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Kun. Jurgutis Lietuvos 
užsienio ministeris

0 '/'/■

Neb. Lietuvos žinios
Lenkijoje skiriami komitetai 
Vilniaus Seimo rinkimuose.

Teismas tardys šmugelį

Rusija rengiasi karansu Finlandija

WASHINGTONAS gruod. 31 
(Liet. Inf. Biuras). — Eltos 
pranešimu, Varšuvoje, Pozna
nėje, Bydgošce, Krakuvojc, iLie 
tuvos. Brastoje, ir įvairiuose 
Lenkijos miestuose įsikūrė Vil
niaus Seimo rinkimams regis
truoti komitetai. 'Lenkijos 
nisterijos leis nemokamai 
tikslu komitetus važiuoti 
niun.

mi- 
tuo 
Vii-

Kun. Jurgutis Lietuvos 
užsienio ministeris.
(Telegrama Naujienoms)

VVASHINGTON, sausio 4 
(Elta). — Lietuvos užsienio 
reikalų ministerių tapo paskir
tas prof. kun. Jurgutis.

Rusija rengiasi karau 
prieš Finliandiją.

Kitomis žiniomis, mūšiai jau 
prasidėję. Rusai sumušė kare- 

liečius. —
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Lietuvos įsakymus skelbs

f Iš “Omaha Daily News
Keli šimtai streikuojančių skerdyklų moterų-darblninkių gruod. 20 <1., vadovaujamų lietuvės. Onos 

Papeikienės, surengė demonstraciją ir nuėjo pas mayorą, kur pareikalavo, kad policija liautųsi puoluŠ streikierius
. i

Iš streiko Omahoj.

valstybine ir vietos kalbomis.
WASJIINGTONAS gruod. 31 

(Liet. Inf. Biuras). — Eltos 
pranešimu, LietuVos Ministerių 
Kabinetas nutarė vietose kur 
randasi dvidešimts nuošimčių 
žydų, lenkų ir gudų, valdžios 
įsakymus skelbti greta Valsty
bine ir vietos kalbomis.

Japonai laimėję Santinige.da Maskvos pranešimą, komu
nistų partijos cetitralinis komi
tetas įsakė mobilizuoti visus 
komunistus visoje Rusijoje, 
kurie yra gimę tap 1899 ir 
1900 metais.

Pusiau oficialinis praneši
mas sako, kad^po karo 200,000 
rusų perėjo Vokietijos’ rube
žių’, nežiūrint aštriausių paspor 
tų reguliacijų. Delei Vokieti
jos negalėjimo sulaikyti im- 
migraciją, politiniuose rateliuo 
se išreiškiama nuomonę, kad 
sovietų valdžia galbūt paskelbs 
politinę amnestiją.

RYGA, sausio 4. -— Platus 
karinis prisirengimas eina pa- 

(Kada rezignavo iš užsienio • lei rubežių tarp Rusijos ir Fin- 
liandijos. Prie karo rengiasi 
kaip Rusija, taip ir Finliandija 
ir diplomatiniai santikiai yra 
įtempti. Bet k^įp bolševikai, 
taip ir Baltijos misijos mano, 

•kad karo nebus.
Helsingforso žinia sako, kad 

Finliundijos valdžia prirengė 
atsakymą į paskiausią Rusijos 
aštrią notą Karelijos klausime. 
Savo atsakyme Finliandija pa- 
briežia savo pirmesnį nusista
tymą, kad Karelijos klausimą* 
gali rišti tik tautų sąjunga.

Bevielinė Maskvos žinia sa
ko, kad Finliandijos traukiniai 
yra* sukoncentruoti patogiose 
vietose ir kad Finliandijos 
rezervo oficieriams pranešta 
būti prisirengusiems prie ka
ro.

Pasak oficfalinių Latvijos ži
nių šaltinių, bolševikai? turi 
apie 150,(XM) kareivių armiją 
Karelijoj ir apie Petrogradą. 
Jais komanduoja geni Sergei 
Kamerev, vyriausias bolševikų 
armijų komanduotojas.

