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Rusija ir Finliandija yra
arti karo.

RYGA, gruod. 23. — Karo
debesįs vėl renkasi rytinėj Eu
ropoj. Yra galimybių, kad Ru
sija gali likti įvelta į karą su
keliomis valstybėmis. Karas
gi gali kilti iš priežasties Rusi
jos ginčo su Finliandija^ apie
Karelijos teritoriją.

Rusija
kaltina Finliadną,
kad ji buk užgriebusi /Rusijos
teritoriją ir todėl grūmoja už
griebti Finliandijai priklausan
tį Murmansko geležinkelį.

Finliandija atsišaukė į tautų
sąjungą.
•
Rusija jau paskelbė, kad ji
skaito tą Finliandijos atsišau
kimą j tautų sąjungą, kaipo
Bet paliuosuodamas Debsą karo aktą.
ir kitus politinius kalinius, pre
Hezidentas visgi neatsteigė jiems - Sovietų ambasadorius
kad Finliandija
civilinių teisių, kurios yra pa nccki sako,
naikinamos nuteisus žmogų fe- tuo atsišaukimu tik priartino
išva
deraliniam teismui. Taigi Deb- karą, llenecki šiandie
sas ir išėjęs iš kalėjimo netu žiuoja į Maskvą, kad pasitarus
rės valdžios akyse jokių “teisių su čičerinu apie Karelijos pa
ir negalės dalyvauti šalies bal dėtį.
Ar Rusija stos karan veikiau
savimuose ar šalies politikoje,
nėgi būti kandidatu į federali šia bus nusprętsa visos Rusijos
nės valdavietes. Tas civilines sovietų kongreso, kuris dabar
teises Debsui ir kitiems gali prasideda Maskvoje.
Galbūt Finliandiją, jei ištik
atsteigti tik pilnas preziderito
pardonas. To gi prezidentas tų karas, rems Lenkija, Rumu
nija, niekurios Pabaltijos šalįs
jam nesuteikė.
Prezidentas apie pilną pardo- ir kitos šalįs, kurios susisiekia
ną svarstysiąs vėliau. Tai bū rubežiais su Rusija.
Tautų sąjungos gi taryba lai
na ne greičiau kaip už
metų
laiko po paliuosavimui iš kalė kys savo susirinkimą Genevojimo. Bet paprastai suteikia je, pradžioje sausio mėn.
ma pardoną tik po dviejų pa
liuosavimui.
Trįs kaliniai, kurie bus paliuosuoti Kalėdose, Orville Anderson, H. L. Trelease ir Char
les Ashleigh, bus
deportuoti.
Jie visi trjs buvo nuteisti už Tos dvi šalįs padarė visą eilę
sutarčių.
peržengimą špionažo įstatymo.
Keliems
pamosuojamiems
VIENNA, gruod. 23. — čebausmes buvo sumažinęs jau
cho-Slovakijos prezidentas Mair prezidentas Wilsonas.
Tvirtinama, kad prezidentas saryk ir užsienio reikalų m i su
Hardingas svarsto ir apie nic- stena Benes ir Austrijos prezi
ir kancleris
kurių kitų politinių kalinių pa- dentas Hainisch
liuosavimų, kurie nėra įtraukti Schober prigelbiami sekreto
tik
Kalėdose paliuosuojamų skai- rių ir kitų ministerių, ką
užsibaigusio j trijų dienų kon
čiun.
ferencijoj padarė visą eilę, su
SKAITYKIT IR PLATINKIT tarčių, kurios pažymi pradžią
“NAUJIENOS”
naujos gadynės
santikiuose
tarp tų dviejų valstybių ir di’ dėsnį susiartinimą tarp susida
riusiu iš Austro-Vengrijos ma
žesnių valstybių.
Austrai ir čechai laike konfe
Delei Kalėdų šventės,
renciją Pragoję ir Masaryko
“Naujienų” ofisas bus
dvare Lanoje. Svarbiausi sutar
uždarytas nedėlioj.
ti dalykai yra sekami:
Arbitravimas visų nesutiki
Panedėlyj. bus atdaras
mų, su teise atsišaukti į tautų
nuo 10 ryto iki 2 valan
|
sąjungą.
dai po pietų.
Ratifikavimas prekybos su
Panedėlyj ^Naujienos”
tarties.
neišeis.
Austrijai bus duota daugiau
anglių.

Austrija susiartina su
Cecho-Slovakija.

vos radio gruodžio 13 dieną
pranešė, buk Lietuvos orlaiviai
Vilniaus teritorijoje mėtę pro
klamacijas kurstydami gyven
tojus boikotuoti Vilniaus Sei
mo rinkimus.
Lietuvos Generalinis štabas,
atsakydamas į šias melagingas
1. Protestuojama prieš vien- žinias, pranešė, kad Lietuvos
pusinius Vilniaus Seimo rinki orlaiviai j.’iduriės Lietuvos teri
neskraidė. Tai
yra
mus. Jei jie įvyktų, nebūtų torijos
gryna lenkų provokacija.
Lietuvos pripažinti.
2. Pareiškiama kad Vilniaus
kraštas, su Lietuva sujungus, AMERIKOS LIETUVIAI LAI
MĖJO VARŽYTINES.
turės lokalę ir kultūrinę mažu
Pradžioj
lapkričio
mėn.
mų autonomijas.
3. Nuo Vilniaus neatsisako Kaune įvyko varžytinės dol ga
vimo
koncesijų drapanoms
me.
Lietuvos kariuomenei ir milici
Lietuva iškilmingai šventė ka jai siūti. Varžytinėse dalyva
riuomenėj suorganizavimo 3 vo kelios žydų organizacijos ir
Amerikos Lietuvių Akc. B-vė
metų sukaktuves.
“Kubas“.
Amerikiečių b-vė
WASHJNGTON, gruod. 21. “Rūbas” laimėjo varžytines.
(Liet. Inf.
Biuras) — Eltos Sutartis tarpe b-vės “Rūbas“
pranešimu, gruodžio 18 dieną ir Intendantūros viršininko jau
Pirmas užsaky
Lietuva iškilmingai šventė tri pasirašyta.
jų metij kariuomenės suorga mas pasiuvimui kariuomenei
nizavimo sukaktuves.
Kaune drapanų viršijąs 2,000,000 auk
įvyko paroda. Metropolio vieš sinų, jau yra dirbamas.
butyje įvyko iškilminga vaka
rienė kurioje dalyvavo Kauno VAANDENPU0L1MS ELEKT
ROS PAKRIKAS.
diplomatų korpusas.
Tauragės mieste, ant Juros
upės, b-vė “Rūbas“ jau užbai
gė statybos darbą. Sutartis 10
metų su miesto valdyba teiki
me elektros šviesos Tauragės
miestui ir privatiniams gyven
MASKVA,
gruod. 23. — tojams liko pasirašyta, ir pra
Skaičius mirštančiųjų žmonių sideda nuo sausio 1 d. 1922.
bado apimtuose
distriktuose Pagal sutartį Tauragės miestas
labai smarkiai didėja. Vien Sa bus apšviestas jau Naujų Me
ratovo apygardoje kasdie pa tų dieną.
Prie elektros stoties yra jau
laidojama po daugiau kaip 200
statoma verpimo-audimo pak
žmonių.
Amerikos šelpimo adminis rikas, kuris greitu laiku bus
tracija dabar maitina 800,000 užbaigtas ir pradės rūbų ga
vaikų. Iki Kalėdų ji tikisi mai mybos darbą.
tinti 1,000,000 vaikų. Kitos Europos šelpimo
organizacijos
maitina apie 1 (M),(M)(> vaikų.

WASHINGTON, gruod: 21.
(Liet. Inf. Biuras) Eltos prar
nešimu, gruodžio 17 dieną Stei
giamame Seime Lietuvos Ministeris Pirmininkas skaitė dek
laraciją Vilniaus klausimu kuri
skamba šiaip:

Bet civilinių teisių jam negrą Finliandija šaukiasi j tautų są
jungą. Rusija dar daugiau
žinama. Paliuosuojama ir ke
grūmoja.
letą kitų politinių kalinių.
WASlilNGTON, gruod. 23.
— Baltąjame name oficialiniai
paskelbta, kad prezidentas Har
dingas šiandie taip sumažino
socialistų vadovui seneliui Eu
gene V. Debs kalėjiminę baus
mę, kad ji baigtųsi
tuojaus.
Taigi jis tuojaus bus paliuosuo
tas iš Atlantos kalėjimo, ku
riame jis sėdėjo daugiau kaip
pustrečių metų.
Kartu prezidentas Hardingas
sutrumpino kalėjimines baus
mes, taip kad jos užsibaigtų
Kalėdos, ir apie parai desėtkų
kitų i>oLitinių kalinių. Taipjau
bus paliusuoti Kalėdose ir pen
ki buvę kareiviai.

Lietuvos žinios
Deklaracija Steigiamame Lauky nauja provokacija.
WASH1NGT()N, gruod. 21.
Seime Vilniaus klausimu. (Liet.
Inf. Biuras). — Varšu

Susitaikymas tarp Austrijos ir
Čechijos

Eugeffe V. Debs paliuosuolas.
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Veda Rusiją prie karo

Pranešimas

Pirmas Lietuvių Dle nraštts Ame riko Je

Likvidavimas prieš karinių
skolų.
Austrijai galbūt bus duota
kreditų.
Čecho-Slovakija, kaipo atsiskirusi nuo Austrijos imperijos,
ilgai šnairavo į Austrijos res
publiką, nors tos abi šalįs taip
tampriai yra surištos ekonomi
niais ryšiais, kad viena be kitos
veik negali gyvuoti. Delei
to
šnairavimo kentėjo kaip Cecili
ja, taip ir Austrija.
Austrija betgi neįeis į mažą
ją entente. Prie pastarosios
priklauso vien tos
valstybės,
kurios turi dideles mažumas
kitų tautų žmonių.
Austrija
gi tų tautinių mažumų neturi.
Kaip Čecho-Slovakija, taip ir
Austrija yra labai patenkintos
tomis sutartimis ir pradžia su
siartinimo ’ tarp tų dviejų vals
tybių, kuris gali joms
išeiti
lik ant naudos.

Italai reikalauja naujos
konferencijos.
WASHINGTON, gruod. 23.
— Italijos delegacija
pasiūlė
nusiginklavimo konferencijos
laivyno komitetui, kad užsida
rius šiai konferencijai butų su
šaukta nauja ir daug platesnė
internacionaline konvencija, į
kurią butų pakviestos ir kitos
šalįs.

“Lietuvos” šėrininkams Prezidentas pasirašė Ru
dar liko $8471.69.
sijos šelpimo biliy.
šėrininkų susirinkimas įvyks
gruodžio 27 dieną.

WASH1INGTON, gruod. 23.
— Rusijos šelpimo bilius, ku
riuo paskiriama
$20,000,000
supirkimui ir išdalinimui gru
dų Rusijos badaujantiems gy
ventojams, tapo išlygintas se
nato ir atstovų buto konferen
cijoj ir šiandie
liko tuojaus
išnaujo patvirtintas abiejų kon
greso butų. Tada jis tapo tuoj
perduotas prezidentui pasira
3 žmonės sudegė.
šyti. Prezidentas
Hardingas
irgi tuojaus tą bilių pasirašė.
WACROS, Ga., gruod. 23.-—
Bilius dabar pradeda veikti ir
jau pradedama svarstyti • apie Trįs negrai sudegė gaisrui su
pradėjimą pirkti ir,siųsti Ru naikinus negrų viešbutį.
sijon grūdus. Kelios kompani
jos jau atsiliepė, siūlydamos
pirkti jų grūdus.

CHICAGO. — Ilgai apie ban
iutijusios “Lietuvos“
turto
stovį nebuvo jokių žinių. Tečiaus dabar Lithuania Publisbing Co. rcceiveris Frank L.
Wean paskelbė, kad globėjas
Suillivan išdavė savo raportą,
kuris rodo, kad išpurdavus
bankrutij tįsios
“Lietuvos“
turtą ir atmokėjus skolas, dar
liko $8,471.69, kurie bus išda
linti buvusiems šėrininkams. Iš
tų pinigų dar reikės atmokėti
globėjo išlaidas, taipjau iš tos
sumos reikalauja atmokėti apie
$3,000 abiejų pusių advokatai.
Atėmus |uos ^pinigus, kurie dar
reikės išmokėti, šėrininkams
liks apie 17c nuo kiekvieno
dolerio, arba po $1.70 už kiek
SHAMOKIN, Pa., gruod. 23.
vieną- Šerą.
— Angliakasių unijos preziden
tas John L. Lewis pranešė disPaskutinis ir galutinas buvu trikto prezidentui Golden, kad
sių “Lietuvos” šėrininkų susi jis pats atvyks pirmininkauti
rinkimas įvyks utarninke, gruo trijų distriklų kietųjų anglių
džio 27 d., 10 vai. ryte, 437 (antracito) angliakasių kon
kambaryj Monadnock Block vencijoje, kuri prasidės čia
triobesyj, kampas Dearborn ir sausio 17 dieną, ir kuri nusta
Jackson Blv. gatvių. Jame bus tys koki'e reikalavimai bus pa
išduotas raportas ir nustatyta duoti antracito kasyklų savi
kiek atmokėti
šėrininkams. ninkams, kada balandžio 1 d.
Kas negalėtų dalyvauti tame pasibaigs dabartinė jų sutartis
susirinkime, gali nueiti į pami su angliakasiais.
nėtą vietą ir išpildyti tam tik
Distrikto valdyba davė su
ras blankas gavimui priklau prasti, kad angliakasiai parei
somos dalies likusių pinigų.
kalaus pakelti jų algą 20 nuoš.
ir nustatyti mininium $5 į die
ną algą visiems darbininkams.

Reikalaus pakėlimo algos.

Italai nurodo, kad daugelis Šu
lių buda vejasi ar mano budu
tis submarinas ir kad jos, išlei
sdamos visai mažai pinigų, ga
li paslbudavoti tiek submarinų,
kad jos jjasidarytų pavojum
dalyvaujančioms šioj konfe
Vakar, gruod. 23 d., užsienio pini
10 žmonių pakarta.
rencijoj šalims. Girdi bilc kuri gų kaina, perkant Jų ne mažiau kaip
už
25.000
dolerių,
bankų
buvo
skai

CHICAGO. — Vietos pavieto
mažesnė šalis Viduržemio ju
toma Amerikos pinigais šiaip:
teismo
roje gali už $50,000,000 pasiAngluos, 1 svaras sterlingų—$4.18 kalėjime šiemet tapo
Austrijos 100 kronų ............... 4 *4 c nusprendimu pakarta 10 žmo
budavoti daugiau submarinų,
Belgijos 100 frankų ........... $7.60
negu leista jų turėti Italijai ir
Danijos 100 kronų .... .......... $20.17 nių. Dar du yra nuteisti pako
Finų 100 markių ................. $1.97 rimui, bet vienas jų, O’Connor,
todėl ilgainiui užvaldyti visas
Franci jos 100 frankų ........... $7.91 ! paspruko iš kalėjimo, o kitas,
juras. Italai todėl ir reikalaują*
Italijos 100 lirų ................... $443
kad ir toms šalims nebūtų lei
Lietuvos 100 auksinų ................ 57c Church, bus pakartas po Nau
I/jnkų 100 markių.................... 3^c jų Metų. Jį tik vakar teismas
sta perdaug ginkluotis ar buNorvegų 100 kronų :..... *.... $15.65
kartu
davotis submarinų.
Olandų 100 guldenų ........... $36.60 nuteisė pakorimui, bet
Švedų 100 kronų ............... $24.90 sutiko svarstyti apie leidimą
Konferencija Italijos pasiū
Šveicarų 100 franktj ........... $19.50
lymą svarstys kiek vėliau*
Vokietijos 100 markių ........ ... 57c dar sykį nagrinėti bylą.

mugu KUKUS.

Skaičius mirštančiu baduoliu Rusijoje didėja.

Geriau ir Pigiau
Negu Visur Kitur
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau
tapo pasiųsta Lietuvon su‘viršum 50 milijonų
auksinų, visų laikų rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimų 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 kurių Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus
Lietuvon. Naujienos duoda pilnų gvarantijų 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 svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
Vyriausias ofisas
1739 So. Halsted St.,
Chicago, BĮ.
BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St.,
Chicago, UI.
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Bomba Herrick’ui
Kalėdų Šokiai, kuriuos LSS 4 ir 22
Kuopos ketino rengti 25 d. gruodžio,
Meldažio svetainėj, neįvyks. Taigi
šiuo pranešame, kad tas rengimas
yra atšauktas.
i

Šokių rengimo

KOMISIJA.

DIDELIS MASKARADŲ DALIOS
Rengia
DRAUGYSTE ŠV. PETRONftLfiS,
SUBATOJ, GRUODŽIO-DEC. 31 I)., 1921
LIBERTY HALL
30th St., ir Union Avė.
Pradžia 7:30 vai. vak.
įžanga 50c ypatai
Gerbiamieji:—
Malonėkite visi atsilankyti.

Gausite visi dovaną

(prize). Pir

ma dovana cash ir antra; daugiau turime dovanų vertės $700.00.
Kviečia
KOMITETAS

KODĖL
LIETUVOS
ŽMONES
Prašo Amerikiečiu siųsti pinigus Lietuvon per LIE
TUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ? Todėl, kad šita bendro
ve yra žinoma Lietuvos žmonėms, kuri geriausiai ir teisin
giausiai išmoka pinigus. Jeigu Tamsta dar neshintei per
mus, tai kviečiame pamėginti.
/
Jokia kita agentūra Amerikoje negaji lenktyniuoti pi
nigų greitesniu persiuntimu Lietuvon su Lietuvių Prekybos
Bendrove. Žemiausiu dienos kursu ir greičiausia išmoka
pinigus Lietuvoje artimausioje Bankoje arba Lietuvos Paš
te. Pilna gvarancija po valdžios priežiūra.
Laivakortes parduodam j Lietuvį, iš ^Lietuvos ir į kitas
Pasportus parūpinant važiuojantiems į Lietuvą ir no
rintiems partraukiam gimines iš Lietuvos Amerikon.
PARDUODAME LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS
ŠERUS.
Legališkus patarimus suteikiame visiems dykai. Patamavimaa teisingas, mandagus ir greitas.
Visais reikalais kviečiame kreiptis šiuo adresu:

Lithuanian Sales
Corporation
3313 So. Halsted St.,
Phone Yards 6062,
CHICAGO, ILL.
Kuriem arčiaus ir patogiaus kreipkitės į musų Skyrius:
TOWN OF LAKE, CHICAGO,
M. J. Damijonaitis,
4559 S. Hermitage Avo.,
Tel.: Boulevard 7078.

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

WAUKEGAN, ILLINOIS
A. S. Precinaaskas
760 So. Sheridan Road
WAUKEGAN, ILLINOIS
A. J. Sutkus,
1317 So* Victory Street,
Tel. Waukegan 1306 R.

