaus tikros ^PARDAVIMUI KRAUTUVĖ,
kalavimus.
į išdavė po meto laiko studijavi Bulgar’škos Kraui ) Arbatos, pa Cigarų cigaretų, kendžių, icc
nuo 8 v. ryto iki 10 vai. vaka jo rinkti “šimtą už šimtą“
mėnesį arba tam panašiai.
Kompanijos
matydamos, ro.
mo kuro padėties, kuriame sa gamintos II. II. Vc i Schlick. cream’o ir visokių įrankių. Biz
ko, kad gaso industrija taps Sergantiems ’žmonė ns kurie g)l nis išdirbtas per 10 metų. Prie
didžiausiu žmonių parankumu vena ant farmų, arba kur nėra žastį pardavimo, patirsite ant
(Apgarsinimas)
F. Šimkus
ištaiga ir bus apvalyta miestai aptiekų, mielai. pxdųsiu apdraus vietos.
114 E. 107 Str. Roscland, 111.
nuo <hiniu ir suodžiŲ.
ta ir apmokėtą didelį šeimynai

iListuviu Rateliuose

CHICAGOS
ŽINIOS::

Pranešimai

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Skerdykly savininkams
nevyksta

Pasigenda “specialu”

SIŪLYMAI KAMBARIU

REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas ir restau
racija. Biznis gerai išdirbtas, lietu
vių ir kitų tautų apgyventa vieta,
prie gelžkelio stoties. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos.
4914 S. Ashland Avė.

GYVULIAI
e

DAUGYBĖ kiaulių, didelių ir ma
žų. Važiuot reikia paimt 119 &
State gatvių iki austės, paskui paimt
Vincennes karus iki Ashland Avė. ir
paeit 2 bloku north.
J. WALSH,
117 St. & Ashland Avė.
W. Pullman, 111.

RAKANDAI
RAKANDU BARGENAS
Jauna pora priversta parduoti sa
vo 5 kambarių rakandus ant syk ar
atskirai už gerą pasiūlymą. ViHiausios 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 dubeltava springsa phonographas, su rekor
dais ir daimanto adata ir gražiausia
grojiklis pianas, ukelele pridedama,
modelio 1921 su roliams šėpute ir ant
10 metų gvarantuotas. Nepraleiskit
šio bargeno.
. .
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI geras automobilius
pigiai, arba mainysiu ant loto. Yra
geroj vietoj. Atsišaukite pas
SZEMET & LUCAS
4217 Archer Avė.,

NAMAI-2EME,
PARDAVIMUI 5 kambarių cottage, 2055 W. 18-th PI. Elektro šviesa,
maudynė ir t.t.
Antra 2051 W. 18-th PI., gasas ir
toiletai Kreipkitės
2119 S. Halsted St. 4 lubos

PARDAVIMUI AR IŠMAINYMUI
ant prapertės žemė su budinkais 12
desincinų Lietuvoj. Prie tam randasi
didelis sodas, labai gražioj vietoj. Bagužiškių kaime, Šidlavos vaisė., Ra
seinių apskr. S. F. Shimkus, 3066 E.
92nd St., 8-as aukštas Union Bank
Bldg. Tel.: So. Chicago 7679.

M.....

PARDAVIMUI
$25.00

Žinios
KALĖDŲ ŠVENTĖJE.

linkime
JUMS
Linksmų Kalėdų
Laimingų
Naujų Metų

baksą. v.ž $1.25, arba 3 už $3.15,

Lietuviška Aptieka
J Molakauskas R. Ph.

Giedorių choras giedos spe
cialiai giesmeles prisirengę, pa
sveikint šventę Kristaus gimi
mo.
Visus sveikai žiūrinčius į tų
visų kviečia klebonas.
Katedros M. D. šidlavos.
Ir linki visiems linksmų Ka
lėdų, taipgi Naujų Metų.
Kun. Vyskupas S. B. Mic
kevičius, D. D.

3509 So. Union Avė.,
Chicago, 111.

Paminėjimui 1 mėnesio su
kaktuvių mirimo Agotos BalnionienČH, kuri persiskyrė su šiuo
pasauliu lapkričio 27 d., 5 vai.
ryte, po sunkios operacijos tu
rėdama 35 m. amžiaus. Ameri
koje išgyveno 20 m. 15 metų Iš
gyveno vedusi. Paliko nuliūdi
me savo mylimą vyrą ir du, vai
keliu: dukterį 13 metų ir sūnų
11 m.; seserį Viktoriją ir brolį
Petrą Amerikoj, Lietuvoj brolį,
seserį ir motiną. Velionė paėjo
iš Ruplaukių kaimo, Stačiūnų
valsčiaus, Šiaulių apskr.
Lieka, nubudime vyras ir vai
kai.
Stanislovas Balnionis,
4600 Prairie Avė., Chicago, III.