Rusija grūmoja Latvijai.
Bevielinė oficialiniįs bolševi

kų agentūros Ręsta 
Maskvos sako, kad bolševikų 
užsienio reikalų ministeris Či- 
jSerinas įteikė Latvijos amba
sadoriui Maskvoje notą, ku
rioje protestuojama prieš Lat
vijos prisidėjimą prie Finlian
dijos atsišaukime į tautų sąjun
gą. čičerinas skaito 
draugišku maišymus^ 
Rusijos reikalus ir 
Latvijai, kad nuo to 
Latvijos prekybiniai 
sai. j , ,

Kareliečiaj sumušti.
STOCKHOLM, sausio 3. — 

Helsingforso žinia praneša', kad 
rusai atkariavo Poražervi. Di
delių nuostolių aplaikė abi pu
ses. ’ Militariniai ekspertai pra
našauja, kad Zkarėliečiai dabar 
turės apleisti ir Repola. 200‘ka- 
reliečfų pabėgėlių perėjo Fin
liandijos rubežių.

Kareliečiai traukiasi.
COPĖNHAGEN, sausio 4.— 

Pasak r Helsingforso žinių 
vietų kareiviai šiauriniame 
fronte po dviejų dienų mūšio 
atėmė iš kurkliečių Paražervį. 
Kareliečiai traukiasi linkui Ku- 
tamolahti. Kariavimas tebesi
tęsia. 

’ < -
Sako, rusai puola finus.
HELSINGFORS, sausio 3.— 

Bolševikų spėkos pradėjo ofen 
sivą prieš finus Rytinėj Kare? 
lijoj. Smarkus mušis siaučia, k • *

Mobilizuoja komunistus. /
LONDONAS, sausio 4. —

Reuterio žinia iš Rygos paduo-lbilt iš Ne,w Yorko.

reikalų ministerio vietos kun.! 
dr: J. Purickis, kaip dabar pasi 
rodė, dėl šmugelio varymo,
tarp klerikalų tuoj pasklido
kalbos, kad jo vieton bus pas
kirtai kun. Jurgutis, tokio 

pd^ffhuo nusistatymo, kaip 
ir ktm. Purickis. Reiškia, užsie
nio ministerijoje persimaino 
tik asmenįs, bet jos užsieninė 
politika pasiliks ta pati).

Japonijos šildymai šantungo 
klausime Chinijos priimti.

Lietuvių streikierių susirin
kimas. ..

> Angliakasiai atšaukė 
derybas.

saus.

ValstybiniŲ spekuliantę l žmonės įmušti Belfaste

byla,

i ., byla.
"T*Valstybinių spekuliantų 

iškilusi dėl Jonišky sulaikytų
vagonų, musų žiniomis atiduo-' 
ta’ tardyti Taliušiui, tardytojui 
ypatingai svarbiem reikalam. 
Vadiha&į, p. Vaitekūno pastan
gos apginti šmugelio vagoną, 
nuėjo niekais. Sakoma, kad p. 
Vaitekūnui jo žygiuose kiek 
galėdamas stengėsi padėti ir 
Prekybos Departamentas. Kaip 
nesistengs, kad ir to Departa
mento koja matomai įklimpo į 
tų gražią operaciją. Jau iŠ by
los pradžios tenka spėti, kad 
šiltoji kompanija gerai buvo 
organizuota ir sumaningai vys
tė savo darbuotę.

I

To spekuliantų kelio kraštu
tiniai punktai — Berlinas ir 
Maskva jau senai kėlė įtarimo, 
kad ten darosi neleistini daik
tai. Dabar aiškėja kai kurie 
faktai. Greitas patarnauti savo 
buvusiem sėbram p. Voldema
ras nurodo “Lietuvių Balse“, 
kad jo žiniomis Maskvon nuva
ryta ne mažiau, kaip 2000 pū
dų'visokio šmugelio., Mes gir
dėjom, kad Seirtio Užsienių ko
misija nutarusi reikalauti tų 
dviejų atstovybių revizijos.

Dr. Purickis, matomai skai
tydamas, kad jis yra jau viską 

e padaręs tėvynei, ką galėjo, atsi
statydino. P. Purickis pasakė 
savąjį žodį. Dabar* belieka, kad 
savąjį žodį tartų teismo tardy
tojas ir teismas. Ar ę. Purickis 
pasitraukia, įvertindamas tik 
savo nuopelnus, ar tuo savo 
žingsniu jis nori pridengti da 
ir kitus savo bendradarbius, pa 
rodys tolimesnė bylos eiga. Pa
lauksim. (“Socialdemokratas”)