KENOSHA, WISCONSIN
J. Trakselis,
4G4 N. Sheridan Rd.,
ROCKFORD, ILLINOIS

P. Kutro,
1012 S. Main St.,
Tel. Main 1726.

Visuose dabartiniuose ap
kalbėjimuose neseniai padary
to pasikėsinimo ant ambasado
riaus Herricko gyvybės yra
praleidžiama vienas svarbus
faktas, būtent, kad komunistai
turi tiesų, sakydami/ kad Sue
co ir Vanzetti stovi elektrines
kėdės pavojuj, ne dėlto, kad
jiems primetama plėšinio ir
užmušimo kalte yra įrodyta, o
vien dėlto, kad jie yra prisi
pažinusiais komunistais. Tai
yra padėtis, kuri kas kartas da
ros populercsnė Amerikos tiesažinybėj. Tegul tik žmogus
atsiduoda tokiam mokslui, ku
ris yra užtenkamai nepaken
čiamas amerikiečių vidutinijai,
tuojaus jis bus patrauktas lie
so n kokiu-nors sensacingu kal
tinimu ir visos įstatymo jiegos
bus sukoncentruota tam, kad jį
teisingu, ar kreivu keliu pa
smerkus.
Karas suteikė didelį stūmį
šitam linksmam ir patriotingani bizniui. Daugumas ame
rikiečių, drįstu pasakyti, yra
užmiršę apie O’Lcary’o bylų
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tuota visa byla — tapo įro /p
dytas be mažiausio abejones
šešėlio taipgi melagingu esant.
Nei vienas teisingas žmogus
šiandien nepasakys, kad Mooney
buvo kaltas. Tyrinėtojai atsių
sti federalės valdžios mažiau
siai keturi metai tam atgal pra
nešė, kad jis nekaltas; labai
užsispyrus Jungtinių Valstijų
prezidentui prašyti jo nuteisi
mas tapo pakeistas kalėjimu
visam amžiui.
Bet ar Mooney yra laisvas?
Ar jį paleido iš kalėjimo? Ne.
čia yra žmogus, kurio nekal-(
tumu tiki kiekvienas bešališ
kas žmogus -tyrinėjusia jo by
lą - žmogus, kurio svarbiau
sieji kaltintojai viešai prisipa
žino, kad visi jų Ii adymai prieš,,
jį yra gryni melai —t o bet ;
jis vis dar Californijos kalėji
me ir ten, kaip matyt, jis pa
siliks iki numirs. Jo nusidėji
mas yra tame, kad jis yra ra
dikalas. Californijoje bijosi ra
dikalų.
BALTIC STATES BANKAS MOKA 4 NUOŠIMČIUS Už DEPO
Saccoi-Vanzetti byla skiriasi
ZITUS.
NUOŠIMČIAI PRISKA1TOMI PRIE SUMOS KAS MĖNUO,
nuo Mooney’o bylos vienu svar
biu dalyku; nėra nei mažiau
DABAR PATOGUS LAIKAS PASIDĖTI PINIGUS BALTIC
STATES BANKE. GALITE PERKELTI JUOS Iš KITUR: ATSIŲS
sios priežasties tikėti, kad liu
KITE MUMS SAVO DEPOZITO KNYGUTĘ, O MES IŠKOLEKTUOdininkai prieš tuos du vyrus

Baltic States Bank
KAPITALAS IR SU RPLUSAS $270.000.00

— bet yra airių amerikiečių, yra papirkti.
Jei pareiškimai '
kurie ją atmena. OT^eary, ku butų duoti prisiekusių įstatymo

SIME IR SAVO KNYGUTĘ PRISIUSIME.

SIUNČIAME

PINIGUS

PERLAIDOMS

IR KABLEGRAMAIS

rio vieninteliu prasižengimu viršininkų, kaip tas buvo ()’GREITAI, PIGIAI IR SU PILNIAUSIA GARANTIJA.
buvo tas, kad jis pakaltino bu Leary’o ir Mooney’o bylose,
PARDUODAME LAIVAKORTES Į LIETUVĄ IR Iš LIETUVOS.
vusį prezidentą Woodrową an tai jie butų pilnesnį ir dau-1
VISI YRA UŽGANĖDINTI, KAS SU SAVO REIKALAIS KREI
glomanija, tapo patrauktas tie- ginu įtikinantįs. Amerikos po
PIASI Į
son už svarbų prasižengimą licija tokiuose dalykuose labai
Jungtinėms Valstijoms — ir sugebi ir visuomet gerai atlie-j
tarp valdžios pašauktų liudi ka darbą. Dabar gi pats įro
ninkų prieš jį buvo tokia dau dymų nepilnumas pagimdo da
gybė aiškiai kreivai prisieku bartinį liepsnojantį pasipiktini
294 Eighth Avė.,
Ncw York, N. Y.
sių, kad net su atsidėjimu pa mų tarpe radikalų namie ir už
rinkta teisyba turėjo jį ištei sieny.
(Kampas 25-tos Gatves)
— 11. L. Mencken:
sinti. Arba vėl Thicrenchenso
“Balthribre Sun”.
byla — užmiršta amerikiečių,
bet ne aukos leivynainių. Ka
pitonas Thi^renchens buvo ko
manduotojo vokiečių pagelbinio skraiduolio internuoto Philadelpbijoj; jis buvo narsus ka-Į
rinkikas, be kliaučių savo ei-1
gesy. Karo liisterijos vidury,
1917 m. jis tapo apkaltintas |
baltvergyste, du kartu traukia-|
mas tieson (svarbiausieji vald
žios liudininkai nieko nepriparode) ir galų gale tapo nutei
stas Atlantos kalėjime kaleli.
Kaltinimas buvo neteisingas,
nedoras, kiaurus. Jei jis butų
buvęs franeuzų, ar anglų ka
rininku, niekas jo nei nebūtų
manęs skųsti. Jis tapo pasių- j
stas į kalėjimą vien dėlto, kad
jis buvo vokietys.
Tai buvo karo bylos. Taikos
metu buvo daug tolygių joms
bylų, ypatingai po to, kaip ki
Saugumą žios bankos gali spręst iš to, kad ji yra tvirtai paremta šėrininlo histerinė taip vadinamų ra
kų ir direktorių turtu, kuris siekia $12,000,000.00, Banko Kapitalas ir perviržis yra $245,000.00, ir kad yra po stipria Valstijos Valdžios priežiūra.
dikalų baimė, (lai yra atme
nama Mooney’o byla. Svar
biausios jos ypatybės labai pa
♦
našios Sacco-Vanzotti bylos
ypatybėms. Mooney buvo radikalis darbininkų vadovas Californijoj ir įvairios kapitalis
tų organizacijos prisisamdė
privatinių žvalgų jį sekti. 1916
Daug draugijų, kliubų, verteivių ir tūkstančiai pavienių žmonių, laiko pim. parado melu San Pranciš
nigus šiiime
____ banke. O Tamsta ar esi tame skaitliuje? Jei ne, tai <let
Tamistos
parankamo, patartam1 kad atneštumei savo bankinę knygutę bite
koje sprogo bomba mesta pa
kokios bankos, iš bite kokia miesto, o mes perkelsime Tamistos pinigus j šj
radai! ir šitie žvalgai tuojau
banką su visais Tamistos nuošimčiais.
apkaltino Mooncy’į. Jo byloj
įrodymai prieš jį buvo neatsi
laikomi. Valstija pastalė liu
dininkus, kurie smulkmeniškai
^ *[*!*'$
**!*!*!*
papasakojo visus jo judėjimus illllllllllllbllllllllllllllllllfillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllio
prieš sprogimą ir po jo. Jis -iii
tapo atrastas kaltu ir nuteis
tas nužudyti.
Tai buvo penki molai tam
atgal. Dabar pasižiūrėkim į pa
Ant Town of Lake
dėtį šiandien. Bako įstatui pa
Auksinių, deimantinių, nvuzikališkų instrumentų, Brukuoja
sibaigus ir už kreivą prisickimų mašinalių naujos mados. Užlaikomo rusiškų ir prūsiškų
iną esant negalimu skųsti, dau
armonikų ir balalaikų.
Taisomo laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru
gumas svarbiausių kaltintojų
mentus. Už darbą gvarantuojama.
. . .
pusės liudininkų atvirai pripa
Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurio išvažiuoja j
Lietuvą arba ant ūkės.
žino, kad jų liudymas buvo
Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.
melagingas — kad, kiek jie ži
no ir tiki, Mooney yra visai
STEPONAS P. KAZLAWSKI,
nekaltas. O liudymas tų, ku
4632 So. Ahland Avė.,
rie neprisipažino prie šito, —
Tel.: Boulevard 7309.
liudymas, kuriuo buvo pama
4,

Baltic States Bank

VISIEMS LIETUVIAMS ŽINOTINA, KAD SAU

GIAUSIA JUSy PINIGŲ TAUPIMUI YRA
SAVA BANKA

■=

.....—
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K.-GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas f
127 N. Dearbom St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
8323 So. Halsted SL
Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie
ną vakar*, išskyrus ut&rr.<n4a| ir
ketvergą. Nedėtiems nuo 9 iki 12 r.

ĘUROPEAN AMERICAN RUREAU
FABIONAS ir MICKIEVICZ, Ved.
v ■ < .r
> a ’ MM
(icriansia siuntimas pinigų,
lai va kurtės, pašportai ir t.l.
?

|KR»a! ItstateiJJbiskoh
U'M?'
■■>■■■ rliiHl >r

809 W. 35th St, arti S Halsted St.
Boulevard bl I
Valandos. 9 iki 6 k*i»dirna.^yj^Į
Vakarais. (Jtar . Ke*. ir Sub. iki
Nei’ iki 3 po pietų

K

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St„ kerti Leavitt Si.
Telephone Canal 2552.
Valandosa 4 iki 6 po piot. ir naa
7 iki 9 vakare.

Vada visokias bylas, visuose
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant pirmo morgačiaus ant lengvą ittygą.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
n So. La Šalie St. Rooa 524
Tel. Central 6891
Vakj 812 W. 83rd St, CKcage
TeL Yards 4681.

S. W. BANES

l
ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki l P. M. ■
1311 Rector Bsilding
79 West Monroe Street, CMcage,
Phone Central 2560
Rez. 8214 S. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vak.

Tel, Haymarket 8669

JOSEPH W. GRIGAIS
Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg.
Kam p. Milwaukee ir Ashland Avės
Ofise vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7
iki 9 vakare.

ADVOKATAI IR PATARĖJAI

2201 W. 22nd ir Leavitt Sts., Chicago

1305-7 127 N. Dearbom St.
Randolph 3899

Teisingumas ir Mandagumas Patarnavime yra musij pamatas

“Birutes” Metinis

1 11

METROPOLITAN STATE BANK

Didžiausia Lietuviška Krautuve

“Užsisakykit Case & Martino,
Mince ir Pumpkinų Pajų atei
nančioms šventėms”

—

įvyks Griiodžio=Dec. 31, 1921

GOLAN & GOLAN

1IAURICE J. GOLAN
Res. 1102 S. Ashland Blvd.
Seeley 3670

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų
Namų Tei.: Hydo Pariš 3395

Phone Boulevard 8301

ANTANAS GREDUfiKA
G«n«raUa

Kontraktortas Ir
budavotojas.
Budavoj&me ir tadeoas.

1401 W. 47th St.

CMcagc.

Chroniškos Ligos

Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas

Elektros Instrumentai
J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kedzie Avė.

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

Sulaukimui Naujų Metų

Coliseum Annex S500 Vertes Dovanu

MASKARADAS

15-ta gatvė ir Wabash Avė.
-

•

•

1*

■,.T TU

Kviečia

"BIRUTE"

n

ip.ita, Gruodžio, 24, 1921

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Į
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INDIANA IIAR15OR, IND.

L inkime

Iš vietos lietuviu darbuotės.

Linksmų
5

KALĖDŲ
S
visiems musų gerb. kostumeriams ir rėmė
jams.
VALDYBA

š
=
3
a

METROPOLITAN
STATE BANK
2201 W. 22nd Kampas Leavitt St.
Chicago.
iuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiTiiiiiiiiiiiii|ilii>^
iiiiiiiiHiiūIiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiliir^

BANKAS IR JO
DIREKTORIAI
Banko tvirtumas remiasi ant jo direktorių ir
tas ypatingai yra tiesa, kuomet jie parodo savo
atstovėjimą vietoj savo ypatiškais dalykais šiame
banke.
Pasetaningiausi biznieriai, kiekvienas didysis finasistas — jų atsargus globojimas jungiasi su tuomi, ką banko viršininkai užtikrina: saugumą, tvir
tumą ir nuolatinį progresą.
Jus nepadarysite klaidos pavesdami savo pini
gus musų globen. Pradėkite checking arba savings
accountą šiandien, o bus patarnauta kaip kad gei
džiate.

The Stock Yards Savings
BANK
4162 So. Halsted Street
Chicago, Illinois
Yra narių

Chicago Clearing House
Associacijos.

Linksmu Kalėdų
Visiems
Tamista esate kviečia
mas dalyvauti musų Kalė
diniame pokylyj, gruodžio
24 d., 1921, po 5 vai. vak

dėsniam mieste butų, paskirtas mi žmonės tegul nerenka,
MRS. A. MTCIINIEWICH
Knygos Lietuvoje yra dauknygius, Ino mažiau sunkeny
AKUŠERKA
bių butų keliem žmonėm. Keik- giau vertos, negu mes manome, 3101 8. Halated St., kampa* 31 gat.
tų jauniem vyrukam parinkti Kiek tūkstančių knygų surink- Viename name eu Dr. MonLsvJČium.
Pas mus Amerikoj randasi
Tel. Boulevard 9708
— F. Mikolainis.
knygų savo vietoje. Nepažįsta- Sime?
Baigusi Aku.
nemažai knygų, kurios perskai
lerijo* kolegt
tytos pelyja. Pagal atsišauki
ją; ilgid prak
mų, kad pavieniai siųstų kny
tikavusi Peno
gas i Šiaulius, nebus taip ap
■ilvunijos ho»
stus, nes turintis keletą knyge
pitalčs*.
Pa
sekmingai pa
lių numos ranka sakydamas:
Siunčia pinigus j Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paštą,
tarnauja prie
su taip mažu skaičium knygų
čekiais ar telegranvais.
gimdymo. Duc
neužsimoka trdkdytis. Jeigu,
Parduoda laivakortes į visą pasauli.
da rodą viso
sakysim, Chicagoj butų knygų
Parduoda namus, žemes, f urmas ir bondsus.
kiose ligose ir
surinkėjas, tai bot kas greičiau
-Jųtokiuosa rei
OFISAI:
kaluose
mo
prisiųstų šiaip taip surišęs. O
666 «W. 18th St., Chicago
|ir
1439 S. 49th Court, Cicero.
terims ir mer
pasiuntus freitu pigiau atsieitų
201 Chambers St., New York.
lį
602 Asso’n Bldg., ChįcagO.

Del Šiaulių Valst. Kny
KORESPO«aENCIJOSjii gyno atsišaukimo.

Ilgų laikų musų lietuviai bu
vo sustoję veikti. Laikraščiuo
se retai tesimatė žinučių apie
juos. Rodės, kad musų mieste
ly neliko jau nei vieno darbštesnio žmogaus; rodės, kad vi
si Indiana Harboro lietuviai tik
miega ir poterius kalba. Gal
taip ir

buvo.

Bet tas

neveiki

mas buvo tik vasaros laiku,
Kaip tik atėjo vėsesnis oras,
prasidėjo visokis judėjiinas. Kiek laiko tam atgal čia
susikūrė Lietuviu Laisvamaniu
Federacijos kuopa nuni. 39. Jo
je daugiausia darbuojas I. Pivaronas, padedamas visos jau
nuomenės.

Šita kuopa savo susirinkime
nutarė labai daug veikli laisvos minties išplatinimui tarp
vietos lietuvių. Gruodžio 18 d.
ji surengė prakalbas Ivanovo
svetainei. Prakalbos buvo su
buvo P.
Dubickas iš Cbicagos.

Nors oras buvo nelabai gra
žus ir įžangos buvo imama 25
centai, bet publikos prisirinko
pilnutėle svetainė. Reikia pasa
kyti, kad musų lietuviams pir
mą kartą teko matyti tokie
puikus paveikslai ir girdėti P.
Dubickų aiškinant, kų tie pa
veikslai reiškia. 'lame surengi
me daugiausia darbavosi I. Pivaronas, P. Rudis ir A. Marti
navičių. Malonu butų, kad kuo
pa ir daugiau surengtų tokių
p rakai bų.
Kaip jau laikraščiuose buvo
minėta, vielos draugijos sutvė
rė bendra Komitetų Rusijos
badaujantiems žmonėms au
koms rinkti, 'lasai komitetas
renka aukas visose pramogose.
Tų darė jis ir šitose prakalbo
se; surinkta 2 2š doleriui su cen
tais.
Čia gyvuoja nuo seno Lietu
vių Pafeilinksminimę Draugiš
kas Kliubas. Kliubas taipgi yra
laisvas, daug darbuojasi laisves
reikalams ir gausiai aukoja
jiems, minėtinai Lietuvos ir
Amerikos (gal Amerikos lietu
vių — “N.” Red.) politiniams
reikalams. šitai ir dabar Kliu
bas savo priešmetiniame susi
rinkimo gruod. 18 d. vienu bal
su nutarė paaukoti $100 Knsijos badaujantiems žmonėms
sušelpti. Reikin pripažinti, kad
Ktiubo geri norai ir darbai dau
giausia priklauso nuo jo val
dybos gerų norų ir darbštumo.
Kaip praėjusiais metais, taip ir
ateinančiais valdyba išrinkta lai
svų pažiūrų: Pirm. Pranas Ru
dis, vicc pirm. Pr. Remeikis,
nutarimų rašt. P. S. Rindokas,
užrašų rašt.’ Pr. Barzdis, kas.
Viii. Ciparis, kasos globojai, A.
Laučis, J. Endriekus?“
Kliubas nutarė pasiųst labai
daug knygų iš savo knygyno į
Lietuvos knygynus. Knygos yra
labai geros ir naudingos.
Kaip kitais metais, taip ir
šiais Kliubas rengia balių gruod-.
31 d. Naujiems Metams sutik
ti. Balius bus naujoj, neseniai
užbaigtoj Ali Nations Hali sve
tainėj, kampas 139 gatvės ir
Butternut gat. *
Visi lauksim baliaus ir Nau
jų Metų naujoj svetainėj.
— Kauno Žukas.

Federal Bond & Land Company

negu

ginoms.

kiekvienam siunčiant pa-

mokės? Čia turėtų prisidėti kny
gų siuntėjas,keliais centais, nes
vienam surinkėjui knygų bus
jau persunki! freitų apmokėti.
Draugijos galėtų paskirti dalį
pelno nuo pramogų apmokėji
mui frciio.
Todėl jus, ebieagiečiai, pa
skirkit knygininkų Chicagoj, ku
ris priimtų, sutvarkytų ir išsių
stų knygas. Kits toks knygius
galėtų būti New, Yorke. Dar gc-’
riau butų, kad kiekvienam di-'

C1TIZENS STATE BANK

DR. A. R. BLUMENTHAL

MELROSE PARK, ILLINOIS
(Bankas ant kampo)

Akių Specialistas

PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME
VIETINIAME BANKE.

4649 S. Ashlund Avė.
Kampas 47th 81.

3% palukio mokama už padėtus pinigus
PINIGU SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS

Bankas su Laikrodžiu

Męs kalbame Lietuviškai

Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Subatomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare

Dienoms, 9 ryto ik! 9 vak.

JNed. 10 ik! 12 pietį.
Tek Bonlevart «UT

DR..YUSKA
1900 So. Halsted St
Tel. Canal 2118

Ofisą valandosi nuo If ryte iki
b vakare.
BMfdeedjai 2H11 W.

Tel. Prospect 3466

Savo koštu menams

ir jų šeimynoms

HL

— Hm

Telephono Yards 5032
B, ,į;M

DR. M. STUPNICKI
31UZ So. Morta*
Chicago, I1L
VALAKDOSi Na* 8 iki 11 ryte
ir nu* 6 11d 8 vakar*.

linkime linksmiausių

Ofiso Tel. Blvd. 7820
Pranešimas

DR. M. T. STIilKOLTS

KALĖDŲ

'1
•51

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Perkėlė savo ofisą į
4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 6 ir
6:30 iki 8:30. Ned.: 10:30 iki
12:00 dieną.
Nam.: 2914 W. 43rd Street.
Tel. Lafayette 263

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai
Ofisas:
3149 S. Morgan St., kert* 32 St.

47-ta gatvė ir Ashland Avė

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7
vakare. Nedėliomis nuo 10 —
2 po piet.
Telephono Yards 687

KALĖDOMS
Pilniausis pasirinkimas daimantų, laikrodėlių, 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 tavorų už teisingų kainų. Parsisiųsdinome vienokio dai
rnanto, kurį parduodame 25% pigiau, nei kas kitas.

Columbia Talking Mašinos
ir rekordai
Cash arba ant išmokėjimu

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 maloniausia

THE HANKAN JEWEIRYCO.
2209 W. 22-nd St.