Vpn Schlick, Presidenl

Marvel

BARGENAS

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė.
Parduodu greitai ir pigiai. Gera vie
ta padaryti pinigą. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos.
J. TAROZAS,
4518 S. Wood St.
PARDAVIMUI Columbia Gramafonas su 3 spring motoru (ir self
stopper); kainavo $120.00, atiduosiu
už $65,00 su 25 rekordais Savinin
kas apleidžia Chicagą.
2530 So. Emerald Avė.
ant pirmų lubų, užpakalyj.

EXTRA SPECIAL \
Pardavimui du bizniai dvi grosernė ir bučernės. Pardavimo priežas
tis — savininkas negali apsidirbti.
Greitu laiku turi būt parduota.
85 33 S. California Avė.’

Pinigus iš Rockfordi
Lietuvon galima tiesiau
PIRMOS klesos saliunas pardavi
siųsti per S. J. Petrau mui iš priežasties negalėjinro vaiyt
biznį, esu užsiinteresavęs kitu biz
ską, Rockford Real E> niu
tad šį parduosiu pigiai. 5 metų
tate & Loan Co.
lysas. Iiocni fixtures ir cigaretų
Tai yra bargehas ir geriau
Iš čia pinigai yra pi laisnis.
sia proga visame gyvenime. Daro
siunčiami Lietuvon grei gerą biznį. Busiu su pirkėju, koliai
neužsiganėdins.
Sam’s— 1840 So.
čiausiu budu ir už pini Halsted
St.
gų siuntimą pilnai atsa
PARDAVIMUI saliunas gero vietoj,
koma.
lietuviais apgyventoj. Biznis gerai
Kas pirmesnis, tas laiminges
Siųskite pinigus Lie eina.
nis. Parduosiu pigiai. Yra pragyve
tuvon per
nimui '4 kambariai, renda pigi.

J.S.Petrauskas

MOKINKIS
drapanas.

537 —154-th PI.,
Harvey, III.

%

MOKYKLOS

Design ir pasisiūti sau

Products Co.ni.pany, 451 Marvel Parduodu grosernę ir bučemę labai
geroj vietoj. Nauji fixtures, geras
Building, Pittsburgh, Pa.
stakas. Kaina $1,400.00.

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon

PARDAVIMUI 2 AKERIAI
5 kambarių namas, 12517 So.
Went\vorth avė. Parduoda sa
vininkas. Telephone Pulhnan
JONAS RUIKO.
802

1030

arba 6 už $5.25. Adresas: II. 11.

Iškilmingos pamaldos atsi
Aptiekorius ir savininkas
bus Katedroj, Motinos Dievo 8149 S. Morgan St., Kampas 32th ir
šidlavos, Lietuvių Tautos Ka Morgan St., Dr. G. M. Glaser name.
Tel. Yards 1826
talikų bažnyčioj, «>o gatve ir
South Union avė., Chicago j.
Piemenėlių šv. mišios bus
laikoiųos per Jo Malonybę kn.
Vysk. S. B. Mickevičių D. D.
kaip 12 vai. nakties, t. y.
iš
šeštadienio į sekmadienį, iš su
katos į nedėldienį.
Visos apeigos pagal Kated
ros ceremonijolo, “Žodis Diev(į‘ lygiai per jo Jo. Malonybę
Po šv. mišių, bus dalinama pa
laimintas vynas žmonėms, pa
gal primityvių krikščionių bužemindama neturčius, o (Lietu
vių Tautos Bažnyčia atiduoda
žmonėms ką Viešpats Kristus

Tel. I>nlliiiiui

MES GREIČIAUSIAI mainome,
parduodame visose dalyse Chicagos.
Norinti parduoti, pirkti, mainyti, lo
tą, namą, mašiną, saliuną kreipki
tės ypatiškai ar laišku:
BRIDGEPORT REAL ĖST ATE CO.
3328 S. Halsted St.
N. W. Cor. 83-rd Place.

1715 W. 46th St '

PARDAVIMUI saliunas geroj
vifetoj, biznis išdirbtas; šeši kam
809 So. Main Str.
Rockford, III. bariai už pakalyj. Atsišaukite:
920 W. 14th St.

Mokiname: patrinų padarymui,
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo;
klesos. dienomis ir vakarais.
Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvama mažiną. Mašiną va
ro augšta elektros spika, kaip kad
kriaučių šapose.

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

P-lis E. KAZLAUSKAITĖS
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo
MOKYKLA
Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti ir
desinuoti drabužius moterims ir
vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialus instrukcijos pagal
sutarimą.

EVELYN ACADEMY OF
G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams StM
Tel:. Harrison 1421.
Chicago.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar
vakarais.

Specialia vakarinis klesos bizniavoms merginoms, pasisiuvamu i
sau dresis.
VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGES
2407 Madison Street,
6205 S. Halsted St.
Kreipkitls ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pimdninki.