LYGUMAI. Valsčiaus valdy
bos iždininką Ž. taikos teisėjas 
nubaudė.500 auks. pabaudos 
arba dviem savaitėm suėmimo 
už nesilaikymą einant pareigas 
atskaitomybės taisyklių (Elta)^

11 r i -i

“Socialdemokratas”
Musu draugų savaitinis laikraštis 

tš Kauno. Skaitykit visk
Gaunamas Naujienos®

Kaina 6c

žinia iš

tai ne- 
į grynai 
grufnoja 
nukentės 

intere-

so-

BELFA^J, saus. 4. — Atsi
naujinus sumišimams tarp 
sinn feinerių ir ulsteriečių ir 
mūšiams gatvėse, laike pasku
tinių poros dienų £ žmonės li
ko užmušti ir daug sužeista. 
Paskelbta didžiausius suvaržy
mus ir nuo dabar niekas nega
lės pasirodyti gatvėje po 8 Vai. 
vakare.

WASHINGTON, sausio 4.— 
Chiniečių ir japoniečių rateliai 
sako, kad Japonija laimėjo kont 

rolę apt Šantungo geležinkelio 
ir neprileido tų klausimą svar
styti nusiginklavimo konferen
cijoje. r t

Kada įvyko visiškas nesusi tai 
kimus tarp Chinijos ir Japoni
jos delegacijų, Japonijos amba
sadorius Pekine tuojaus užvedė 
privatines derybas su naujuoju 
Chinijos užsienio reikalų mi- 
nisteriu ir tose derybose Japo
nijos siūlymai, kuriuos atmetė 
Chinijos delegacija Washingto- 
ne, tapo priiihtl Pekine. /

SO. OMAHA, Neb. (Naujie
nų kųpesp.) — Skerdyklų dar
bininkų streikas palietė visus 
darbininkus, palietė jis ir lie
tuvius, ypač kad daug lietuvių 
dirbo pirmiau skerdyklose. 
Kada dabar būna susirinkimai 
streiko reikalais, tau svetainė 
prisipildo vien lietuvių strei- 
kierių. Dabar išnyktu tarp lie
tuvių visokie užsipuj 

Apatiškumai, bet visi 
vien bendram

įėjimai, 
ttkia iš

tiksiu i — kad

Tarp svar-

DE VALERA DUOSIĄS NAU
JŲ PASIŪLYMŲ.

DUBLINAS, saus. 4. -? Ea- 
monn de Valera šiandie paskel
bė Dail Eireann, kad jis ryto 
paduosiąs naujus pasiūlymus 
ir prašė parlamentą priimti 
juos kaipo pamatą taikai tarp 
Airijos ir Anglijos.

Jis jau pirmiau užsiminda-

bet Japonija ir toliau 
nansinę kontrolę ant 
geležinkelio, taipjau 
liuos visa geležinkelio veikimą.

Chinijos delegacija Wasiiin- 
gtonc protestuoja Pekinui prieš 
tokį susitaikimą.

Anglijos delegacija paskelbė, 
kad laivyno komitetas susitai
kė apie niekurias smulkmenas 
laivyno sutarties. Apie ką susi
tarta, nėra skelbiama, bet tai 
bus įrašyta į baigiamą rengti

turės fi- 
Šantugo 
kontro-

Gal nelies Siberijos klausimo.
Siberijos' klausimas, pasidarė

vp apie kokius tai pasiūlymus, Ja^ai opus ir keblus is priežas- 
..•.i. • . _ . . * fina Tolimu iii Ilvfn irnetKilili-liet niekad jų nepadavė ir nie
ko plačiau apie juos nesakė, 
tad Collins šiandie ir paklausė 
jo kodėl jis tuos savo pasiūly
mus taip slepia. Tada Valera 
ir pasakė, kad jo įpieriu buvo 
paduoti tuos pasiūlymus kada 
formaliniai bus pasiūlyta su
tartį ratifikuoti, bet dabar, ka
da tapo pakeltas reikalavimas 
juos parodyti, jis įneštusjuos

(Premieras Lloyd George 
pereitą pėtnyčią paskelbė, kad 
Airijos sutartis turi būti ratifi
kuota taip kaip ji* yra parašy
ta, nes Anglija daugiau jokių 
nusileidimų nedarys. Visi gi 
priedai ar pataisymai sutarties 
padarė* tą sutartį neveikiau-
čių).

Jureiviai nuteisti kalėjiman.