Tatephona Yards 1532

DR. J. KOLIS
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydą visokias ligas motam, vai*
ka ir rym- Specialiai gydą Lim
panti aa, senas ir paalapttegas vyrą Ligas.
325* 8o. Halsted St., Ckte

Tel. Boulevard 3160

Dr.A.J.KARALrUS
Gydytojus

ir

Chirurgai

8809 So. Morgam Stroot,
Chicago, Dl.
mtssi

aa

Telephone Van Buren 294

Km. 1189 Independence Blvd. Chicago

OR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ?
Specialistai Moterišką, Vyrišką.
Vaiką ir vteą chronišką ilgą
Ofinaai 8814 So. Halnted St. Chicago.
Telephono Dtover 9698
Valandos: 10—11 ryta; 2—8 pe piet.

ffTAtrJIEMOg, Chfc&gS, m
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NAUJIENOS
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The Lithaanian Daily Newi
Published Daily axcept Sunday by

Ir tai ne pilnas atitaisy
mas. Dveji metai, kuriuos
Amerikos socialistų vadas iš
buvo kalėjime, pasiliks ant
Amerikos valdžios sąžinės.

■ditor P. įfirUaitlA.

1739 SO HALSTED ST.
K CHICAGO, ILLINOIS.
ik>

Talephone Roosevalt 8500

Organizuotas
kerštas.

Vakar Chicagoje tapo iš
neštas mirties nuosprendis
Subscription Ratesi
vienam piktadariui, vardu
18.00 per year in Cauada.
$7.00 per year outaide of Chicage.
W. Church.
$8.00 per year in Chicage,
8c. per copy,
Jo atliktoji piktadarybė
Entered as Second Class Matterlvp^ baisi: jisai dviem Žmoarch 17th.
Poat Office
.
v
March
17th, 1914.
1914, at
at tha
the Poat
Office ' ‘
rankas, už
of Chicago, III., andai tha act of nėm surakino
March 2nd, 1879.
muš^/juodu ir įmetė į upę.
Naujienos gina kasdien, išskiriant Piktadarybės tikslas buvo įMdildienius. Leidžia Naujienų Ben gyti naują automobilių. Bet
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago,
UI. «— Telefonui Roosevelt 85ML
kokia nauda bus visuomenei
iš to, kad tas žmogžuda bus
Užsimokėjimo Kainai
pakartas?
Chicagoje — paltui
Metama
r „ n , , , 18.00
Jo nusidėjimas rodo, kad
Pusei metų
- t
_ 4.50
Trima mėnesiams
r , _ 2.25 jisai yra nenormalio proto
Dviem mėnesiam! _ - ,
1.75
žmogus. Visuomenė turėtų
_ 1.00
gydyti tokį dvasios ligonį, o
Chicagoje — per neiiotojeai
Viena kopija ,L
, L
ne keršyti jam. Visuome
Savaitei
..r. . .
Minėsi ui
nės kerštas yra taip pat bar
Suvienytose Valatijoie m Chicagoj, barizmo gadynės liekana,
paltu:
Metama
,
- T , , , |7.0C kaip ir asmens kerštas.
Pusei metų____
4.00
Ir kaip netinka skelbti
Trims mėnesiams
, , ■ , 2.00
Dviem mėnesiams
, , 1.50 mirties bausmę dabar, kuo
Vienam mėnesiui ,
f x
- .75
met tie “krikščionieškieji”
Lietuvon ir kitur užsienieoae]
(Atpiginta),
teisėjai rengiasi švęsti Ka
Metams______ irti 18.10
Pusei metą____
4.50 lėdas !
Trims menesiams
2.25
Pinigus reikia siųsti palto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Apžvalga

Visuotinos

amnestuos nebus
Jungtinių Valstijų prezi
dentas, matoma, yra pasi
ryžęs neduoti laisvės visiems
politikos kaliniams, kurie
buvo nuteisti įvairiais karo
laiko įstatymais. Jisai tur
būt ketina “susimylėti” tik
tai ant'kaikurių asmenų.
Vakar po piet viena žinių
agentūra pranešė telegrafu
iš Washingtono, kad tarpe
tų kalinių, kurie busią pa
leisti prieš Kalėdas, esąs
Eugene V. Debs. Kuomet
šis “Naujienų” numeris iš
eis iš spaudos, senas socia
listų vadas gal jau bus lais
vas.

Visi socialistai, visi susipratusieji darbininkai svei
kins savo kovotoją, iškentėjusį dvejetą metų kalėjime
dėl savo įsitikinimų; bet jie
nežiūrės į jo paliuosavimą,
kaipo į dovaną. Debsas bu
vo kalinamas nekaltai, ir su
grąžinimas jam laisvės bus
ne “mielaširdystės” aktas, o
tiktai atitaisymas padary
tos jam skriaudos.
—r

-..........

PRAŠALINTAS KARO PA
VOJUS?

. . ...

UPTON SINCLAIR’O
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS
(Tęsiny! )

Jis žinojo, kur stovi indude ir nuėjęs
greitai padėjo lagaminą jos kerčioj; prieš jį
suvertė visokius šlamštus ir užtiesė senu skar
malu. Iš dešiniojo kišeniaus išsitraukė maši
nėle rašytą laišką ir suplėšęs į smulkius šmočiukus sumetė juos į šiukšlinį gurbų. Paskui
jis išsitraukė iš kairiojo kišeniaus Jcitą popierį
su Akermano namų braižiniu. Jis nuėjo pas
indaujų, drebančiomis rankomis įbraukė briežukų, atrado knygą raudonais viršeliais, su
antrašte “Sabotažas”, įkišo popierį knygon ir
padėjo knygą atgal. Po to jis išlipo ant gaisralaipčių, nulipo žemyn, peršoiko per tvorų ir nu
bėgo gatvike ten, kur Nelė jo laukė.
— Tai mano šalies labui! — šnabždėjo jis
pats sau.

lininkų liberalą srioven...“
jos” Brolaikraštis
oklyno tautininkų
ėmė dejuoti detlo, kad kitas
tos pačios srovės laikraštis,
patarė tautinin
“Sandara,
kams nesidangslyti beparlyvumo skraiste ir nesiduoti save
išnaudoti klerikalams.
“Vienybė”
tečiaus, peikia
kada
partyvumų tiktai tada,
su
eina kalba apie santykius
dešiniaisiais. Su klerikalais
visuomet yra gatava pasibučiuoti, ir tų ji vadina “bcpartyvumu“. Bet kada ji mėgina
nustatyti savo santykius su su
cialistais arba su kitomis kai
riomis srovėmis, tai ji tuoj aus

darosi siaurai parlyviską. Visai
nesenai ji, pav. bare “Tėvy
nės” redakciją už tai, kad , ši
pasakė, jogei partijos ir parti
jų reikalai neprivalo būti kiša
mi į S. L. A.
Taigi, kaip lik
“Vienybės“
partyvumas ir yra nesveikas.
Jisai yra spangius ant vienos
akies.
KLAIDŲ PATAISYMAS.

Vakarykščiame
apžvalgos
straipsnyje, “Belgijos Rinki
mai“, išspausdinta toks saki
nys: “Rezultate, naujasis atsto
vų butas susidės iš .38 klerika
lų, 66 socialistų, 33 liberalų...”
Vietoje 38 turėjo bu Ii 88.

Komunistų Darbuote
Lietuvoje

GERO VARDO IŠNAUDO
JIMAS.

............. ■".............. ■ ”""H

St. Kairys

ambitišku
vyrukų,
ktine kėlė triukšmus Lietuvių
ir buvo
Socialistu
už tai išmesti iš jos, sumanė
organizuoti naujų “partijų“ ir
“Socialdemo
davė jai vardų
kratų Sąryšio”. Apie tai mes
patyrėme iš lapelių, kurie tapo
šiomis dienomis kaikur pas
kleisti Chicagoje.
Organizuotis ir tverti “parti
jas“ gali kiekvienas, jeigu ji
sai neišsitenka tose organizaci
jose, kurios jau gyvuoja. Rel
kam reikia dengtis vardais,
kurie tokiems elementams vi
sai netinka?
Lietuvių visuomene žino apie
socialdemokratus, kaipo apie
rimtą partiją, nuosakiai kovo
jančių Lietuvoje už darbo žmo
nių reikalus. * O čia susėjo į
krūvą pustuzinis kerštaujan
čių asmenų, kurie neturi nei
savo programų, nei įtakos vi
suomenėje ir giriasi:
“Mes
taip pat esame socialdemokratai!“

gana
“Laisvė1
vienpusiškai nudažytų) kores
pondencija iš Lietuvos
apie
Šiaulių srities darbininkų pro
fesinių sąjungų ir savivaldybių
darbininkų frakcijų atstovų su
važiavimų. Toje korespondenci
joje neparodyta, kokios buvo PEIKIA “PARTIJŲ TIKYBĄ’’.
diskusijos suvažiavime, bet nu
piešta viskas taip, kad tarytum
“Vienybė“ rašo:
tenai buvo susirinkę vien ko
“Naujai atgimęs Lietuvių
munistai ir jų simpatizatoriai.
tautos valstybinis gyvenimas
Tarp suvažiavimo nutarimų
iškėlė naują elementų są vo
(kurių tečiaus nė vienas nėra
žmonių tarpe, būtent, gyvą,
žodis žodin paduotas) yra vie
naujų ir net fanatiškų par
nas kuriame
protestuojama
tijy tikybą.
Seninus lekia
prieš karo stovį Lietuvoje. Pa
sak “L.“ korespondento, toje
musu
socialdemokratai ir tik jie
rezoliucijoje klausiama vald
vieni, dabar jau ši ‘partijij
žios ir seimo:
tikyba* pasiekia ir kitas sro“Kam reikalingas yra ka
ro stovis, kuomet su nieku
“Pirmiausiai šių partijos
nekariaujama,
Kuomet su
tikybą regime musų katalikų
lenkais baigiama susitaikyti
srovės tarpe, kurių mes labai
ir kuomet Lietuvai įėjus į
tinkamai apkrikštijome ‘kle
Tautų Sąjungą negręsia jorikalų partija4.
šis vardas
kis pavojus?“
yra teisingas ir ilgainiui, dėl
Toks klausimas yra visai vie
šios partijos fanatingmno,
toje. Bet jeigu jį pastatė žmo
ji virsta net paniekos vardu,
nes, kurie žiuri į dalykus pana
taip, kaip biskį pirmėliaus
virto panieko vardu ‘cicilikų
šiai, kaip brooklyniškė “Lais
viera*.
vė“, tai reikia stebėtis.
Klausime sakoma, kad Lie
“Dabar ši partijų tikybos
tuvai įėjus į Tautų Sąjungą
epidemija jau įkrito ir tau-

Šimto Nuošimčių
Patrijotas

NLIII

negręsia jokia pavojus.
'J oks
pasakymas reiškia, kad Lietu
vos įėjimas į Tautų Sąjungų
yra jai labai naudingas — ap
saugoja jų nuo visokių pavojų.
Mes niekuomet nemanėme,
kad Lietuva gali turėti
tiek
daug naudos iš Tautų Sąjun
gos, nors savo laiku pastebėjo
me, kad, esant Tautų Sąjungos
nariu, Lietuvai bus lengvinus
ginti savo reikalus užsienių
politikoje.
O ką tuomet rašė mūsiškių
Ji keikė
komunistų spauda?
“Naujienas“ už išreiškimą tos
minties ir kaip įmanydama ty
čiojosi iš to, kad Lietuva tapo
priimta į Tautų Sąjungų.
Kodel-gi ji dabar neiškolioja “žiopliais“ ir “buržuazijos
uodegomis“ tų savo vienminčių
Lietuvoje, kurie sako, kad
Tautų Sąjunga apsaugos Lietu
vą nuo visokių pavojų?

Subata,j Gruodžio, 24, 192Į

II
šiandien komunistų darbuo
tė Lietuvoj aiškiai suslugo. Ko
munistai nebeužia profesinėse
sąjungose, nes dauguma tų są
jungų, kur jie vyravo, arba vi
sai valdžios išblaškytos, arba
vos vos merdi. Skupiai barsto
ma jų literatūra, nes barstyti
galima gerai apsidairius, o ir
Maskva nebeduoda liek pini
gų. žymesnieji komunistų vei
kėjai arba kalėjime sėdi, arba
pasitraukė Rusijon, arba laiko
si revoliucinėse palėpėse; kitaip
negalima.
Nemaža komunistams pakirto

tų“ gerumus; iš Rusijos nuolatai grįžo Lietuvon suvarginti
žmonės, kurie ką kitų pasako
joAušo net priešakinių komu
nistų karštis. Katrie jų žiurėjo
į gyvenimų atviromis akimis ir
mąstė, tie matė, kaip Rusų ko
munistai, gyvenimo spiriami,
patys apleisdavo vienų po kitos
pamatines savo pozicijas ir pa
maži grįžo atgal, į pačių jų
sugriautųjų tvarkų. Komunizmo
krizis Rusuose sužadino abejo
nes ir krizį atskiruose komu
nistų veikėjuose ir Lietuvoje.
Vieni jų atšalo ir svyruoja; ki
ti persimetė atgal prie socialde
mokratų.
Lietuvos komunistų organi
zacijos pasirodę mažai atspa
rios prieš valdžios ir reakcijos
puolimus. Jos buvo jšaukšto su
darytos ir svetimais pinigais pa
laikomos. Jos nevystė tvarkin
gu socialistinio darbo miniose,
tik jas kurstė. Jos negalėjo per
tai semti naujų jėgų iš pačios
minios, ir kai joms teko pa
kelti skaudesni smūgiai iš val
džios, nebesusirado kas pakei
čia pašalintus iš kovos lauko.

initųjų tarpe atsidūrė ir Var
kalis, dar jaunas vaikinas, įsi
tikinęs komunistas, nepaprastai
gražus žmogus, kaili paaiškėjo galba pastaruoju laiku apsilpo.
Rusų komunistai rodo didelio
byloj. Varkaliui net Žvalgyba
nepatenkinimo, kad Lietuvos ko
munistai daug išleidžia pinigų,
davyvavęs kariškoj komu n. or
bet maža padaro. Rusai suma
ganizacijoj. Ir vis gi karo teis
žino Lietuvai skiriamus pinigus.
mas nutarė Varkalį sušaudyti,
O drauge su tuo visi tie “vei
įteikėjo padėti nemaža pastan
gų, kad prikalbinus Varkalį pa kėjui” komunistai, kurie lik
duoti Valstybės prezidentui pa laukia mėnesio pabaigos algai
paimti, atšalo ir susikišę ran
reiškimą suteikti jam malonės
aktų. Varkalis pareiškimų galų kas į kešenes, — koks jiems
gale padavė. Bet p. Slulginskas
nerado tame pareiškime “pra kilpon?
Del

si Lietuvoje. “Buožių” valdžia
sustiprino savo aparatų, išvy
stė Žvalgybos darbuotę. Pasiga
vus karo padėties, ji pavertė
teismus kovos įrankiu su dar
bininkų judėjimu ir ne vienas
teismo sprendimas yra parašy
tas žmogaus krauju. Paduosiu
Rugsėjo pabaigoje Armijos
teismas Kaune nagrinėjo {.eo
no, šapam, selterio ir Kubickio
bylų. Tie asmenys buvo kalti
nami tuo, kad jie norėję iš
griauti dabartinę Lietuvos tvar
kų. Vieninteliu pamatu tam kal
tinimui buvo atsišaukimas, iš
leistas Kaune, rinkinių į Kau
no miesto taryba metilu vadi
namojo “darbininkų sąraso” var
du. Atsišaukime buvo iškelti
paprasti klasines darbininkų ko
vos obalsiai, lik griežtoj formoj.
Atsišaukimas buvo praleistas
karo cenzoriaus. Ir vis gi Leo
nas su šaparu gavo po 8 me
lus sunkaus kalėjimo, Šetleris 6
metus. Gavo dėlto, kad teismas
buvo įsitikinęs teisiąs komunis
tus.
Antras, da žiauresnis atsiti
kimas. Kupiškio apielinkėj Žval
gyba aptiko komunistų organipatirti bylos sudaryme dalyva
vo Žvalgybos agentai-provokatoriai,", Suimtuosius kaltino dėl
norėjimo ginkluotai sukilti. Su-

žasties krikščioniškoji jo ranka
nerado galima parašyti žodžiu:
“nuo mirties bausmės paliuosuoju.” Varkalis tapo sušaudy
tas.
Butų klaidinga manyti, kad
tik valdžios represijos sugniu
žino komunistų darbuotę Lietu
voje. Komunistų Misilpnėjimui
yra kitų ir svarbesnių priežaščių. Visų pirma, komunistai su
bankrutavo darbininkų minių
akyse, liek žadėjo, rojų prana-

ryšių, ir nieko nepadarė.
Ne
tik nieko gero, bet sukurstė
“btiožių” valdžių, kuri siekda
ma komunistus faktinei mušė
pačius darbininkus, ypač šiek
tiek prakilnesnius. Minios ūpas
sushigo; gražias viltis pakeitė
nusivilimas ir apatija. Minia pa
rodė komunistams nugarų.
Į Lietuvos darbininkus darė
įtakos ir Rusijos pavyzdys. Lie
tuvos darbininkai su gyva už
nujauta sekė Bušų darbo dė
mokratijos žygius, džiaugėsi jęs
laimėjimais, laukė net sau
galbos. Bet praktika rusų-okupantų Lietuvoje, vėliau nuola
tinės žinios apie lai, kad Ru
suose didelis vargas, kad ko
munistams nesiseka, aušino pa
maži užsidegimų ir gesė viltis.
Kas iš to, kad komunistai-agitatoriai skaiščiai piešė “sovic-
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ARBAS buvo padarytas. Reikėjo tik MakoHnikas pakviesti į pasimatymo viela
ryloj rytų. Nelė parašė laiškų ir jmsiųs jį per
paštų į Makornviko namus specialiu įteikimu.
Jis buvo įteiktas apie septintų valandų ryla. Ma
šinėle rašytas turinys buvo šitokis:
“Makai: Ateik į studijos kambarį num. 17
aštuntų valandų rytų. Labai svarbu. Musų pla
nas visas sudarytas, mano dalis padaryta. Džovas.”
Makormikas palaikytų šitų pakvietimų esant nuo Angelo. Jis nežinos
kaine dalykas, bet jis susidomės ir nueis su
žinoti. Buvo svarbu, kad žvalgų puolimas įvyk
tų ta pačią minu tų, kada sąmokslininkai bus
susirinkę, nes palyginę pakvietimus, jie tuo
jau pradėtų abejoti ir gal tuojau iškriktų. Ma
gi vnė turi turėti savo vyrus pasirengusius;
jam reikia pranešti išanksto, kad jis turėtų lai
ko prisirengti.