MANAGUA, saus. 1. — Ame
rikos jūreiviai (marines), ku
rie buvo užpuolę ir užmušę tris 
Nucaragua spolicistus, tapo nu
teisti 10 įlietu prie sunkių dar- 
bų.

BUDAPEŠTAS, saus. 3. — 
Grafas Laszio Szechenyi, kuris 
dabar yra Washingtone, taf>o 
paskirtas Vengrijos ambasado
rių Jungt. Valstijose. Jo' pati 
yra buvusi Gladys M. Vander-

INDIANAROLIS, Ind
4. — Angliakasių ir minkštųjų 
anglių kasyklų savininkų susi
rinkimas, kuris turėjo įvykti 
pėtnyčioj. Pittsburghe, tapo an
gliakasių unijos 
Lewis atšauktas.- .

Šis susirinkimas turėjo būti čius ir bausdami 
laikomas tam, kad nustačius’ pinigais ir kalėjimu, 
dieną? kada turės prasidėti tik-' lietuvių spaudai

1 šimts ketvirtą represiją.

ties Tolimųjų Rytą resjhibli- 
kąs delegacijos atidengimo 
' Franci j oš-Japoni j os suokalbių 
pasigriebti visą Siberiją. Japo
nija ir Francija visai nenori, 
kad Siberijos klausimas butų 
svarstomas šioje konferencijo
je, nes tas duotų joms platesnę 
laisvę teįveikti ir tęsti savo 
intrigas, organizuoti puolimus 
ant Siberijos, kad ilgainiui ją 
visai pasigriebus. Anglija irgi 
šaltai žiuri į tą dalyką. Mano
ma kad; Jungt. Valstijos ,vei- 
kiausia nė nelies to klausimo ir 
nė nebandys pakelti jį konferen 
ei joje. Kiti betgi Įmano, kad 
Jungt. Valstijos pareikalaus, 
kad svetimos šalįs, ■būtent Ja
ponija, išsikraustytų iš^Siberi- 
jos ir leistų patiems ^rusams 
susitvarkyti, kada nebebus pa
vojaus iš svetimos valstybės.

Gruodžio 28 d. įvyko didelis 
lietuvių masinis J. susirinkimas 
streiko reikalai?.' 
blausiųjų kalbėtojų buvo Ona
Papeikienė, kuri ragino visus 
darbininkus laikytis {vienybės 
ir neatlaidžiai kovoti «už savo 
būvio pageriniAią. Ji taipjau
pranešė, kad gavo įgrąsinančių 
laiškų delei jos organizavimo 
jrioterų darbininkių. Grumoto- 
jai jai liepia sustoti veikus 
tarp streikierių ir net apleisti 
miestą. Bet ji neatkreipia jo
kios domės į skerdyklų agentų 
grūmojimus.

V. Sabaliauskas ragino visus 
lietuvius patapti piliečiais, nes 
ir streikierius piliečius mažiau 
baudžia.

P. Juzeliūnas ilgoj kalboj pa 
pasakojo apie savo įspūdžius ir 
ką lųatė važinėdamas streiko 
reikalais po kitus miestus ir 
kaip darbininkai Chicagoje ir 
kituose miestuose kovoja ?su 
galingu mėsos trustu. I

Vakaro vedėjas Ūkelis kalbė
jo apie .abelną darbininkų ko
vą, — A. žalpys.

rosios derybps apie algas f“ 
sekamą sutartį su unija, kada 
pasibaigs dabartinė sutartis. 
Susirinkimą gi prisiėjo atšauk
ti delei trijų didelių anglies 
laukų (Pittsburgho ir Ohio) 
savininkų atsisakymo tame su
sirinkime dalyvauti.

Lewis sako: “Publikos inte
resų žvilgsniu svarbu yra, kad 
bendras kasyklų savininkų ir 
angliakasių susirinkimas įvyk
tų. Jokio kitokio budo išriš-

Lenkų represijos Lietuvių 
spaudai Vilniuje.

?WASHINiGTONAS gruod. 31 
(Liet. Inf. Biuras). — Eltos

prezidento pranešimu, lenkai Vilniuje 
konfiskuodami lietuvių laikraš- 

redak torius 
padarė 

keturiasde-

mas nėra ir su laiku aplinky
bės privers tokį susirinkimą 
laikyti.“ Nors šis i
mas ir neįvyksta, tečiaus ang
liakasiai bus prisirengę visada 
laikyti susirinkimą, Ijad ir vė
liau. '

Siaurina “Ceka” galias.

Naujas plentas.
Nuo Naujo meto manoma 

pradėti baigti darbą tiesimo 
plento nuo Mažeikių iki Telšių. 
Darbas šio plento buvo sustab
dytas iš priežasties lesų stokos.

(“Lietuva”).

Neįvykusio plebiscito nuostoliai
Paruošimas siųsti Vilniun 

100 Norvegijos kareivių plebis
citui Norvegijos apsaugos mi
nisterijai atsiėjo 270 tukst. kro
nų, kurių reikalaujatna iš 

(“Liet.“).susirinki-** Tautų Sąjungos.

f ŠAUKĖNAI. — Taikos teisė
jas, už neteisėtą paso išdavimą, 
nuteisė buvusį Šaukėnų viršai
tį Virmauską mėnesiui k atėji-• 
mo (Elta).

NAUJIENŲ
Pinigų, Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieidais nuo 10 v. 

ryto iki 2 vai. po piet.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

PINIGU KURSAS.
-- . .■ i

Vakar, Sausio 4 «!., užsienio pini
gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 26.000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos, 1 svaras sterlingų—$4.20 
Austrijos 100 kronų ........... ... 4c
Belgfjb® 100 frankų ............... $7.63
Danijos 400 kronų ............... $19 i)E
Finų 100 markių ................... $1.95
Francijos 100 frankų ........... $8.02
Italijos 100 lirų ................... $4.30
Lietuvos 100 auksinų .........C3c
I/mkų 100 markių..................  3 Va c
Norvegų 100' kronų .......  $15.65
Olandų 100 guldenų ........... $86 76
švedų 100 kronų ............... $24.95
Šveicarų 100 frankų ...........  $19.43

58cVokietijos 100 nat’.ciį

BEliLINAS, šaus. 4. (For- 
vertso korespondento fkabelis). 
Gautomis iš Maskvos žiniomis, 
Tarybų valdžia šiomis dieno
mis paskelbsianti dekretą, ku
riuo nepaprastosios komisijos 
t. y. “Čckos“ galia busianti sti
priai susiaurinta. Jos agentai 
nebeturės teises savo nuožval- 
ga daryti knatas ir areštuoti 
piliečius, be pakankamų dėl to 
legalinių priežasčių, šitoks “če
kus“ veikimo galios susiaurini
mas tai esanti pasekmė aštraus 
Lenino pasistatymo prieš ją 
ką tik įvykusiame Maskvoj de
vintame visuotiname sovietų 
kongrese.

—Maskvoj tapo tieson pat
raukti keturiasdešimts fabri
kantų, kaltinamų dėl peržengi
mo krašto fabrikų įstatymų. 
Vienaš tų fabrikantų tapo nu
baustas 150 inifionais rublių, 
šeši kitį po 50 mil. rublių.

Natyji^nų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau ( 
• tapo pasiųsta Lietuvon ‘su viršum 50 milijonų 
auksinų, visų laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas .didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI < LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO DU CHICAGOS OFISU.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už sayo 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 Liętuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS ’

Vyriausias ofisas
Chicago, III.1739 So. Hals

• BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., v Chicago, UL
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fthllshed Daily ascopt, Sunday by 
the Urhuania* I«wi Poh, Ce., Ine.
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1739 S0.1T TED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Tel«pho|t KooMvalt 8509

Subscription Rate*!
18.00 per year in Canada.
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Entered m Second Claae Mattar 
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of Chicago, III., under the act of 
tfarch 2>d, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
•edfldienlus. Leidžia Naujieną Ben- 
Irovi, 1789 Sc. Halsted SL, Chicago, 
UL — Telefonasi Rooaerelt 869C

■ ■ ■ ■■■ . ki.........  t r------- -- - - - I -| ----------------n-----T

Ušeimokšjimo Kainai
Chicago  je — paštai

Metams   |8.00
Pusei metą .... . ..................   4.50
Trims minestams --------------- 2.25
Dviem mėnesiams .......  - - 1.75
Vienam mtneehii —L00

Chicagoje — per nešiotojas]
Viena kopija ..................    98
Savaitei ---- -----------....... 18
Mlneeiui  75