D

Bet tam buvo rimta klintis — Magivnė,
turėdamas laiko, gali panorėti kalbėti su Pet
ru, o tąsyk Nelė buvo tikra, kad Petras nega
lės atsilaikyti Magivnės kvotimui. Nėra reikalo
nei sakyti, kad Petras pripažino jai tiesų; jam
tik pagalvojus apie ilokį kvotimų, jo širdis ren
gėsi pasiduoti. Petras dabar lik vieno norėjo
— luojausi mesti tą viską į šalį ir eiti sau; bet
jis nedrįso to pasakyti; jis nedrįso atsistoti

prieš savo sėbrės vytinamų paniekų. Jis su
gniaužė kumščius, sukando dantis ir, praeida
mas pro gatves žiburį, nusuko savo veidų į ša
lį, kad Nelė negalėtų išskaityti tos pažeminan
čios baimės, kuri yra ton parašyta. Bet Nelė vis
tiek jų išskaitė. Ji manė, kad ji turi reikalo
su drebančiu, nublankusiu bailiu ir sulig to ji
elgės. Ji išdirbo planus, ji davė Petrui savo

1

tų, trumpai

paminėtų

priežasčių komunistų darbuotė
ir įtaka Lietuvos darbininkuose
žymiai ir nuolalai mažėja. Bet
ji neišnyks. Neišnyks kad ir
deltų, kad Lietuva Tarybų Ru
sams, — tai tiltas pasiekti Vo
kiečius. Vokiečių jie nuolatai
sieks ir, kaip tik gautų pro
gos, visuomet bandys pulti Lie
tuva, Latvius ir Estus ir nu
griauti tą nepatogų jiems bar
jerų, kuris kliudo Bušų eko
nominį susisiekimą sp Vokie
čiais. Jau dėl to vieno Tarybų
Bušai visuomet stengsis tvirtin
ti savo avanpostus Lietuvoje,
stengsis stiprinti savo įtaką Lie
tuvos darbininkuose, stengsis
daryli visokios maišaties pačioj
Lietuvoje, ♦ ypač kai ims kilti
ginkluoto susirėmimo pavojus
Europos Rytuose. Žvalgyba tvir
tina, kad pernai metais ji su
sekusi dinamito sandėlį Šiau
liuose ir kitą panašų Kaune.
Beveik visose didesnėse bylose,
kurias Žvalgyba iškėlė prieš
komunistus, kaip Utenos, Ku
piškio ir Kauno bylos, ji tvir
tina, kad ten susekta kariškos
komunistų organizacijos. Teisy
bė, Žvalgyba moka surasti ir
neesamų daiktų. Bet tiek pat
neabejojama, kad komunistai
Lietuvoje bent pernai, kai Ru
sų raudonoji armija puolė Len
kus, buvo pasiruošę ir sprog
stamos medžiagos, ir bent kiek
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- “<lel visako.”
Ava| arinių žygių galima iš
jų lai i ir ateity.
Kalbant apie Lietuvos komu
nistus, norėčiau paliesti
dar
vienų klausimų: kų gera ar blo
ga padarė komunistai Lietuvos
darbininkų judėjimui.
Kalbėsiu tik apie blogumus,
nes mano supratimu, komunis
tų darbuotė Lietuvoje buvo ir
tebėra aiškiai darbininkų judėjimui žalinga.
Komunistai suklaidino darbininku minias, Žadėjo dangų
žemėn nukelti ir nepajėgę savo prižadų tesėti žymiai su
gniužino darbini?
mą ko v' 'i t z s;u
kalus. ts'męsdama nuo komu
nistų dalis darbininkų
nuėjo
ieškoti sau “geradarių“
pas
klerikalus,
s
stiprinasi
“krikščioniškoji Darbo I'ederacija.
Komunistai padėjo dabarti
nei Uetuvos valdžiai sugniužin
ti profesinį darbininkų judėji
mą. Komunistai niekuomet ne-,
brangino profesinių organiza
cijų, nedirbo jų sutvirtinimui,
tik naudojo jas
savo politi
niams ir partiniams tikslams.
Kai valdžia siekė mušti komu
nistus, ji iš viso peties šėre per
profesines sąjungas ir jas skau
džiai apardė.
Komunistai savo demagogija
nupratino darbininkus rinitai
įvertinti savo priešus, rimtai
pasiruošti prie kovos su
Ir kur dabar ta kova tenka ne
juokais vesti, darbininkai nc-

rumo.
Komunistai
lesnių

sudemoralizavo

darbininkų.

Mokėdami

jiems algas, barstydami be ato
dairos lengvai gaunamais
iš
Maskvos pinigais, jie ne vienų
išmokino pardavinėti savo idė
jinį darbų, padare iš idėjinių
darbininkų Tarybų Bušų sam
dininkus.
no ir komunistus, Dabar jie
visu frontu traukiasi
atgal,
Dabar net jų tarpe randasi
žmonių, kurie ima
suprasti,
kad siundyti socialistinę parti
ja prieš socialistinę yra sunki
nuodėmė prieš darbininkų kla
sę. Reikia tikėtis, kad ateities
patirimai stiprins komunistuo
se. ta supratimų ir paruoš vie
nų, suderintų socialistinio pro
letariato frontų prieš kapitalis
tinę tvarkų. Bet kol išdilinsim
komunistų pridirbtas žalas ir
suderinsime darbininkų kovą
ir JJetjuvoje, reikės daug lai
ko ir darbo padėti.
/

Severos Gyduoles užlaiko

šeimynos sveikata.

Kosulys ir persišaldymas. •
M x
i Šiam laike metu, kosulys ir persiĮ Šaldymas viešpatauja tarp ėeauguI siu ir vaikų. Jeigu neatkreipus ati’ dos, jie gali suteikti y vairias paI voingas ligas. Prašalink nedoras
į pasekmes nuo persišaldymo, imda
mas Severą’® Cold and Grip Tablete
? (Severo Plyškelies nuo Persišaldy> mo ir Gripos). Kaina 50c. — Greitą
' pagalbą nuo kosulį duoda
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sujudimo stovy. Petras manė, kad tas tikrai

i gevera s j
Cough Balsam

bų nutraukti ir klausiklį pakabinti. Po to jis
nuėjo į aptiekų laikomų atdarą naktimis už
kampo nuo būklės ir iš telefoninės budeles pašaukė Magivnės namus.
Tai buvo aparlamentinis namas; po kiek
laiko Petras išgirdo savo miegūsto darbdavio
Petras turėjo Magivnės namų telefono nu balsų. Vienok Petras jį greitai prikėlė. — P-nc
merį, kurį jis galėjo panaudoti tik paskutinėj Magivnc, susekiau dinamitinį sumoksią!
greito reikalo valandoj. Dabar jis turėjo jį pa
— Aidoblistus. Jie turi bombų lagamine!
naudoti ir pasakyti Magivnei, kad jis lik-kų
susekė kelis aidoblistus, vedamus Petriko Ma- Bengiasi šiąnakt išsprogdinti kažką.
— Baigad! Kų tu sakai? Kas?
kormiko, besirengiančius dinamito bombomis
— Nežinau dar. Aš tik dalį jo girdėjau, a s
žmonėms namus į padanges išnešti. Jie turį
bombų lagamine, savo būklėje, o su kitomis turiu eiti. Jie išeina, aš -turiu eiti paskui, Aš
kišeniuose išeiną. Petrai turįs sekli paskui juos, galiu .juos pragaišinti ir gali būti per vėlu, Ar
kitaip jie galį prapulti jam iš akių ir galį kų girdi, aš turiu sekli paskui juos!
— Aš girdžiu. Kų tu nori, kad aš dary
bloga padaryti, jei jis neužbėgsiąs jiems UŽ
akių. Magivnė turįs turėti savo agentus su au čiau?
— Aš tau pranešiu vėl, kaip lik gausiu
tomobiliais prirengtus užpulti ant kokios nebutų vietos, kul’ią Petras pasakys. Petras , sek- progą. Turėk savo vyrus priruoštus, apie tu
siųs pašjįųi sąmokslininkus ir prie pirmos gau- zinų! Turėkite automobilius, kad greitai galė
tumėte atvykti. Ar supranti?
tos progos vėl patelefonuosiąs Magivnei.
— Taip, bet —
Nelė ypatingai reikalavo, kad Petras,, kal. .............. »i ■!»
u. n*
bedamas su Magivnė, sakyti / kad jis neturi
(Bus daugiau)'
kada į klausimus atsakinėti ir kad jis negali
trukti jų atsakinėjimu. Jis turįs būti drebančio
n

(Sbvero Balsamas nuo Kosulį). Jįs
! palengvina erzinimą, paliuoso skre
plius, sustabda kosulį, padara kviepavimą lengvą ir pagelba gamtai
sugrąžinti normališką stovj. Di. dėsni bonkute 50 centai, mažesni
‘ 25 csntai. Visose Aptiekose.

-SEVERĄ CO.

. PUSE KAINOS
Išpardavimas
Vyrams ir vaikiname siutai ir overkotai $20, $25 ir $30, dabar po $10,
$12.50 ir $15.
Kiti siutai ir overkotai iki $45.
Turime pilniausi pasirinkimą vyrio
kų vaikinams ir vaikams siutų, overkotų, Mackinaws, rainkotų ir kelinių
už pusę originalės kaipos.
Taipgi,
trunku ir siutkeisių.
Tamistos pinigų vertė, arba pinigai
grąžinami.
Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned. iki

6 vak.
♦ įsteigta 1902

S. GORDON,
1415 So. Halsted St.
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SKAITYKIT IR PLATINKI?
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tiniai pamokslai apie tausos
dorybę yra tikru pajuokimu.
Tuo tarpu europinės biržos
Noriu pas savo tetų pasisko
suteikia neapsakomų progų
Geros širdies žmonių domei lint kelis dolerius ligi užbaigs
spekuliuoti valiuta. Turtai -—
prie Kalėdų Eglaitės šaltos
padaroma viena
Tarp daiktų išmestų laikau popieriniai
žiemos šventes šiltai
liukas ar sesute ir gidės man
nakčia, šmugelis vertenybėmis,
švenčiant.
padėti uždirbti duonų, tuomet pasekmėje pasaulinio karo, — kaipo pamatas spekuliuotei,
pav., tarj) musų buvusių suoPraeito lapkričio 26 dienų
virto nuolatiniu ir pelningu
pročių apie politines teise;,
mus
doleris
virš
200
auksinų.
Naujienų Redakcija gavo iš
yra auksinė norma, didysis bizniu. Ranka už rankos su
Kauno laiškų, kurio autorė, naš
balanso Hilas, tvarkąs susi- tuo eina šmugelis prekėmis ir
galėčiau
dvi
savaites
gyventi
t.
laitė, aprašydama savo vargus,
| maistais visose tose šalyse, kur
.deki mus tarp šalių.
y.
šiaip
taip
išmaitint:
savo
šei

prašė pa j ieškoti Chicagoj gyve
Jo vietą užėmė popieriniai valdžia bando palaikyti šiokįmą.
P.iš
mus
uždirbti
vertę
vienančios jos tetos, Onos Stadelpinigai, kaip ženklai pagamin tokį sutvarkymą.
ninkienės, iš kurios ji* norėtų
toms prekėms ir suteiktam pa
Paimkim Vokietiją ir Aus
gauti kiek paramos. į paskelb
Gal birt labai nepadoru ir tarnavimui. 'lai nėra normin- triją, kur yra patvarkymai
iu Naujienose pajicškoiimų bet Tamstai keistai išrūdys, kad aš gas, pastovus, išlikimas tarpi apie gyvulius ir maisto daik
gi niekas neatsiliepė, tat nėra išdrįstu tetos prašyti pagalbos ninkas. Jis keičiasi diena die tus ir yra nustatyta kainos.
vilties, kad ta vargo spaudžia ir svetimiems, Tamstai, apie tai non, beveik kas valanda. An Melžiamos karvės ir penėti gal
ma mergele galėtų iš j ieškomos rašyti, skųstis. Aš suprantu, glijos svaras, Amerikos dole vijai pranyksta po akių. Ūki
akys kaista, bet aplinl^Lbrtt ver ris, frankas, lira, marka, kro ninkai, ažuot pristačius bul
atsiras šiaip geros širdies žmo čiama turiu pagalbos prašyti. na, dinaras, leu — tai vis fi ves maistų administracijai, ran
nių, kurie panorėtų tos nelai Ašaros byra, bet kų daryt? il nansinės netikrybės; jų perka da, kad jiems geriau apsimo
mingos mergeles likimu susi gai kantriai kenčiau ir niekam moji jiega priešinga pastovu ka suvartojus jas savo bra
rūpinti? Paskelbiame čia išti savo vargų nedrįsau pasakoti, mui.
voruose.
sai jos graudų laiškų, išleisda bet dabar per sunki, nepakelia
Ačiū tam mes turim keis
Vidurinė Europa ūžia speku
mi tik autorės vardų (nes laiš ma tų vargų naštų per skaud tų sėkmių. Visose šalyse jų pi liavimu,
pelnų gaudymu ir
kas ne spaudai rašytas), origi žiai slegia mane, turiu, priver nigų teisėto brangio charakte šmugeliu. Padėčiai pritaikyti
nalų gi pluosime Chicagos Ko sta skųstis, jieškoti pagalbos, ris pasilieka Įstatymu. Valsty nukalta nauji terminai —• An
mitetui Lietuvos našlaičiams kitaip reikėtų žūti ir palikti se bės ir miestų vertybės popie glijoj, “Profitcers”; Francijoj,
šelpti. Laiškas seka:
sutes, broliukus be jokios prie riai ir skaitomi jiems palakiai “Mercantis”; Vokietijoj ir Auglaudos. Ilgai galvojau kų da dabar tvarkoma popieriniais trijoj, “Schleber.”
Gerbiamas Ponas Redaktoriau! ryti, norėjau mirti, bet jų gai pinigais. Tas pats yra su morVisų pryšaky stovi speku
Nuolankiai prašau Tamstą lėdama turiu gyvent ir rūpin gičiais.
Paimkime, pav., Franciją, ar liantai. Jie atsidavę visokiau
padaryti žingsnius, kad sužino tis.
sioms kvailybėms. Paryžiuj,
jus antrašų vieninteles mano te
Gerbiamasis, būkle toks ma Vokietiją, kur kaimiečiai yra Berlinc, Viennoj, visuose did
tos, Onos Stadclninkienės, paei lonus, sužinoki© antrašų tetos skolingi /langelį tūkstančių mi- žiuose miestuose jų pilnos
nančios iš Nendrinių kaimo. Vil ir praneški man, liksiu visuo tionų paskolintų ant jų nuosa
niškių valsčiaus, Vilkaviškio ap met Jums dėkinga. Tokiu bil vybių. Daugiausia šitos skolos
skrities. Gyvena ji Amerikoje, du ir Tamsta padėsi vargo duk buvo užtrauktos prieš karą,
Chicagos mieste, jau virš 20 teriai vargų vargti. Atleiskit, auksine norma. Dabar jos daž
metų, bet adreso jos neturiu kad išdrįsau Tamstų savo laiš nai yra atmokamos teisėtu po
ir daug metų negaliu jai para ku trugdyti, nenorėjau, bet ki pierinių pinigų brangiu.
Arba paimkim a pd raudos
šyti, pasiskųsti. Kitų artynies- tokios išeities nebuvo. Nepanių giminių neturiu — visi iš- skaitykit tai už blogą, tik už kompanijų prievoles atlygina
mirę. Mano mamytė (jos sesuo tikrą pagalbos reikalingumą. mas taipgi šitais ženklais. Dau
Jeva) jau 10 metų mirus. Pa- Jeigu sužinotumėt antrašų, nuo gelis turinčių nuosavybę stai
liko mus septynius, visus ma- lankiai prašau kiek galima ga, lyg ranka mostelėjus, at
kuri turė greičiau prisiųsti man. Jus ne siduria didžiausiame neturte,
dama savo vaiku mus namuo pamiršiu niekuomet, liksiu vi- šiandien niekas nežino, kiek jo
tuupiniai yra verti. Kapitelisse nelaiko ir pragyvenimui nie sada dėkinga.
ko neduoda negelbsti. Aš vy
Su gilia pagarba
riausia duktė (21 metų) su ge
(Parašas)
rų žmonių pagalba baigiau auk
dr a montvid
Lietavia Gydytojas ir Chirurgai
štesnį mokslų. Dabar gyvenu
Prie šio laiško dar žodį, /Vi
25 Enst Washin^ton Si.
Kaune ir dirbu Lietuvos * * * sišaukus Liudvikai Barkausky
Talandos: nuo 10 iki 12 ryta.
Įstaigoj. Iš savo uždarbio už tei, amerikiečiai bematant sudė
Telephone Central 8362
1824 VVabansia Are.
laikau ir mokinu du broliuku jo ir pasiuntė jai keletą dešim
Valandos i nuo 6 iki 8 vakare
ir tris sesules. Bet kadangi pas čių tūkstančių markių, ko jai
Rezidencijos tel. Kedzie 7715
mus įstaigose algos labai ma pakaks ne tik akių operacijai,
žos, iš jos dabartinio brangu bet ir ilgam laikui gyventi. Nau
mo metu aš viena vos vos te jienose liko dar tų aukų apie
galėčiau pragyventi, todėl mai 100 dolerių. Mes jau porų kar Išpurtę muskulai, perviariantia skaus
tinti be savęs dar penkis asme tų pasisakėme savo nuomonę, mas sąnariuose ir sustingimas sąnarių
blogiausi žmogui dalykai, o tan
nis begalo sunku ir visai nega kad daugiau Barkauskytei aukų yra
kiausiai išsivysto į sunkią ligą. Jei
lima. Visi turim kęsti šaltį ir nebereikėtų siųsti — ji pilnai cenČiato tuos blogumus, arba turit
alki, žmogus negyvenęs tokioj aprūpinta. Likusios aukos rei simptomus — ilgai nelaukite, bet
tuojaus prašalinkite.
padėty negali visai išsivaizdini, kėtų kitiems tolygiems labda Musų stebėtinos gyduolės ėmimui į
vidurius ir trynimui
suprasti, atjausti, koks tad var rybės tikslams suvartoti. Ar
P O L O
gas. Lauki lauki visų mėnesį
algos, gavai, apmokėjai dalį bar paskirti tai vargo spaud
skolų ir vėl nėr.
žiamai našlaitei, kurios laišką
Nemokyti juos, išvaryti, at augščiau išspausdinome? Visas
STIPK! ALCHOLINĖ SMETONA
siprašant, kiaulių ganyt, mano likusias aukas Barkauskytei ;aip stebėtinai veikia, kad urnai pra
sesers širdis neleidžia. Paga mes, be to, norėtume atiduoti šalina visokį skausmą nuo persidirbiir nuovargio muskulų, sustingimą
liau, gerai išauklėjus, išmokinus Chicagos Komitetui Lietuvos mo
sąnarių girkštelėjimo skausmą, strė
noriu, kad jie ne tik sau, bet našlaičiams šelpti, kuris, kaipo nų dieglį ir slogas. Kiekvienas, kuris
jį, — sako, kad nieko geres
ir Tėvynei atneštų naudų. To tam tikra organizacija, turinti variojo
nio nėra. Todėl, vartokit ir jus, o ne
dėl pasiryžau didžiausį vargą susižinojimų su panašiom įstai reikės ilgiau kęsti. Kaina už puodą
vargti, kęsti šalčio ir alkio, bet gom Lietuvoj, galėtų tinkamai 65c. Nueikit šiandien pas savo vais
tininką ir prašykit Polo Sapomental,
išmokyti. Tokiuo bodu aš at tuos pinigus šelpimo reikalams neimkit substitutų. Jei negalėtumėt
ten gauti, rašykit mums prisiunčiant
liksiu savo šventų pareigų prieš suvartoti.
pinigus iškalno.
Dievų, visuomenę ir Tėvynę.
Polo Chemical Co.
Gerbiamasis, atleiskite! ' Aš
2824 W. Chicago Avė.
nuo temos nuklydau ir per daug
Dirbijaa Ir Importuotojas ge
Chicago, III.
įsišnekėjau. Kam aš skund riausią armoniką pasaulyj. Viso
žiuos? Jog Jums vis vien, kaip kią gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti , Dykai lekcijos pirkėjams,
aš gyvenu ir koks vargas mane Raiykt angliškai dėl informaciją.
i-tr
.'.
slegia. Svetimiems neskauda,
r
,
kad yra pasauly nelaiminga
Pasveikinimas
u
vargo-<tuktė. Nesant tokioj pa
dėty mano gyvenimų sunku su
Su Kalėdomis
prasti ir išsivaizdini. Nereikėtų
skųstis, nes svetimi nepaguos.

Našlaites Vargai

O, Viešpatie 1 Aš rašau toliau
ir Jus trugdau. Atleiskit!

Galvatruktinis spekuliavi
mas po karo

brangiausios valgyklos, did
žiausios kiškų parodos. Jie ne
tik pakartoja franeuzų aristo
kratų lėbavimus prieš 1789 m.,
bet ir praneša anuos.
O ką antanta, kuri žadėjo
išgelbėti pasaulį? Savo begailestingu pergalėtų spaudimu,
savo reikalavimais negirdėtų
kontribucijų, savo beprotišku
nrilitarizmu parūpina koralą
gaisrui. Piešinius patapo vy
raujančia įgaidu, plėšimas be

jokio atsižiūrėjimo į ateitį.
Tiesiausia karo už demokra
tiją sėkme yra įsteigimas tarp
tautinių plėšikų.

Moses Oppenheimer.

Lietuviška Aptieka
J Molakauąkas R. Ph.
Aptiekorius ir savininkas
3149 S. Morgan St., Kampas 32th ir
Morgan St., Dr. G. M. Glaser name.
Tel. Yards 1826

Ar Tamsta Gauni
Tinkamą Valgį?
Musų virėjai (cook) esą tarnavę per ilgus metus geriausiuos
Chicagos viešbučiuos (hoteliuos).
Mes gaminame geriausį ir žvaliausi valgį
Mes gaminam trijų rųšių sriubą (zupę).
Mes gaminam įvairių Europiškų valgių;
kaip tai virtienių, obuolių kepaliukų,
lašinių ir varškės pirapraičių 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
pag mus ant pietų ir vakarienių, kur tamstos
busit pilnai patenkinti msų skaniais valgiais
ir maloniu patarnavimu.
Musų valgykla yra atdara nuo 6 ryto iki 2 v. nžfktics.

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

Tel. Boulevard 3985

Vyrai! Pamatykite šiuos
$50 žieminius Overkotusuz $37.50
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REUMATIZMAS
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širdį turėti, kad svetimus guo
stų, kitų vargą, skausmus jau-
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DIDŽIAUSIAS PRIEŠ-KALĖDINIS
PASIŪLYMAS VISAME MIESTE
Jo vertė panaši tiems, kuriems išdirba Turner Bros. Clothing Company
Chicagoj, labiausiai užganėdinanti krautuvė vyriškų drabužių, šie
overkotai geresnės rųšies ir niekad neparsidavojo pigiau, kaip po $50.
Vėliausios mados vyrams ir vaikinams. Pasirinkimas, rudų, gelsvų
ir silkės kaulų spalvų, su kvolduotu užpakaliu ir tvirtu satino pamu
šalu. Jie nauji madingi palaidomis ir konvono rankovėmis, jauniems
pasipuošimui. Šie overkotai yra laikinai Ir mes norime, kad vieną įsigytumėt šių overkoti} už $37.50.

Taipgi

I—

......

Kojų šutinąs
yra liga
Bjaurus kojų kvapas paeina
nuo odos ligų, kurios vadinamos
yra hyperidrosis ir bromoidrosis.
Naujai išrastas vaistas
KOJOL pilnai išgydo tas ligas,
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač
kada būna žmonyse, kompanijoj
svetur ar namie. Kojų šutimaa
ir smarvė pranyksta nuo Kojoto
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojotą reikia vartoti taip j
į kvortą šilto vandens reikia
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo,
ir tam vandenyj su kojolu mir
kyti kojas kokią 10 minučių. —
Vieno buteliuko kojolo užtenka
išgydymui nors ir blogiausių
kojų. -Buteliuko kaina $1.00.

Kojol
' išgydo kojas
nuo šutimo

Gausite nusipirkti visose aptiekose.

Jeigu aptieka neturėtų, o norė
jei norite
kitokios
knygos
siteO greit
gauti tai
rašykite
iš- ]
dovanoms, tai pasirinkit bile
dirbėjams
adresu:
vieną
iš šitų:
KAIP RAŠYT
LAIŠKUS
LIETUVIŲ
irSVIEAN I
APIE
ŽEMĘ ir KITUS
GLŲ KALBOSE;
apdaryta,
$2.
Co., .
TUS; Bingol
apd., Chemical
$2.
LIETUVIŲ
PRATĖVIA1 MAŽOJOJ AZI
Are.,
JOJ;2816
aPd.,So.
$2.Michigan
MEILĖ ir
DAI
Chicago,
III.
LĖ; apd., $2. TŪKSTANTIS
apd., $2.00.
t NAKTŲ;
____
Pirkit knygas ir siųskit jas
į Metuvą!
 ■
Matote, Jei
kadmylit
šitos daug
knygosskai
kaiftyt,
$2
DOVANŲ
$2
taŲ
reikalaukit
musų
J)Inuo.ia $9.00, bet mes dabar par- gI
duodam tik už $7.; 2.00 gau
LOGO.
Jei mylit mokvtis ARIT- X
nat dovanų.
METIKOS.
LIETUVIŲ ir AN- I
DABAR
šitas I
GLŲ KALBŲ, . tai
reikalaukit
KainaMOKYKLOS
$2.'musų
KATALO
ž/ermustas dakGO.
kny-■
Matote, kad mes tariškas
visko turim;
gas
parduodam
TIK PRISIŲSKIT SAVO IR
$7.00. LYSAVO DRAUGŲ ADRESUS,
ir
MOKSPASAKYKIT, KO TIES
NORIT,
0
HIBseAu
LA S, tai pirnes tuoj visus
aprupinsim.
mutinė knyga,
AL. MARdERIS
V 2023 St v'
kuri drįso aiPaul
1 ŠkiaiAvė.
pasakyti
CHICAGO,
" irILL.
atvirai rilių-|
stracijomis) įr
'te
rodyti
viską,
Int1
kas tik reikia
M UW VaS
vyrui ir motea V
re* žinoti apie
WN v
savo lytį: —
'b (Į Cll
lyties organų
b3
>\W
i š s i v ystymą,
funkcijas, svei<<
katą ir ligas;
Mm
moterų reika-

Puikiausios drapanos, pasiūtos iš puikiausio vilnono vvorstcd materi
joje, vėliausio 2 ir 3 guzikų mados, visos naujos žieminės mados ir
spalvos. Extra kelinės, reiškia dvigubą laikymą.
NUPIRKIT VAIKUI NAUJĄ SIUTĄ arba overkotą Kalėdoms. Tikką aplaikėme daukybę madingų siutų ir overkotų jauniems vaikams
ir paaugusiems, kurių kaina

$6.75 iki $18.00

Reiškia jums didelį sutaupymą.
Tik-ką aplaikėme specialiai puikių drabužių jauniems ir paūgėjusiems,
kuriuos siūlome už didelį pinigų sutaupymą.

Iii

ius:

vii ^mėnesines, kuIgĮJ
dikių auklėj iW
w| mą, jų ligas;
JĮ
. ■
meilės ir šeimos visokius
,
sekretus. GraIžiai apdaryta; labai daug pa
veikslų, -kaina $7.00. (2)
SVEIKATA, tai knyga, kuri
viską pasako apie žmogaus kū
ną. Jei norite savo organizmą |
pažint ir geroj sveikatoj užlaikyt, tai jsigykit šitą knygą.
Gražiai apdaryta. Beveik, ant
kiekvieno puslapio paveikslas.
VH

Vyrams dvieju keliniu siutai už $37.50

■■■■..................................—”

Turner Brothers
Clothing Co.
ROOSEVELT ROAD PRIE HALSTED ST.
Atdara subatos vakarais iki 10 vai.
Nedėliomis iki 3 vai. po pietų.

Pirkit'knygas ir siųskit jas M
DŽIAUSIO

musų DI- ■
KNYGŲ KATĄ- |
U

i

Ir 1922 Naujais
Metais

DOVANŲ $2

Ruatta & Serenelll
817 Blae Island Art.

V. Makaveckas

PINIGUS | LIETUVĄ
geriausiai siunčia

A. OLSZEWSKIS
3251 S. Halsted St.,
CHICAGO, 1LL.

Per 30 metų Olszcwskis siųsdamas Lietuvon pinigus įsigijo
goriausią lietuvių užsitikėjimą, todėl kad jų siųstus pinigus
visada priduoda greitai, gerai ir nebrangesnėmis kainomis kaip
kitų.
Taipgi parduoda laivakortes, parūpina pasportus ir padaro
Įgaliojimus (Davicmautis).

I). šėmaitis

J. Nakrošis

A. Lapenas
J. A. Krokas

M. Kežas

Gerbiamieji Liet. Rakandų Kautuvių Rėmėjai ir visi Lietuviai:
Mes, Valdyba ir pardavėjai Lietuvių Rakandų Krautuvių (The
dan korporacijos, sveikiname tamstas visus su linksmomis Kalėdomis ir laimingais 1922 metais, velydami
tamstoms didžiausios laimės ir pasisekimo. Kartu norime išreikšti širdingų padėka už rėmimų Lietuvių
Rakandų Korporacijos praeityje. Turime viltį ir didžiausį užsitikėjimų, jog tamsta nepamiršite musų at
eityje, duodami mums progų šj-tų tamstai patarnauti,
.
i .
i
.
Lietuvių Rakandų Krautuvų Korporacija.

1930-1932 So. Halsted Street

4201-30 Archer Avenue
Machip.,,piįinog f,te,

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

NAUJA
TIESI KELIONĖ Iš MONTREAL
IKI DANZIGO.
Pagabiausis susinešimas su Pilava,
Kaunu ir Karaliaučium.
VISA VANDENIU KELION®
BE PASIVĖLAVIMO,
BE PERSĖDIMO.
Dideliais, smarkiais ir populiariais
laivais “Scandinavian”, 12,100 tonų ir
“Corsican” 11,500 tonų.
Šio garlaiviai sustos prie HABVE
ir SOUTH AM PTON.
KAINOS IKI DANZ1GUI pigiau
sios kabinete .......................... $200.00
Trečios klesos........................ $110.00
Kaina iki Pilavos.
Trečia klesa................................ $135.00
Atsišaukite prie artimiausią laiva
korčių agento, arba
THE CANADIAN PACIFIC
Raihvay Trafiko agentas
40 N. Dearborn St.,
Chicago, 111,

Subata, Gruodžio, 24, 1921

NAUJIENOS, Chicago, UI.
■_J____ -L.

Kas Yra
Patriotybe
Jei kas pavadintų mane ap
gaviku, ar neteisingu, tai jis
gyvai mane užgautu. Jei jis pa
sakytų man. kad as nepatriotingas, tai tuomi jis nesujudin
tų manęs nei kiek, “Tai kaip,
ar tu nemyli savo šalies?” ši
tas klausimas nėra atsakomas
vienu kvapu.
Ankstus vergijos panaikini
mas Anglijoj, ankstus palygin
ti laisvų įstaigų augimas ir di
desnis pripažinimas liaudžiai
teisių, kada feudalizmo sunyki
mas paliuosavo minias nuo že
mės, buvo tokios anglų gyve
ninio savybės, į kurias gali
me žiūrėti su pasididžiavimu.
Kada buvo nuspręsta, kad kiek
vienas vergas, kuris įkels koją
Anglijon, bus laisvas; kada ver
gų gabenimas į kolonijas tapo
sustabdytas; kada 20,000,000
svarų buvo užmokėta už ver
gų išliuosavimų Vakarų Indijose; ir kada, nors be apsiskaity
mo, buvo laikoma laivynas su
stabdymui prekybos vergais;
musų tėvynainiai darė pasige
rėjimo vertus dalykus.
Ir kada Anglija davė prie
glaudą politiniams pabėgėliams
ir rūpinosi kovojančių už lais
vę mažųjų valstybių reikalai?,
tąsyk vėl apsireiškė prakilnios
savybės, kurios žadino meilę.
Bet yra savybių, nelaimėn
pastaruoju laiku apsireiškiančių
dažninus, kurios veikia priešin
gai. Apsvarstymas darbų, ku
riais Anglija įgijo suvirš 80 val
dybų — naujokynų, kolonijų,
protektoratų, ir 11. — nesuža
dina tų pasitenkinimo jausmų.
Purei tė iš misijonierių į bustą
turinčius agentus, paskui i vir
šininkus turinčius ginkluotas
jk‘g*s, paskui į baudimus tų,
kurie priešinasi jų valdžiai, bai
giant taip vadiniu “malšini
mu’- — šitie aneksavimo bu
dai, tai palengvi, tai staigus,
kaip ve, būdas naujoj Indijos
provincijoj, arba Barotzilande,
kur buvo paskelbta Anglijos ko
lonija su nedidesnių atsižiūrėji
mu į gyventojų valią, kaip į va
lią gyvenančių žvėrių — nesu
kelia užuojautos jų vykinto
jams.
Tėvynės meilė nėra auklėja
ma many atminimo to, kad
mes po musų ministerių pir
mininko paskelbimui, jog mes
davėm chedivui (Aigipto valdy
tojui) garbės žodį atkariauti Su
daną, mes, atkariavę jį, pra
dėjome valdyti jf karalienės ir

chedivo vardu — tiesiog anek
savome jį; arba kada, prižadė
ję dviejų boloninių ministerių
lupomis nesikišti į Transvaaliaus
reikalus, ėmėm reikalauti tam
tikrų ripkimų sutvarkymų ir
pasipriešinimą tam padarėm
išpustijančio karo pateisinimu.
Neigi tautinis charakteris pa
rodomas minių ovacijomis ju
rų plėšikų vadui, arba teikimu
universitetinės pagarbos did
žiausiam suokalbininkui, <irba
griausmingu plojimu, kuriuo
moksleiviai sutiko vieną tų, ku,rie pasityčiojo iš pasipriešinusių
jo puolimo planams, neatrodo
man pamyletinu.
Jei dėl šitų ir daugelio kitų
priešingų prityrimų mano tė
vynės meilei numirus mane pa
vadina nepatriotingu, tai lai sau
vadina.
Man šauksmas — Musų tė
vyne, teisinga, ar klaidinga”,

J

yra atkarus. Sudėjus tėvynės luinasis karas butų neigiamas, talistų rankose
-----| mokinti karininkę
meilę su tuo sentimentu, kurį o ne ginamasis.
Prezidentas Harding užreiš- klasę taip, kaip
Žinoma, galima pasakyti, ir
ji išreiškia, gaunama tam tik
Vokietijoj prieš karą,
ras pateisinimas. Bet numetus pasakyti teisingai, kad jei ne kr, kad nebusią daugiau karų’| ma
sinaudoja.ma kaikurių moksleiskraistę, buvusi®

po ja

senti

mentas atrodo kuo žemiausiu.
Pasižiūrėkime į dalyką iš ki
tos pusės.
Sakysim musų šalis yra tei
singa — sakysim jie priešinu
si įsibriovimui. Tąsyk šauksme
įdėti mintis ir jausmas yra tei
singi. Galima drąsiai sakyti,
kad gynimas savęs yra ne tik
pateisinamas, bet jis yra prie
derme.
Dabar sakysim priešingai, kad
musų šalis yra puolanti — yra
paėmusi kitos šalies žemę, ar
ba ginklo spėka bruka tam tik
ras prekes šaliai, kuri jų ne
nori, arba paremia kaikuriuos
savo agentų, “nubausdama”
tuos, kurie atsikeršino. Saky
sim ji daro ką tokio, kad su
lig išvedimu yra pripažinta
klaidingu. Ką tuomet šauksmas
reiškia? Tiesa yra pusėje tų,
kurie mums priešinasi; netie
sa yra musų pusėje. Kaip to
kiame atsitikime galima išreik
šti taip vadinamas patriotinis
geismas? Ne kitaip, kaip ši
taip reikia pasakyti: “šalin su
tiesa, valio netiesa!”
Taigi kituose santykiuose ši
ta tikslų kombinuoto reiškia
patį aukščiausį nedorumo laip
snį. Praeities žmonių mintyse
buvo ir daugelyje protų lig
šiol tebėra tikėjimas asmeniniu
blogybės principu, esybe visur
pasaulyje kovojančia su gerai
siais ir padedančia blogiesiems
paimti viršų. Ar galima trum
piams išreikšti šitos esybės tik
slą, kaip žodžiais — “Aukštyn
blogieji, žemyn teisieji?” Ar
taip vadinamiems patriotams
tinka šitas priimti?
Keli metai tam atgal aš iš
reiškiau savo jausmus — priešpalriotinius jausmus, kaip jie
be abejo bus pavadinti — ne
tikėtu budu. Tai buvo antrojo
afganinio karo metu, kuomet,
kaip mes manėm, savo reika
lų žiūrėdami mes įsibrovėm į
Afganistaną, žinios
pranešė,
kad musų kariuomenes dalis yra
pavojuj. Alenejos kliube vienas
gerai žinomas karininkas — tą
syk buvęs kapitonu, o dabar
yra generolu — atkreipė mano
domę į telegramą, pranešančią
šitą žinią ir perskaitė man ją
tikėdamas, kad aš susirūpinsiu
taip, kaip jis. Air nustebinau jį
atsakydamas — “Jei žmonės
leidžia save nusamdyti tam,
kad paliepus šaudyti kitus žmo
nes, neklausdami nieko apie
teisingumą jų dalyko, tai man
vis tiek bus, jei juos ir sušau
dys.”
Aš numatau sušukimą, kurį
tas iššauks. Toks principas,
man bus sakoma,^jei jį pri
imsim, padarys kariuomenę
negalima ir valdžią be jiegos.
Niekuomet negalima leisti kiek
vienam kareiviui turėti nuomo
nę apie tą tikslą, dėl kurio ka
riaujama. Karinė organizacija
butų suparaližuota ir musų ša
lis butų pirmutinio užpuoliko
auka.
Ne taip greitai, aš atsaky
siu. Nes vienam karui kariuo
menė bus taip kaip dabar —
šalies gynimo karui. Tokiame
kare kiekvienas kareivis žinos
apie savo teisingumą. .Jis neko
vos su žmonėmis, apie kurių
darbus, gerus, ar blogus, jis
nieko nežino; jis kovos su tais
žmonėmis, kurie -aiškiai puola
ii ir /jo tėvynainius. Tik puo-

bus puolamojo

konferencijai pasi-]
baigus. Kokie niekai. Jungtinė I vių neturtingumu ir Wisconsi-

karo, tai nebus dabartinei

nei ginamojo. Vienok yra aiš
ku, kad viena šalis įjali tenkin
tis ginamuoju karu, o kita ne.
Tatai principas pasilieka geras.
Bet tie, kurių šauksimi yra.
.... “Musų šalis, teisinga, ar ne!”
ir kurie norėtų pridėti prie mu
sų astuonių dešimtų su viršum
valdybų kitas tolygiu budu įgy
tas, į tokį karinės akcijos var
žymą žiūrės su pasipiktinimu.
Jiems nėra didesnės ydos už
tą, kur pirmadienį vedama gy
venimai! tie principai, kurie septintadienį skelbiama.
(Hcrbert Spencer.)

se Valstijose mažne kiekvienoj! no Universitete išmokama kas
mokykloj vaikai kasdien pakar- metas
ko® vėliavos. Meile karo šitaip Į

Fedcraliai teisėjai, kurie nori
gauti daugiau algos, sako kad
$8,(MM) į metus neužtenka pragyvenimui. Bet neseniai vienas
jų iškilmingai pareiškė, kad vi
dutinis pilietis, jei jis dirba nau
dingą darbą, gali lengvai pra
gyventi, gaudamas po 47c į va
landą. Teisėjai, matomai, lu ri
du mastus, vieną sau, kitą “viliūtiniams piliečiams.”

po atrastas nekaltu, nes įsta
tymui laikas išėjo ir byla tapo
atmesta. Kadangi kiti 11,000 ne
visi yra turčių sūnus, tai, su
prantama, teismai žiūrės į įsta
tymą truputį kitaip.