Suvienytose Vaistijese m Chicago j,

Metams r........... r' ------  - t |7.00
Pusei mėtų____ __— 4.00
Trims mėnesiams -.-.............. 2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui - - .... ----- .75

Lietuvon ir kitur ulsieniaoeai 
(Atpiginta)

Metams 88.90
Pusei metų--- -------- ------ -- - 4.50
Trims mėnesiams ,. . ............ 2.25

Pinigus reikia, siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu. A '
- - ■ 1-1 J ■ -1 U-l 'L ——

Purickis — Gabrid 
bičiuoliš. •'

Kada kun. Purickis susi
kompromitavo šmugeliu ir 
buvo priverstas trauktis iš 
ministerio vietos, tai Lietu
vos laikraščiai ėmė vilkti 
aikštėn ir kitus tamsius jo 
darbelius. Smarkiausia plie
kia jam kailį prof. Voldema
ras, kuris pirmiaus pats bu
vo užsienio reikalų ministe
ris intodel žiuri į tą kunigą, 
kaipo į savo konkurentą.

“Liet. Balse” jisai tarp 
kitko rašo apie Purickio ne
taktą, ir sako:

“Gal dar didesnis pas
kutinis šių metų rudens 
netaktas — siųsti garsųjį 
Gabrį su savo laišku, ko
kiu tai viršatstovu. Ka
dangi sąjungininkams ge
rai žinoma, jog Gabrys 
buvo ne tik vokiečių agen
tu karo metu, bet norėjo 
net su bolševikais valdyti 
Lietuvą ir apie tai rašė 
Kapsukui laišką, tai tokio 
savo pasitikėjimo žmo-
gaus pasiuntimas tegalėjo 

į tik kompromituoti ir dis-

kredituoti Lietuvos val
džią.” .
O amerikiečiai stebėjosi, 

išgirdę, kad Gabrys vaikš-
čioja Laisvės Alėja Kaune ir 
sėbrauja su valdžios atsto
vais. Jie negalėjo suprasti, 
kokiu budu tas svieto per- 
eiva drįso pasirodyti Lietu
voje po to, kai jisai buvo 
apšauktas valstybės išdavi
ku.

Pasirodo, dalykas labai 
paprastas: I/etuvos užsie
nių reikalų ministeris susi
bičiuliavo su juo ir padarė j j 
savo “pasitikėjimo žmo
gum”. 

f

Kodėl susibičiuliavo? Vei
kiausia todėl, kad Gabrys 
buvo žinomas, kaipo didelis 
avantiūristas ir intrygantas. 
Tokie žmonės buvo kun. Pu
rickiu! • reikalingi. Tenai, 
kur kunigai veda politiką, 
visuomet eina suktybės ir 
intrygos.

Iš barbarizmo į 
civilizaciją.

Associated Press praneša 
iš Maskvos, kad devintasZ T~

Rusijos sovietų kongresas, 
pagal Lenino patarimą, nu
sprendė apriboti- bolševikiš
kos žvalgybos (Ce-Ka) vei
kimą. Priimdamas tą nuta
rimą, kongresas išreiškė Če-
kai padėką už jos “didvyriš
ką darbą”.

Ta bolševikų teroro įstai
ga yra apsitaškiusi nekaltų 
žmonių krauju nuo kojų iki 
'galvos, i Po priedanga kovos 
su kontr-revoliucija ji areš
tavo, grūdo į kalėjimus ir 
šaudė visus žmones, kurie 
tuo ar; kitu budu priešinosi 
valdžiai arba buvo tiktai nu
žiūrėti, kaipo valdžios prie
šai. Jos kruvini darbai pa
siliks ant visados, kaipo juo
džiausia dėmė ant Lenino- 
Trockio valdžios.
.i ’

Bet tegu sovietai garbina 
ją — kad tiktai jie ištiesų 
pasielgtų taip, kaip Mask
vos kongresas nutarė. Rusi
jai jau senai yra laikas pa
daryti galą tam barbariz
mui, prie kurio nėra apsau
gota nei žmogaus laisvė, nei 
gyvybė.

PAVOGTA DAUG AUTO-/ 
MOBILIŲ.