Valijos kunigaikštis rengda
masi kelionėn į Indiją pasiėmė
ant laivo 20,000 bonkų vyno,
10,000 bonkų alaus, 5,000 boftkų degtinės ir 100,000 cigarų.
Maistų apštis tolygios vertės
Atidavimas garbės Nežino šitai butų gera pagalba kaikumam Kareiviui beveik tiek pat riems Anglijos žmonėms, karo
suramina skurdžių namus visoj nuvarytiems į skurdą.
šaly kaip ir bandymas pateisin
ai lenktynių sistemą paskiriant
Paskutine Wisconsino valsti
vieną iš milionų aukų ir sutei
jos legislatura paskyrė $00,000
kiant jam rūmus gyventi ir
VVisconsino xNacionaliai sargy
duodant penkis kartus į dieną bai. Wisconsino valdžia taipgi
gerai pavalgyti.
prisideda prie lavinimo moks
leivijos po federale kontrole.
Amęrikos pluInkratai užsispy Madisone yra 1700 moksleivių,
rė atimti iš darbininku visas kurie mokinama karinio mok
jų apsigynimo įmones. Ilardin- slo ir kurie turi $500,000 ver
go pasiūlymas pramoninio teis tės tam tikslui daiktų.
Be šitų daiktų federale val
mo, kuris, žinoma, reiškia ♦pri
verstinį trečiųjų teismą, paro džia parūpina jiems brošiūras,
do kelią, kuriuo sumanymai mėnraščius ir knygas apie ka
yra vejlami. Pramoninis teis rinius dalykus. Jungtinėse Val
mas Kansase parodo, kokia ne stijose yra 300 kolegijų, kurio
laime butų toksai ginklas kapi- se ruošiama 100,000 karininkų

PETER A. MILLER
2128 West 22nd Street

Išpardavimas

Pranešu savo prieteliams ir rėmėjams, kad
išparduodu savo visą biznį didžiai nupigintoms
kainoms — daug pigiau, negu vvholesalio 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

KAS GERIAUSIAI

DUOTI KALĖDŲ
DOVANĄ,,

—r—

Daimanto arba aukso žiedas; aukso arba paauksuotas laikrodėlis.
Tie dalykai pasilieka atminčiai ant visados.
Tiktai reikia, žinoti, kur juos pirkti, kad nupirktumėt teisingą
tavorą ir už teisingą kainą. Musų krautuvė yra žinoma per 25 me
tus Chicagoj.
Mes parduodam teisingai gvarantuotą tavorą ir už
teisingą kainą. ,

P. K. BRUCHAS
3321 So. Halsted St.

Gera sveikata, yra didžiausia palaima,
Kuomet sergame, yra užvis svarbiausiu paduot
dalyką į gerai patyrusio gydytojo rankas, kuris
supranta, kaip sugrąžint sveikatą.

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

Saugios Depozitu Dėžės
Atdara panedellals ir subatomls Iki 8 vai. vak.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei ifi raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimų akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skauda, tuomet reikalaukit akinių.

Waukegano
Lietuviai—

Norėdami SIŲSTI PDrlGŲ
savo giminėms LIETUVON,
kreipkitės į J. E. Bruževičiaus aptiekę:

John J. Smelana

WAUKEGAN
PHARMACY,

Akinių specialistas
1801 So. Ashland Avė.,

1005 Marion Street,
Waukegan, III.
m ■ ■ w ■ ■ ■ !■ w 1

Kampas 18-os gatvės.
Ant trečio augSto virš Platt’o ap-

tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

J. P. WAITCHES

Ar Jus Kankina Pleiskanos?

LAVVYER Lietuvya Advokatas

NAUDOKITE Rttffles

Dienomis: Room 511 —
127 N. Dearborn St.
Tel. Dearborn flflM
Vakarais: 10736 S. Wabash Art.
Tek: Pullman 4877.

Jums Galvos Oo^bfielti?

UDOKITE Pufflei

Plaukai Slenka?

Ar

NAUDOKITE jRufflef

>

Ar Jų» Norit® Apcau^ou* Juos?, X

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE

NAUDOKITE ĘliffleS
ĮDilaitęnmui

jivo

plaukų gražiais ir tankiai!

NAUDOKITE

DeinantaL

Mžla&ymui galvos odos sveikai ir Ivariai.

NAUDOKITE

Laikrodžiai,

Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog
iŠ išdirbčju per paSty už 75c. bonkp.
F. A D. RICHTER & CO.

AuksyM, Columbijos Grafonolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

Srd Avė. & 3Sth St.

Brooklyn. N. Y.

4537 S. Ashland
Av^ Chicago, III.

j DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
Tnuzikališkų instrumentii naujausios išdirbystės: armonikų, koncertinų, skripkų, rekordų visokioms
\
įkalboms, gramafonų ir auksi- ITgf
įnių visokių daiktų: žiedų ir
J laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas
■ reikia, o ypač muzikališkus instrumentus
, ir prisiunčiam į kitus miestus kam ko reik
V
K. PIKELIS,

1907 So. Halsted St,

Pasekmingiausis

North America Accordion
Manufacturing Company.
Išdirbėjai geriausių
ir lengviausių accordioh, piano arba cromatiškų.
Geriausi
pasaulyj instrumen
tai ir gvarantuojami ant 5 metų. Tai
some visokios rųšies
accordion. Specialia
accordion mokinto
jas, duoda lekcijas veltui pirkusiam.
A. CIMEI,

Chicago, III.

Išradimas

— nuo —

PLIKIMO
Gydome priežastis: pleiskanų, slinkimo plaukų, niežėjimo galvos
odos ir tt.
Gydome piežastis vedančias prie nuplikimo ir šiaip plaukų ken
kimą.
Tikrai atauginame plaukus ant plikos galvos.
Pasekmės užtikrintos — Egzaminavimas veltui.

THE THOMAS’ IIAIR & SCALP SPECIALISTS
300-1 Garrick Bldg.,
64 Wcst Randolph St.,
Chicago, III.
Ofiso valandos: 10 ryt. iki 9 v.
Phone Centralz5851

772 DeKoven St., netoli Halsted
Tel.: Haymarket 8777.

■ PRANEŠIMAS
I

■

Siunčiame pinigus Lie■ tuvon, prisiuntimas užtikrintas.
1
■
Inšuruojame nuo ugnies,
■ namus, rakandus ir auto■ mobilius.

■

Parduodame namus, sko■ liname pinigus.

Evaldas & Pupauskas,
840 W. 33rd St.,

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.
P. S. Parduodu visus kariu arba pavie
niai: 5 wall case’ius, 5 shelve-easius, 1 safe’ą,
1 registerį, 2 angliniu pečiu. Taipgi visus įran
kius — varstotą laikrodėlių taisymo.

Milwaukee Avė. cor. Carpenter St
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM
3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ

Mainoma Svetimšaliu Pinigai

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

įdiegta į augančiųjų žmonių
Henry Ford nepaliauja daręs
protus kalba teisingiau apie lai, tokių daiktų, kurie yra kartykas įvyks ateity, negu tie už- bčmis visai kapitalistinių dielių
tikrinimai, kuriuos gali duoti giminei, gyvenančiai iš šitos šakapitalistinis prezidentas.
lies žmonių, tų žmonių, kurie
-------- *— dirba. Kapitalistų spauda nei
Tikdcą paskelbtas laikraščiuo- neburblelia apie tai, ’ kad jis
se valdžios paduotas sąrašas įsteigė šešių valandų darbo die11,(MM) išsisukusių nuo stojimo ną savo automobilių gamykloj,
kariuomenėn, jau davė kai-ku- nors pirmiaus, socialistams sa
lių sėkmių — pietinėse valšli- kant, kad tas y r,a galimu daikjose vienas turčius, kurio su- tu, visas kapitalizmo priekalų
mis buvo vienu šitų 11,000 ir choras šaukė, kad jie sukvai-

Apsauga Padėtiems Pinigams

secur
ity
B
ank
■nnsBKB OF chicago —miff—iimrm!

moksleiviams

loja karinį pagerbimą Ameri- imantiems šilą karinį.kursą,

Pastabėlės

Visuotinas

$35,(KH)

Dr. VVliitney

175 N. Clark St., Chicago, III.

Tarpe Randolph ir Lake Sts. Ofiso vai.: 9 ryto iki 8 tai. vak. kasdie
ną. Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

T........ L

.

.
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. Yards 2750

Sveikatai ir Linksmumui

Reumatizmas Sausge'e

Gerk

South Side Beverage Co’s.

“MALT TONIC”
Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.
Pardavėja,
FREDERICK BROS,
8700-10 S. Halsted St.
Tel.: Boulevard 2538.
Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

SERGANTI VYRAI

Už visai mažas lėšas, suteikiama geriausis gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbėjo, todeL gali būt gera vieta ir tamistai.
Vyrai kenčianti nerviškumą, vidurių ir jaknų
nesmagunvą, reumatizmą, kraujo užnuodinimą, inkstų, pūsles, .urinariškuiną ir privatiškas ligas, į*ali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra
pažinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir
fyzišką tvirtumą.
pasiekia kiekvieną.
Kiekvieną sergančią ypatą kviečiame ateiti ma
no ofisan įšegzaminavimui. Tas neverčia jū
sų, kad turėtumėt ir gydytis, bet tai duos
progą patirti stovį tavo ligos ir kaip gali at
gauti sveikatą.
Geriausis medikalis patarimas kuris
Mano ofisas ir pasitarimo kambariai puikiausiai įrengti patogumui
ir geriausiam gydymui, žinomų chroniškų gydymų, nervų ir kitų ligų.
ŽMOGUS SU LIGA.
Nevilkink savo ligos iš atžvilgio pinigų, nes man atlyginimas yra
sąžiningas, nei nedaugiau kiek manai mokėt už atsargų su atida ir są
žinišką gydymą.
Jei turi by kokią ligą gydykis urnai, kol ne .yra
įsisenėjusi; arba jei abejoji, paliuosuok savo mintis tuojaus, ateidamas
pasikalbėjimui ir egzaminavimui.
PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PRIVATIŠKI GYDYMUI KAM
BARIAI.
!
Nepamirškite, draugiškas pasikalbėjimas nieko nekainuos.
DR. B. M. ROSS, SPECIALISTAS.
Kvalifikuotas ir kompetentiškas. Mokslą baigęs gydytojas ir turi
tinkantį leidimą nuo Illinois Valstijos.
85 South Dearborn St., kampas Monroe St. Crilly Building, Chicago,
Illinois. Imkit elevatorį iki penktam florui.
Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00 ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00
ryto iki 1:00. Taipgi vakarais: pan. ser. ir sub. 5:300 iki 8 v: v.
INSTEIGTA DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.
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Nesikankykite savęs siaus- |
mais, Reumatizmu, Sausgėle, >
Kaulų Gtlimu, arba Mėšlungiu ,
— raumenų sukimu; nes skau- g
(Įėjimai naikina kūno gyvybę g
ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND mo- ■
stis lengvai prašalina virinai- r
Dėtas ligas; mums šiandie dau- ■
gybė žmonių siunčia padėka- ■
vonės pasveikę. Prekė 50c per ■
pačtą 55c arba dvi už 11.05.

Knyga: ‘‘ŠALTINIS SYEI- ■
KATOS”, augalais gydyties, I
B kaina 50 centų.

■

Justiif Kulis

i 3258 S». HiUlid M.

■

Cbicų«, III. "

Tel. Boulevard 1969

P. K. MALELO,
Elektriko Kontraktorius
Suvedame dratus į senus ir nau
jus namus, sudedam fikčerius ir
įstatom motorus.
Užlaikau elektriškų reikmenų
Krautuvę ir taisymo dirbtuvę.
3336 So. Halsted St,
Chicago, I1L

PIRTIS.
Turkiika elektrikinė maudynė

Hotelis su 100 kambariu

Lankant musų pirtj, galima apsisaugot nuo sekančių ligų: Reumatiz
mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo,
Šalčio, strėnų dieglio, paralyšiaus,
inkstų ir kitokių elektra gydymų.
Naujausiais musų įtaisymais, gvarantuojame geriausių gydymų.
Moterų dienos tik Ut aminkali
dienų ir naktį.
Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie
ną dienų ir vakarų išimant U temin
tus nuo 9:30 ryto Iki 7:30 vakaro.

A. F. CZESNA,

1657 West 45-ta gatvė, Chicago, IU,
Telef. Boulevard 4552

NAUJIENOS, Chicago, AL

Subata, Gruodžio, 24, 1921

žemaitės vaizdelis.
k

r
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(Pabaiga)

Motina atsitokėjusi nuo iš
gąsčio, apsižvalgė po vidų, kaip
butų negirdėjusi vyro kalbos,
lengvai pratarė:
— Žadėjau kaisti karvei ger
ti, išliejai vandenį... mano taip
vargiai parneštų.
— Dabar laikas karvė gir
dyti! •— smarkiau suriko vy
ras.
Negalėjai pirma žygius
apeiti, kol manęs nebuvo?! Ži
noma, neprisimiegojai dar!
Kaip aš į vidų, tuomet visos
bėdos.... Ka tave velniai! duokš
tik man valgyti! — šaukė sės
damas už stalo.
— Nežinau, ką duoti, — ta
rė pati kurstinėdama ugnį. —
Pieno lašelis buvo, tų patį šu
va paliejo. Duonos nėra, nė
miltų nebeturiu. Išvirsiu bulbių.
—» Jai ko reiks?.. Nepadvėsk
tik badu, gulėdama namie!...
Bet prakeikta mada! Pareik su
šalęs, nuvargęs, nusibraidęs
per dienų; nespėsi kojų įkelti,
tuoj turi mane sukrimsti: šio
nėra, to nėra — ir vapės kaip
kokių litanijų! Gausi kuomet
per dantis — nusprogsi ant
vietos! Velnias turbūt tave ir
užsodino man ant sprando! Bū
tum verčiau lig maža nuspro
gus, akim buč neihatęs. Kad
jau taip nieko neturi, užkaisk
šamo vari ūkų!
Pati buvo besitaisanti eiti
vandens, — užniko vaikas
verkti. Sugrįžo atgal pas lop
šį.
— Ar aš nesakiau? Nė kokio
darbelio — apie vaikus lik čiu
pinėtis!... Dievo koronė su to
kia !
tylėjo. Vyras

taisėsi kai

sti samovarėlį. Pamatęs inibri-

kėlio šukes ant žemes, praply
šo išnaujo.
•V- Ak tu ištiža! — šaukė: —
ir tas jau sukultas! Nepaliksi
tu nė kokio doro indelio! Tau
tik su kiaulėms būti — kad
tave perkūnas... kad tave kiau
ra žemė, tu benage! Kur aš dabar arbatų užpilsiu? Nenoriu
tik, bet... kai paimsiu kuomet
perti, stačiai pasakau, nebeliks
tau gyvybės! Velnias paims ta
ve ir tavo vaikus!
Užkaito pačios kakta. Ausy
se ūžė; rankos, kojos drebėjo;
širdis plyšo, tvaksėjo, gomury
je gniaužė, akys aptemo. Ne
beišturėjo traminamų ašarų —
karštas sraunus tvanas iš akiu
paplūdo. Norėdama jas paslėp
ti, pasilenkė ant ligonio kūdi
kio. Akies mirksme sušlapo vai
ko veidelis.
Vyras kaskarts baisiau keikė,
apmaudavos, iiparojos, kelda
mas neteisingus apkaltinimus.
Pati stengėsi negirdėti jo žod
žių. Nuplūdus ašaroms, prari
jus keletą gurkšnių kartybės,
pasidarė jai lengviau. Atsidusu
si tarė:
Mat ir sunūs kaičia turi
nukristi ant manęs: šuva nu
metė imbrikčlį, o man reikia
nepakelti!
Balsas jos sudrebėjo nuo šir
dies skausmo, užgavo įtūžusį
vyrų. Pasižiurėjo skersoms į pa
čių, pamatė ant jos skruostų
ašaras, pašėlo išnaujo:
— Na, na, na! to betruko!
— sušuko. — Pradėk ant galo
žlembti... žinai kad aš to ne
kenčiu; paskutinis piktumas ma
ne ima... Ar nesiliausi žlembus?
Ko tau trūksta? ko tau netin
ka? — kumščios sugniaužęs ar
tinosi prie lovos.
— Tėte! nemušk mamytes!
— sukliko vyresnioji mergeli
kė. Puolusi apkabino tėvo ke
lius. — Nemušk, ęemušk! Vin
celis serga, mamytė verkia... ne
mušk!
•
— Tėte, tėte!... Mamyte! —
suvirko mažosios.
— 'Cit, ne kriokit!... šalin!
— pastūmėjo tėvas mergelikę.
— Pareik namo lygu į peklą
su velniais!... Kaip tik per
slenkstį, tuoj ir užsisės ant
sprando!
.

Pati tylėjo užsikvempusi ant
kūdikio. Vyrui pakako gerklę
laidyti, truputį lengviau bam
bėjo:
— Ragana prakeiktoji! Nė
vakarienės, nė nieko!... Ar se
niai sumaliau vienų puspūrį ru
gių, miežių? Maniau Kučioms,
šventėms ragaišio, ar virtienių,
o čia nė kisieliaus!... Ne kokia
tu gaspadinė, viendiene!... Nė
maž neguodi mano darbo. Kųgi tu pati uždirbi?... Vis tik j
mano rankas žiuri. Išaikvos vis
ką, nebeturi ko j dantis —vaik
ščios galva nuleidusi, kad tave
šimts! Nė aslos neišsišluos tu,
nevaleika! Žmogus per amžį
jyapratęs padoriai — nosį su
ka tokiame kiaulininke. Nors
pasiusk!...
Bijok tu ir Dievo taip
keikti, be kokio reikalo! — ta
rė pati ištiesų jau verkdama.
— Žiūrėk, Vincelis visai jau
miršta, putelės eina iš burne
lės, užšalęs, pamėlynavęs mažu
lėlis!... pampintum gramnyčios..
Gali naktį numirti — kągi už
degsim?

kas sorgą! Praeitą naktį akių
nesudėjau. N6rs tu miegojai,
vis tik ne mirties miegu: tu
rėjai justi, kaip vaikas čirpė ne
savo balsu. Tau išeinant, ar ne
prašiau kokios pagalbos rūpin
tis? Medžioklės negalėjai aplei
sti... daugiau už vaikų rūpėjo
medžioklė!...
— Nebūk kvaila! — nukirto
vyras: — žinai, kad šiandien
Kūčios
medžiotojų diena. Nė
surišęs niekas manęs per Kū
čias nesulaikytų nuo medžiok
lės. Nebepirmi metai, turbūt ne
užmiršai !
• O parėjęs įmanytum ma
ne su visais vaikais prakeiktum.
Aš nuo ryto burnoj kruopos ne
turėjau. Vaikas merdėja, man
širdis plyšta... Dar šnekės, kad
jam ant keršto noriu numa
rinti.... Ar tu ben kiek turi pro
to!
Vyras taip įspėtas paliovė šu
kavęs, bet pa tyliais vis keikė,
apmaudavosi, pats nesižinoda-

tcfęu

bekvėptelėja, nusiminusi sušu
ko.
— Jėzus Marija! Vincelis jau
miršta!... Tėvai, žiūrėk, bevei
zint mums vaikas be žvakes
numirs!...

Geriausia Vieta
Pirkti

Palengvins akių įtempimą,
kuris esti, priežastimi galvos
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamą
akių karštį, atitaiso kreivas
akis, nuima kataraktą, atitaiso
trumparegystę ir toliregystę.
Prirenka teisingoj.-rtkinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedėldicniais nuo 10 ryto
iki 1 po piet. 1553 W. 47th St.
Tel.: Blvd. 9660

A. SHOSHO
AKU5ERKA

Turiu ^tyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.
Chicago, 111.

^Specidistas džiovai

8514-16 Iloouevelt Rd.
Arti St. Louis AveM
CHICAGO, ILL

Padarysime 500 namu linksmais

Ateiki mijs dirbtuvės brenčių

25

Moterišką, Vyrišką |g
Vaikų Ligą.
OFISO VALANDOS!
Kuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
fc vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro.
Nadiliomia nu® 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po pie^.
T’fefojiaa Dresel

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas S.
la'avitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 3114 W. 42nd St.
Tel. l.nfayette 4988.
lai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietų.

f;

ir angliškų rekordų ir

Nupirks

rolių dėl Player Pia
no.

didelį Phonographą

DK.

išdirbinio

Tiktai $25
$100 iki $200

3343 So. Halsted St.,

Tik 500 phonogrophų su tokia kaina.

Kątik eugiji® 18 Callfomijoi Ir
▼U tęs sava praktikavimą p® ]fa.
5203 W. B arrisva Sk

Tik $42

Y III Jūsų pasirinkime iš 24 rekordų, 500 plieno
TIH '1
I U|bdatų, taipgi dainianto adata su kiekvienu Vįl | Bjj J
■ vi phonographų. Ateikite pas mus ir mes 1
1
II

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

VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS IR RĖMĖJAMS,

Universal State Banko

Valandos: 8—12 kaadlszm Ir 8—8
vakaro Išskiriant nad&ldianiua

r-'

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4631 So. Ashand Avė,
Tel.: Yards «94

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

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

VALDYBA IR DIREKTORIAI

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

KAPITALAS IR PERVIRŠIS $250,000.00
UNIVERSAL STATE BANK

KALĖDŲ DOVANOS

Po priežiūra Illinois Valstijos ir
Chicago Clearing House Association

Dabar yra laikas

»

NESUGADINUS NUOŠIMČIO PER C
KELTI SAVO PINIGUS į ŠĮ SAUGŲ IR STIPRRŲ BANKĄ
Priduokite mums savo Bankinę Knygutę bile kurio Chicagos arba kito
miesto Banko, kuris jus neužganėdina, arba nėra jums palankus, — Męs sukolektuosime ir perkelsime VISUS PINIGUS SU NUOŠIMČIAIS i šj

Y

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 specialčs kainos Kalėdų eglaitėms
šviesos.

Suvedame dratus ir sudedame fixtures } 6
kambarių namą už $69.00. Persitikrinimui kreip
kitės pas mus arba telefonuokite, o mes suteik
sime apkainavimą, Darbą visuomet gvarantuojarae.

UNIVERSAL STATE BANKĄ
Stipriausia, parankiausia ir didžiausia Lietuvių Finansinė Įstaiga Ame
rikoje.
ŠIAME BANKE PADĖTUS PINIGUS GALIMA ATSIIMTI ANT KIEK
VIENO PAREIKALAVIMO SU NUOŠIMČIAIS.

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

NEW PEOPLES ELECTRIC CO.

Kas eėdija pinigus Universal State Banke, tas nemato blogų laikų ir be
darbės.

1711 West 47th SL

KALĖDINIS TAUPYMO KLIUBAS

Tarpe Hermitage ir Paulina.

Tel.: Yards 413

(CHR1STMAS SAVINGS CLUB)
Kas diena vis auga ir auga. Įstokite ir Tamista musų Kluban.

MARY A

D0WIATT—S ASS.

rekordus,

su raštišku GVARANTAVIMU ant 10 metų. Šių phonographų reguliarė kaina nuo

Juozas F. Budrik ’

7S7

TeL

1922 modelio, kuris grajina
visokio

Linksmu švenčiu Velyjam

Specialistas Ligų

Galite

pradėti su lc, 2c, 5c, 10c, arba doleriais, ir greit sutaupysite gražią sumą pagal
musų planą.

Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų
ir pūslės. Elektriškas gydymas su pagal
ba X-Ray spindulių.

DR. J W. BEAUDETTE

PINIGAI LIETUVON

Ofisas
Nbvako Vaistini
1724 S. Ashland Ava.
Vai.: 2:30—5 ir 8:80—10 P. M,
Ned.: 2:30—4180 P. M.
Telephone: Cat ai 464

Tikriausiai ir Greičiausiai nueina per UNIVERSAL STATE BANKĄ, nes
yra siunčiami kas dieną paštu ir kablegramais tiesiog KAUNAN.
Duodame extra žemas kainas ant didesnių sumų.

Ofisas
5100 S. Ashland Ava.
ant viršaus Banko
VaL: 1—2:81 ir 6:80—8:80 P. M.
Nedėliomis iki 2:30 P. M.
Telephone: Republic 805

Įj

,
BANKO VALANDOS:
B ^Kasdiena, apart Nedeldienių, iki 4 vai po pietų
Vakarais: Utarninkiiis.; nuo’ 6 iki1 8:30
|| Subatomis: Visa diena iki 8:30 vakare,

UNIVERSAL STATE BANK
*j*-

T. Pullman 5482

Fraktikvoja 15 Metai
Ofisas
K72B So, Ashland Avė., 2 labas
Chicago, Illinois*

Tel. Kedrie 8902

Gramafonai geriau
sių išdirbysčių parsi
duoda ant lengvų iš
mokėjimų. Didelis pa
sirinkimas lietuviškų

'

HERZMAN^

M RUSUOS
PenikUI nuo 8412 8®. K&toted St.
>o No. 8818 So. MalstU St.
JSeral lietuviam® finamaa p«r 81
motu kaipo patyrus gydytoja®, Phlrvrgaa ir akušeris.
Gydo aitrias ir chroniškas Ilgai,
vyrą, motorą ir valką, pagal aaajausiaa metodu X-Rax k ntokjąf
odektroi prietaisus.
Ofisas ir Labaratorljat U2i W.
18th St., netoli Kišk St.
VALANDOS: Nū® I®—U pietą,
fr aus 6 Iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
8110 arba 857
Talephsnalt
Naktimis j Ihnal
__
, 868 - Drovkr 4186
GYVENIMAS: 8313 S. Halsted St.
7ALi 9—18 ryto Ir 8—9 vii vak.

DR. CHARLES SEGAl/

“3 12th
Rusiškos
ir
Turkiškos
Vanos
STREET

.

3252 So. Halsted St.,

i

LAIKRODININKAS
Užlaiko laikrodžių ir Mtokių auk
sinių daiktų krautuvę. IFirmos klesos laikrodžių taisytojau
1827 So. Halsteč/ 8L,
Chicago, U!.

težiai, perlai. Viskas
vėliausios mados. Par
siduoda už numažintų
kainą.

BANKO VALDYBA:
Jos J. Krasovvski, Pres.
Wm. M. Antonisen, Vito Pres. & Cashier.
S. V. Valanchauskas, Asst. Cashicr.

■■■■iii
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Frank VVaitekaitis

Auksiniai laikrodėliai,
daimantai, žiedai, re

tų per tave, užmuščiau ant vie
tos !
Pačiai nebeužteko kantrybės
tylėti. Nors vis verkdama, bet
staiga tarė:
— Beproti tu, beproti! nesižinai, kų bekeikti. Lygu tu ne
girdėjai šimtais kartų, kad vai-

------------ p,

Lietuvis Akiu Specialistas

Vyras, kaip elektros užgau
tas, krustelėjęs pašoko, puolė
iš užstalio, suklupo asloje, maž
ne pervirto; pripuolęs krito ant
vaiko ir jaučio balsu pradėjo
baubti. Pabudo tėviška meilė.
Skaudus gailesys suspaudė šir
dį, per balsingų riksmų vos be
ištarė į pačių:
— Per tave vaikas miršta!
Maželėlis tas mano! Neturėjai
geros motinos!....

S

tik vaikas numir

..

Dr. Vaitush.O.D.

ta

(Tėvas ištolo pažvelgė į vai
kų. Pamalė, jog tikras jau nu
mirėlis. Mušdamas kumščia į
stala suriko:
Ot, kokia!... Nesakyk tu,
žmogus, kokia padla! Ar daug
pirma sakei, kad vaikas ser
ga?! Buč parūpinęs vaisių... Bet
ne! vis tik man ant keršto! Vie
nas lik vaikelis — ta patį no
ri numarinti! Kodėl tu mergas
sveikas augini? O tų lig ma
žų susargina^ — kad tu pati
nusprogtum! Ka norint tu jam
padarei — išgųzdinai ar nušal<l<?i ! Na,

nias, ko. Sukinėjosi, trypė šla
pioje asloje mindamas dar di
desnį purvynų. Dėliojo indus iš
vienos vietos į kitų, stumdė,
spardė maišelius, darydamas
tvarkų. Betvarkydamas taip pri
statė sau po kojų, kad ne žinksnio nebegalėjo pažengti. Apmaudavosi, keikė šaltį, ankšta
triobų, ponų, pačių, vaikus, —
keikė visų pasaulį ir su pačiu
ponu Dievu butų susimušęs.
Pagailo mirštančio vaiko, ne
beįmanė ką veikti. Artima vai
ko mirtis stojo akyse, sąžinė
griaužė; rodos sakyte kas sa
ke: “Per tave vaikas miršta!”...
Krito ant suolo, parėmęs alkū
nes ant stalelio, dclnose akis
įkvempęs rymojo.
Pati nieko nebegirdėjo nei
juto, tik užsikvempusi bučiavo
visai jau šalstantį kūdikį. Kar
štomis ašaromis laistė, tartum
savo karštu dūsavimu troško
jo gyvybę išlaikyti. Matydama,
kad vaikas vos tik retkarčiais

■*„_

Chicago, III.

STREIKAS UŽBAIGTAS
•'•••F

j
■

■

Susivesk elektros dratus j savo namą dabar. Kaina stebėtinai
tema. Pagabus išmokesčio planai: suteikiamas, jei norite. Mielai
npkainavimą suteikiame.

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

DR. M. STAPULIONIS
Gydai be gyduolių ir be operaciją
3347 'Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakarą
Tel.: Doulevard 9397
781 W. 18-ta gat.
2 iki 8 Vak.
Tel.: Canal 279
----------- ----------------------,/

DR. C. K. KLIAUGA
DANTISTAS
1821 Ee. Kalsted St., Cbleaga, I1L
kampas 18th St.
Valandas: 9—12 ryto Ir 1—| yak.
Pbone Canal 267
.....................

— ..................... — n......... ........

į----------------------A
Tol afc ns Pullnjan 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietavy* Dentistaa
1D8UI Bu. Micidgfica
RomIsbA
Valandos: 9 ryt® iki 12 dieną
Wua 1 p® pietą iki 9 vakarą.
Telephone Yards 5834

DR. P. G. VYIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted StM Chicago, III.
Telephone Boulevard 5053 i

Dr. A. Juozaitis
DEN TĮSTAS
Valandos: ,nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedil. pagal sutarime.
B2«l So. HalNted St„ Chicago. UL
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tojo už tarpininkavimą atlygi
nimo. Title and Trust kom
panija taip ir pasielgusi. Bet
užstatyta AŠTUONIOLIKTOS APIELIN
Pagarsėjusia anąmet “ban- kuomet jai buvę
kierius“, P. M. luiifis, kurįs tu $210 kaucija, tai ji pervedusi
KĖS.
pėjo dumti į vakarines valsti p. Jogminienei nuosavybes teijas nuo savo depozitorių, kada
Pereitą sekmadienį, gruod
P-as Villovičius betgi patrau žio 18, įvyko Liuosybės Drau
subankrutijo
jo
“bankas“,
kė p. Kailį tieson dėl savo “ko gijos priešmetinis susirinkimas,
šiandie vėl turi nesmagumų.
Tūla “real estą te“ agentūra, mišeno“ ir iškhščių, reikalau kurį atidarė pirm. Radauskas.
Fcderal Bond and Land Com- damas viso $500.(M). Byla tapo Raštininkas perskaitė pereito
Neklausykite tų boiną! pany, 666 W. 18-tb str., patrau paduota į Cook County apskri susirinkimo tarimus,' kurie liko
(Circuit Court),
kė jį tieson dėl neuzmokėjįmo ties teismą
Vakar į Stock -Vardų strei “komišeno” už namo pardavi spalių 17 <1.; ji užrekorduota mieji draugijos reikalai. Buvo
po No. B. 79023.
kuojančių darbininkų mitingą mą.
pranešta, kad pora draugijos
Skundėjas
aiškina,
kad
p.
Nors
nebuvo
girdėti,
kad
p.
atsilanko du bolševikiški agennarių serga, bet kokiomis ligo
Kaitis,
norėdamas
išsisukti
nuo
Haitis
butų
atsiteisęs
su
savo
tukai su vienatiniu tikslu sumis jie serga nepranešta. To
maišyti
streikierių suprati- i “banko" depozitoriais, kuriems mokėjimo nuošimčio agentui, liau sekė delegatų, kurie buvo
mus ir pasėti tarp jų neapsi- jisai, rodos, paliko kalias kele- įteikęs afidavilą Tittle and pasiųsti
Chicagos
Lietuvių
kenlimą, iš ko turėtų naudos tą tuksiančių dolerių, bet, pa Trust kompanijai, kuriame ji Darbininkų Tarybos konferentik Stock-Yardų bosai.
jsirodo, jisai turėjo kuo nusi- sai sakąs, kad jisai niekuomet cijon ištirti, būtent, ar butų
Tie •agentukai
darbininkų pirkti namą, kuomet pernai vėl neįgaliojęs p. Villovičiaus par naudinga prie šios tarybos pri
mitinge vakar, atidarė savo ne- apsigyveAo Chicagoje; ir ne duoti jo namą, nedaręs su juo sidėti, pranešimai. Jis pranešė
praustas burnas, pradėjo kolio- tyt, nevisai menką namą, nes jokių sutarčių ir net visai ne Chicagos Lietuvių Darbininkų
nes, išmislus, melagystes
ir parduodamas jį, gavo $8,000. pažįstąs jo. Bet p. Villovičius Tarybos koferoncijos tarimus,
šmeižtus prieš Naujienas ir jų
Augščiaus paminėtosios agen tvirtina, kad jisai turįs p. Hai plačiai išdėstė jos tikslus. Del
vedėjus. Kiekvienas ją žodis tu ros savininkas, V. B. Villo- čio parašą po sutartim ir ket klausimo ar prisidėti prie Chi
liudininkų, cagos Lietuvių Darbininkų Ta
buvo niekis, kiekvienas rėks- vičius, sako, kad pas jį į ofisą vertą ar penketą
mas buvo judošiškas prasima- vieną dieną atėjusi p-ia Jogmi- kurie girdėję, kaip juodu
rybos, prasidėjo diskusijos. Y'nymas. Naujienos stovėjo
ir riienū ir prašiusi surasti jai nu
patingai subolšcvikėję draugi
Skundčjas
esąs
pasiryžęs
rcistovi už darbininkų teises
ir mą tarp 28 ir 35 g., arti Ėmė
jos nariai kėlė didelį leriną, sa
kalanti,
kad
p.
Kaitis
butų
pajų unijas, todėl tie agen t ūkai rald avė.
kydami, kad Chicagos Lietuvių
trauktas
atsakomybėn
ir
už
v
taip ir plusta ant Naujienų.
I Neužilgo po to atėjęs į tą
Darbininkų 'taryba ir šiokia ir
urią tokia ir kad joje vadovauju p.
Apsisaugokite jųI
agentūrą P. M. Kaitis ir pasiu
ke nori suardyti jūsų vieny- lęs jam surasti pirkiką jo na- pastarasis papildęs savo afida- Grigaitis ir lt., visai prieš ją
hę!
•
[mui, kuris randasi, kaip tik to- vite.
•jokių faktų nėprirodydami. Po
Jic varėsi ir varosi prieš uni- je apielinkėje, kur norėjo pirdiskusijų eina prie balsavimo.
jas, o labiausia prieš daboti- kti p. JogmThienė.
Federal
Dar B. Lubinas duoda patėmiCHURCH
RASTAS
KALTU.
nę jūsų stock-yardų uniją. Iš Bond and Land kompanijos
jimą, kad girdi, jeigu bus nu
to džiaugsmo yra tik bosams, prezidentas pranešęs jam, kad
balsuota dviem trečdaliais bal
Teismas rado Chiirch kaltu sų už tai, prisidėti, o jeigu tik
Nepasiduokite
suvedžioto- jjsa* .turįs pirkiką ir galįs pajam8|
. siųsti jį pažiūrėti namo. Tuo- užmušime Bernard J. Daugher- daugiau kaip puse — neprisi
1 met juodu susitaikę dėl namo ty ir Carl Ausimis, ir nuteisė jį dėti, bet palikti visą dalyką
Varykite juos lauk, kada jie kainos ($8,000) ir dėl “komi- mirties bausme.
sekamam susirinkimui nuspręTečiaus Churcho advokatui sti. Su tuo ir bolševikai sutiatidaro burnas šmeižimui Nau- seno“ ($210) ir padarę raštu
jienų, o ne jūsų reikalų apgy- sutartį, po kurią P. M. Kaitis paprašius teisėjo išklausyti jo ko, tikėdami,
kad visgi
nimui.
1 pa’sirašęs savo ranka. P-as Vil- bylą išnaujo, teisėjas su tuo su trečdaliai narių nebalsuos už
tiko ir paskyrė tam dieną, sau prisidėjimą prie tarybos.
Bet
Ant Naujienų jus visuomet lovičius po to padavęs savo
sio
12.
jie
apsirinka, — nubalsuoja
galėjot atsidėti, ir užtarimą ra kostumeriui p. Jogminicnes ad
daugiau kaip dviem trečdaliais
sti, taip ir visuomet jus busite resą.c
Taigi
su Naujienomis, o Naujienos
ši moteriškė, matoma, nuėjo Vicną pašovė, kitas pasidavė. balsų už prisidėjimą.
sekančiais metais
Liuosybės
su jumis.
pas p. Kaiti, apžiurėjo jo na
Draugija prigulės prie Chica
Policistas
W.
F.
McNaugbmą
ir
nupirko
jį.
Patyręs
apie
Laikykitės vienybes!
tai, p. Villovičius pareikalavo tonas anądien pašovė plėšiką gos Lietuvių Darbininkų TaryJūsų bus pergalė kovoje už savo “komišeno“, bet p. Kai Clyde T’immonsą, gi kitas jo
savo teises.
tis, esą, atsisakęs; jam mokėti. draugas vėliau pats policijai
Užbaigus visus draugijos reiTuomet agentas pasakęs apie pasidavė. Policistas už tai ga kalus^uyjįjp. y.<l(Į,vl>os rintai Chicagos Title and Trust vo sergeanto rangą nuo Fitz- kimas sekarttikins'■nncTaius. Ji
NSe----------- -r-—------------ ■
- -—
u
kompanijai, prašydamas, kad morriso.
likosi išrinkta sekanti: pirm,
(Apgarsinimas)
ji neduotų “title“ (nuosavybės
A. Radauskas, jo padėjėju B.
teises) namo pirkikei, kol p.
Lubinas; nut. rašt. J. Danta;
Kaitis neužmokės jam suderuPaulauskas; iždo
PREZIDENTUUI NUO C & M glob. K. Paulauskas.

CHICAGOS
:; ŽINIOS::

Lietuviu Rateliuose

Stok-VarduC dartininkams

VELTUI $30.00
T. M. I). 22 kp. susirinkimas, kuris
Paauksuoti laikrodėliui ,su puikiau
turėjo būti gr. 25 d., delbi švenčių
neįvyks Apie dieną susirinkimo bus siais 21-akrnenimi ir retežėliu vy
rams ar moterims. Pagarsinimui sa
paskelbta vėliau. —Valdyba.
vo tavoro, nusprendėme išdalinti 5,000 šių laikrodėlių VELTUI. Plates
Melro.se Parko Lietuvių Amerikos nių žinių kreipkitės į katalogą išsių
Ukėsų Kliubo priešmetinis susirinki simo aplaikę 12c stampoms.
mas įvyks seknvadienį,gruodžio 25 d.
I’EARL TRAIDING CO.,
Y. Waičiulio svet., kampas Lake ir 23
Box 122,
gatvės. Visi nariai malonėkit atsilan 189 Perai St.,
New York, N. Y.
kyt, nes bus renkama valdyba atei
nantiems metams. Melrose Parko
BARGENAS
ir apiellnkes lietuviai, kurie dar ne
Parduodu
grosernę
ir bučemę labai
priklauso šiam kliubui, kviečiami at
geroj
vietoj.
Nauji
fixturcs,
geras
silankyt ir prisirašyt, nes kliubas. yra
stakas.
Kaina
$1,400.00.
numažinęs įstojimo mokesnį ir dabar
537 —154-th PI.,
gulima įstot už vieną dolerį.
Harvey, BĮ.
•
— Prot. Raštininkas.

Kalėdų šventoje?
Iškilmingos pamaldos atsi
bus Katedroj, Motinos Dievo
šit’lavos, Lietuvių Tautos Ka
talikų bažnyčioj, 35 gatvė ir
South Union avė., Chicagoj.
Piemenėlių šv. mišios bus
laikomos per Jo Malonybę kn.
Vysk. S. B. Mickevičių D. I).
kaip 12 vai. nakties, t. y.
iš
šeštadienio j sekmadienį, iš subatos į nedėldienį.
Visos apeigos pagal Kated
ros ceremonijclo, “Žodis Die
vo“ lygiai per jo Jo. Malonybę
Po šv. mišių, bus dalinama pa

laimintas vynas žmonėms, pa
gal primityvių krikščionių ba

dą, ką Roma nugramzdino pa
žemindama neturčius, o (Lietu
vių Tautos Bažnyčia atiduoda
žmonėms ką Viešpats Kristus
paliko.
Giedorių choras giedos spe
cialiai giesmeles prisirengę, pa
sveikint šventę Kristaus gimi
mo.
Visus sveikai žiūrinčius į tą
visą kviečia klebonas.
Katedros M. I). šid lavos.
Ir linki visiems linksmų Kaz ledų, taipgi Naujų Metų.
Kun. Vyskupas S. B. Mic
kevičius, D. D.
3509 So. Union Avė.,
Chicago, III.

Milžihiškas Pajus

TAIKOS GADYNĖ.

Gyvename didelėj taikos
gadynėj. Taika Anglijos su
Airija jau matosi, keturios
didėsės šalys Washingtone,
kas reiškia taiką Pacifico ir
sumažinimų laivyno — ko
dėl nesistengt padaryt tai
ką su pilvu? Jei išvalysite sa
y o vidurius ir užlaikysite
švorus su pagelba Trinerio
Karčiuoju Vynu, tada joki
vidurių nesmagumai ne
kenks, jausitės gerai, ir bu
site linksmi. Mr. John Skrdla rašo iš Wilber, Neb.,
gruod. 3 d. “Tikiu į Trinerio
Kartųjį Vyną. Jis atstoja
visokiuose reikaluose”. Ir
Mr. Joseph Bielinskis rašo
iš Ituma, Sask. lapkr. 28:
“Linksmai galiu pasakyti,
kad niekados nebusiu be Tri
nerio Karčiojo Vyno”. Jūsų
vaistininkas arba vaistų
pardavėjas ?yra pilnai apsi
rūpinęs Trinerio gyduo
lėms. Ir, jei norite gražų
Trinerio sieninį kalendorių
1922, “Pionieriai”, prisiųskite 10 centų padengimui
persiuntimo lėšų ant adre
so : Joseph Triner Company,
1333-45 S. Ashland Avė.,
Chicago, III.

Į LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų
ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 19.10 m.
PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems i
LIETUVĄ.
Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą.
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet iv mai
nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas
179 E. 3-rd Street,

New York, N. Y.

Case ar.d Martin firma, kuri
kepa geriausius pajus Ameri
koje, padarė savotišką prezentą
Amerikos prezidentui W. G.
Hardingui, — būtent nlilžinišką pajų, kurs sveria 15 svarų,
yra 15 colių pločio ir 2 colių
storio. Tai yra džiovintų vyn
uogių — lŲj’nce — pajus. Iš
keptą (’asę ir Martin pajų va
kar išvežė į Washingtoną specialis pasiuntinys, kurs įteiks
jį prezidentui.
(Apgarsinimas)
NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS

LYTIŠKAI NUSILPNĖJUSIEM

į: Prie progos galiu pažymėti,
įcad šiame susirinkime nutarta
surengti sekamą vasarą išvažia
vimą į miškus, Jei geresnio su
sipažinimo ir sekmingesnio vei
kimo draugijos ir visuomenes
Ubui.
— Narys.

Pranešimai
Jaunų Lietuvių Amer. Tautiškas
Kliubas rengia didelį koncertą ir ba
lių sausio 21 d. Meldažio salėj Pusė
to vakaro pelno skinama Rusijos ba
daujantiems žmonėms šelpti. Prašome
kitų organizacijų tą dieną nerengti
vakarų.
—Komitetas.

Lietuvių švietimo dr-ja rengia svar
VYRAMS.
bias prakalbas gruodžio >25 d., 7:30 v.
v., Raymond Chapel, 816 W. 31st St.
Priiiųskit mums tik 50c
Lytiškai nusilpnėję vyrai, kaipo Be prakalbų bus solo, duetų, kvarte
nervuoti, išgyja ant visados. Išsig-y- tų ir Kalėdų Eglaitė. Kviečiame vi
dysit vartodami NOVO. Todėl, ir ga sus atsilankyti. Įžanga dykai.
.
—Komitetas.
lima pavadinti stebėtinu, kuris jau
tūkstančius išgydė lytiškai nusilpu
sius vyrus. Jei vargina nerviškas
nusilpriėjimas, jie nustoję vyriškumo, į
jei turite malenkoliįą, šaltas rankas
ir kojas, galvą skauda, skaudėjimą ar-1
ba viduriu užkietėjinvą, iš priežasties J
paeina baisus sapnai ir abelnai kas j
tik apsireiškia žmonėse. Kaip pasi- '
naudojo kiti, tai pasveiksit ir jus nau
dojant NOVO. Tą būdą vartojant,
trumpame laiko tapsite tvirtu, sveilcu, i
laimingu, jei tik laiku vartosit. Pay’
vyzdžiui, kad pertikrinus jus tuomf,
pasiųsime NOVO ir tikrai persitikrin- įšit pasiusime VELTUI tiek, kad pil-.
nai užteks ant 15 dienų, jei tik pri
siusite pavardę antrašą ir 50c. pašto
ženkleliais arba pinigais apmokėji
mui persiuntimo lėšų. Meldžiu at
kreipti atida, kad tai no yra per ma
žas pamčg'nimui pakelis, užteks ant
15 dienu, šis pasiūlymas vra antnpruLn^Tioto laikn. Parašykit mums be
Paminėjimui 1 menesio su
vjlk’nimo, paminėdami laikraščio var
kaktuvių mirimo Agotos Balniodą, k”ri«me matome šį paskelbimą, o
nienės, kun persiskyrė su šiuo
mos išsiųsime minėtas gyduoles tuo
pasauliu lapkričio 27 d., 5 vai.
jaus.
|
ryte, po sunkios operacijos tu
novo company
rėdama 35 nv. amžiaus. Ameri
Box 33, Dopt. 48, Brooklyn, N. Y.
koje išgyveno 20 m. 15 metų Iš
gyveno vėčiusi. Paliko nuliudi•me savo mylimą vyrą ir du, vai
keliu: dukterį 13 metų ir sūnų
LIETUVON—
11 m.; seserį Viktoriją ir brolį
Petrą Amerikoj, Lietuvoj brolį,
k užrašykite
savo šuni
seserį ir motina. Velionė paėjo
nėms ir pažįstamiems
iš Ruplaukių kaimo, Stačiūnų
valsčiaus,
Šiaulių apskr.
NAUJIENAS. — UetuLieka nubudime vynus ir vai
vos žmonės Amerikos
kai.
Stanislovas Balnionis,
Naujienas
labiausia
4600 Prairie Avė., Chicago, 111.

mėgsta.

NAMAI-ZEME. ~
PARDAVIMUI 5 kambarių cottage, 2055 W. 18-th PI. Elektro šviesu,
maudynė ir t.t.
Antra 2051 W. 18-th PI., gasas ir
toiletui Kreipkitės
2119 S. Jlalsted St. 4 lubos

MĘS GREIČIAUSIAI
mainome,
parduodame visose dalyse Chicagos.
Norinti mainyti, parduoti, namų, lo
tą, automobilių, saliuną.
Apdrau
džiamo visokius turtus, nuo ugnies,
pavogimo, užmušimo ir kitokių ne
laimių. Kreipkitės ypatiškai ar laiš
ku: Bridgeport Real Estate Co.
3328 S. Halsted St. N. W. Cor. 33rd PI

PARDAVIMUI ar mainymui 3 lotai
ir 7 ruimų namas ant miesto praper' tės. Galima laikyti gyvulių ir paukš; čių. Nanras
randasi Xęrie 111 ir
PARDUODU BARBERNĘ ir namą. Jlalsted St. Atsišaukite:
Galima pirkti tik viena barbernę.
C. P. SUKOMSKI CO.
3416 S. Wallace St.
3346 So. Halsted St.,

Adomo ir Jievos Draugija laikys sa
vo priešmetinj susirinkimą sekmadie
nį, gruod. 25, 2 v. po pietų McKinley
Park salėj. Kiekvienas narys turi
atvykti laiku, kadangi yra svarbių
reikalų, kaip rinkamas valdybos atei
nantiems metams, raportas, delegatų
iš Ch. Liet. Darbininkų Tarybos kon
PARDAVIMUI buČernė ir grosemė.
ferencijos, etc. Už neatvykimą ski Parduodu greitai ir pigiai. Gera vie
riama bausme.—Prot. Rašt.
ta padaryti pinigą. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos.
J. TAROZAS,
Laisvos Jaunuomenes Vyrų Choro
4518
S. V/ood St.
repeticija nei sekmadienį, gruodžio
25 d. nei Naujų Motų d., sausio 1 die
ną, neįvyks, nes parko svetainė tom • PARDAVIMUI KRAUTUVĖ,
dienom bus uždaryta.
Cigarų cigarėtų, kendžių, icc
Sekr. J. Gedraitis.

Darbininkų
Namo Bendrovės visų direktorių ir
šėrų pardavėjų susirinkimas įvyks
pirmadienį, 'gruodžio 26 d., 10 vai. ry
to Aušros kambariuose. Visi paskir
tu laiku malonėkite susirinkti.
Roseland. — Lietuvių

— Rašt. P. Kisielius.

MILDA REAL ESTATE CO.
751 W. 31 St.
Phone Yards 6296
Perkame ir parduodame prapertes,
taipgi mainome farmas ant miesto
praperčių ir mainome visokius biz
nius ant namų, ir automobilių. Turi
me namų didžiausiame pasiskyrime
visose dalyse miesto. Apsaugojame
nuo ugnies namus, biznius ir rakan
dus. Taipgi insiuriname gyvastis ir
nelaimingų atsitikimų geriausiose už
tikrintose komarnijose. Klauskite K.
J. Filipovich, arba W. Eringis.

cream’o ir visokių įrankių. Biz
nis išdirbtas per 10 metų. Prie
žastį pardavimo, patirsite ant
vietos.
F. Šimkus
III E. 107 Str. Boseland, III.

MOKYKLOS ”

Tel. Pullman 1030

PIRMOS klesos saliunas pardavi
mui iš priežasties negalėjimo varyt
biznį, esu užsiinteresavęs kitu biz
niu tad šį parduosiu pigiai. 5 metų
lysas. Locni fixtures ir cigarėtų
laisnis. Tai yra bargenas ir geriau- ‘
šia proga visame gyvenime. Daro1
gerą biznį. Busiu su pirkėju, koliai;
Cicero. — Vyrų ir Moterų Apšvio- neužsigančdins.
Sam’s— 1840 So.'
tos Draugystės priešmetinis susirinki Halsted St.
mas bus sekmadienį, gruodžio 25 d.,
PARDAVIMUI pečius šildymui,
kaip 1:30 vai. po pietų, J. Staligo
svet., 1500 So. 49th Avė. Cicero, III. kitomis anglimis kūrinamas, visai
Yra daug svarbių reikalų, ir bus lin naujas, nes nei kiek nevartotas, di
kimas valdybos Reikalas kiekvienam delis, galima apšildyti 6 ruimus. Par
užsimokėti visas už'i’ktas mokestis. duosiu pigiai. Atsišaukite.
— Valdyba.
3535 S. Halsted St., 2-rų lubų iš prie
kio.
Bridgeporf. — Susivienijimo Drau
gijų ir KJiubu susirinkimas bus laikomas pirmadienio vakare, gruodžio
legatai būtinai susirinkite, nes yra
2(1, kaip 8 v. v. Mildos svet. Visi desvarbių reikalų. — Valdyba.

Meldžiame apielinkės draugijų ne
rengti vakarų sausio 14, 1922, nes
PARDAVIMUI
pirmos
klesos
tą dieną West Pullmano Lietuviškas
elektriką
taisymo
čeverykų
dirbtuve.
Pašelpinis Kliubas rengia vakarą.
Priežastis pardavimo, savininkas ser
ga.
Atsišaukite:
ATŠAUKIAMA KALĖDŲ
1709 W. 45th St.
ŠOKIAI.
Šiuo pranešame visuomenei, kad
Šokių Vakaras, kurį ketino rengti L.
S. S., 4 ir 22 kuopos Meldažio svetai
PARDAVIMUI galiūnas geroj
nei 25 d. gruodžio, yra atšauktas.
vietoj, biznis išdirbtas; šeši kam
Taigi tas rengimas neįvyks.
Rengimo Komisija.
bariai už pakalyj. Atsišaukite:

920 W. 14th St.

jl

Bažnytinės
Žinios
J

I

PARDAVIMUI

PRANEŠIMAI

SIŪLYMAI KAMBARIU

'PARDAVIMUI saliunas. Geriausia
vieta Chicgoj. Biznis išdirbtas per
FRUNTINIS
kambarys rendai daug metų; saliunas ir 5 kambariai
prie mažos
šeimynos,vienam arba gyvenimui už 50 dol. mčn. rendos.
dviems vaikinams, su valgiu ar bo Parduodu pigiai, nes apleidžiu Chicavalgio.
2515 S. F ai stecl St.
5301 S. Halsted St.
Matykite Vincą Stukų.

REIKIA DARBININKU
VYRU
REIKIA VYRŲ ATLIEKAmu laiku ar visą laiką. Kiek
vienas vyras turys abelną sugabuma gali lengvai uždirbti
nuo $100 iki $500 į mėnesį pardavojant Pirmo MortgcČio 8
nuošimčio Auksiniu^
Bondsus.
Auksiniu'
~
Gausi
Patyrimasi nereikalinihs.
i
te
čia
patyrimą,
kuriuomi
užt- dirbsite
daugiau
pinigų
<
„
. _ nei uždirbate ir busite nepricrulmidgi.
Kreipkitės ypatiškai biznio va
landomis, sub. iki 8 vai. vak.
1521 Haddon Avė.
PALATINE
Arti Milwąukee ir Division St.,
Chicago.

į savaitę.

Išmokinsimo

važiuoti ir Taxi blunio. Nuolatinis
darbas. $400 kapitalo reikalinga. Pi
nigai užtikrinti. 82 W. 'Washington
St. Room 525.

Design ir pasisiūti sau
drapanas.
Mokiname: patrinų padarymui,
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo;
klesota. dienomis ir vakarais.
Specialis skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamų mašiną. Mašiną va
ro augfcta elektros spėka, kaip kad
kriaučių šapose.

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

Siuvimo ir Kirpimo
MOKYKLA
Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti ir
desinuoti drabužius moterims ir
vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialės instrukcijos pagal
sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF
G0WN DESIGN1NG
Room 402, 59 E. Adams StM
Tel:. Harrison 1421.
Chicago.

PARDAVIMUI, GERTAUSIS PAsiulymas — saliunas ir restaurantas
Pardavimo priežastis — mirtis.
1925 W. Division St.
nuo 10 iki 4 tiktai.

Mokinkis dressinaking.

_ _ RAKANDAI

Braižymo, siuvimo — Dienomis ar
vakarais.

RAKANDŲ BARGENAS
Jauna pora priversta parduoti sa
vo 5 kambarių rakandus ant svk ar
atskirai už gerą pasiūlymą. Vėliau
sios mados seklyčiai setas, valgomo
jo, miegamojo kambarių setai, velve
to kaurai, ant grindų pastatoma lem
pa, davenport, rankomis malevoti pa
veikslai ir tt. Taipgi didelis dubelta
va springsa phonographas, su rekor
dais ir de.imanto adata ir gražiausi?
groįiklis pianas, ukelele pridedama,
modelio 1921 su roliams š*pute ir ant
10 motų gvarantuotas. Nepraleiskit
VYRŲ REIKIA ŠIOFERIŲ, AMA- šio bargeno.
tninku ir paprastų darbininkų dirbti
Itoaidoncija 1922 So. Kedaio Avo,
Taxi-Cabs didelėn Taxi Co. Gali pa
daryti $125

MOKINKIS

"AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI geras automobilius
_______________ £________ — pigiai,
arba mainysiu ant loto. YrA
REIKIA 2.500 salesnvanų parda-

geroj vietoj. Atsišaukite pas
davoti naujai išrastu patentu, kokio
SZEMET & LUCAS
visame pasaulyj nėra, arba galės pri
4217 Archer Avė.
sidėti su kapitalu, nes atn**i didžiau
sią naudą. Galima bus uždirbti nuo
PARDAVIMUI Limousinas Cadillac
$6.000 iki Slt.000 į metus. Fountain 7 pasažierių, tinkąs graboriui arba
Paint Bnish Maniifacturinv Co.
taxi, geram padėjime, labai prieina
1623 Blue Tsland Avė., Chicago, III. mai.
Tel. Normai 8299
JTEŠKAU cner<riru?o lietuvio j part
T. MURPHY ,
neriui, kuris gali investyti nuo SL
6317
S. Peoria St.
OGO iki $5,000 į krutamu paveikslų
bizni TJetuvoj.
PARDAVIMUI l’/'a trekas Smith
Kreipkitės Naujienos No. 510,
formos, gerame stovyje. Parduosiu už
REIKTA, patyrusių vyru ir moterų pirmą pasiūlymą.
Atsišaukite:
valvmui North Side 'moktddos. Atsi
* GEDEIKO
šaukite prie inžinieriaus panedėlio ry
1606
S. Halsted St.
te; 50 centu į valands.
5900 Glenwood Avė.

NAMAI-ZEME^

PARDAVIMUI

Specialės vakarinės klejos bizniavoms merginoms, pasisiuvamu!
sau dresės.
VALENTINE
DRESŠMAKING COLLEGES
2407 Madison Street,
6205 S. Halsted St
Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirrndninki.
■

-

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

Leveskio Mokykla
PERSIKĖLĖ
Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų;
Grammar School, High School ir
Prekybos dalykų.
Prirengiama
prie kvotimų į visas augštesniasias
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30.
Nedėliotais nuo 11 ryto iki 1 v. p.
p. mokinama lietuvių gramatika.
3454 So. Halsted gatv.
arti 35tos gat.

AUŠROS MOKYKLOJ
Antradienį, Lapkr. 8, prasidės
pamokos anglų kalbos. Mokin
to jaus Povylas Adomaitis. Visi
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei
didesnės naudos mokiniams ir
parankumui mokyklai. Prisira
šyt galima visada.

3001 So. Halsted St.,
' Chicago, III.

PARDAVIMUI AR IŠMAINYMUI
AMERIKOJ LIETUVIŲ
GRAŽI KALĖDŲ DOVANA
ant prapertes žemė su budinkais 12
Dideli 48 colių kabinetai; Phonografa desincinų lietųvoj. Prie tam randasi
už '
didelis sodas, labai gražioj vietoj. Bagužiškių kaime, Šidlavos valsč., Ra
Mokinamai angliškos ir lietuviškos
seinių apskr. S. F. Shimkus, 3066 E. kalbų,
aritmetikos, knygvedystės, ste
Groja visokius rekordu. Kreipkitės 92nd St., 3-as aukštas Union Bank
nografijos,
typevrritiag, pirklybos tel
tuojaus.
Bldg. Tel.: So. Chicago 7679.
šių,
Suvienytų
Valstijų istorijos, abel2247 W. Roosevelt Rd.
nos
istorijos,
geografijos,
politildnės
^PARDAVIMUI 2 AKERTAI
ekonomijos, piliety stis, dailiarašysEXTRA SPECIAL
5 kambarių namas, 12547 So. tis ir tt.
Pardavimui du bizniai dvi groserMokinimo valandos: nuo • ryto iki
nė ir bučernės. Pardavimo priežas Wentworth avė. Parduoda sa 4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6
tis — savininkas negali apsidirbti. vininkas.
Telepbone Pullman iki 10 valandai.
I Greitu laiku turi būt parduota.
3106 SO. HALSTED ST„ CHICAGO.
802
JONAS RUIKO.
35 33 S. California Avė.

MOKYKLA

$29.00
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