Bėgyje dvidešimt keturių 
valandų pavogta Cbicagojc de
šimts automobilių . (

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’©
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

> \ (Tąainyi)
# ■ • a •------------ ;-----------

— Klausyk, Gudžai, —. .tarė Magivnė, j— 
ve tavo istorija. Tave areštavo dėl įtarimo, ta
ve perklausinėjo ir perleido per trečiąjį laip
snį, bet tau pavyko įtikinti policija tame, kad 
tu nieko nežinai apie tai, ir tave paleido. Mes 
pirlęidome ir kelis kituš*’ drauge, kad pridengus 
tave; dabar tu eisi ir kiek galėdamas ištirsi vi
sa apie Raudonuosius, ką jie veikia ir ką jie 
rengiasi daryti. Jie, žinoma, šaukia, kad visa 
tai yra fabrikacija. Turi sužinoti, ką jie^ žino. 
Žinoma, turi būti atsargus, — dabok kiekvieną 
savo žingsnį, nes jie nckurį laiką netilęs. Mes 
buvome tavo kambary ir truputį apvartėme 
daiktus taip, kad tas pagelbės tau atrodyti ge
rti. " ’ \ ' i

Petras išėjo; bet jjs nėjo tuojaus su Rau
donaisiais pasimatyti. Apie valandą jis pralei-

“DRAUGAS” KOLIOJASI.

Chicagos kunigų laikraštis, 
tylėjęs per keletą dienų apie 
šmugelį ir spekuliaciją, kurie 
tapo susekti Lietuvos ministeri
jose, pagalios prabilo. \
v Mes esame dėkingi jam, kad 

jisai antgalviu per visą puslapį 
pranešė savo skaitytojams, jo- 
gei “Naujienos” rašo apie tą 
skandalą. Tiktai kam “Drau
gas” koliojasi?

Jisai < sako, kad įtarimas kun. 
Purickio ir kitų asmenų esąs 
“žemas juodinimo ir šmeižimo 
būdas”.' Ar gi ištiesų taip?

Mes “Draugui” pastatysime 
šiuos klausimus: Ar jisai drįs 
užginčyti tą faktą, kad Jonišky, 
prie Lietuvos sienos, tapo, nu
laikyti trys vagonai, kurių vie
nas buvo prikrautas sacharinu 
ir kokainu — kuomet užsienio 
ministerijos popieriuose ^vo 
pasakyta, kad tenai esą miltai, 
siunčiami Lietuvos atstovybei 
Maskvoje? ‘ <

t

Ar “Draugas” drįs užginčyti, 
kad tuo laiku, kuomet šitas šmu
gelis buvo sugautas, užsienio 
ministerijos pryšakyje stovėjo 
kun. dr. Purickis?

Ar nėra faktas, kad kitąsyk 
tas pats kun. Purickis stengėsi 
išvaduoti panelę Jagomastaitę, 
kuri buvo suareštuota Estuose, 
kuomet jos “diplomatinėje vali
zoje” tapo surasta daug brangių 
prekių, slaptai pergabentų iš 
Maskvos ?

Ar prof. Voldemaras nepa
skelbė viešai, kad tas pats kun. 
Purickis, būdamas užsienio rei> 
kalų ministeriu,. reikalavo, kad 
Lietuvos atstovybė Londone už
dėtų antspaudą ant p-lės Jago- 
mastaitės lagamino, nežiūrėda
ma, kas yra viduje?

Ar prof. Voldemaras nerašė, 
kad Estų policija surado pas Ja- 
gomastaitė intyminio turinio laiš 
kų nuo ministerio Purickio ir 
laiškas šmugelio reikalais, ra
šytas p. Vailokaičiui, kun. Vai
lokaičio broliui?

Ar nėra faktas, kad tas pats 
bankierius Vailokaitis jau buvo 
kitąsyk, dar Lietuvos Valstybes 
Tarybos laikais, patekęs dėl 
spekuliacijos rusų pinigais į vo
kiečių policijos rankas? «

Visi šitie dalykai buvo pa
skelbti “Naujienose . Klerikar 
lų organui jų skelbimas gali bu C 
labai nemalonus ,bet tai neduo
da jam teisės sakyt, kad jie yra 
“šmeižimas”.

Ažuot mėginęs užtarti tuos 
begėdiškus šmugelninkus, 
“Draugas” turėtų kartu su visa 
lietuvių visuomene reikalauti 
tardymo ir teismo jiems. Tuo
met jisai parodytų, kad jam iš
tiesų yra brangi dora, apie kurią 
jisai taip mėgsta deklamuoti. O 
dabar, tai išrodo, kad jo šnekos 
apie dorą yra gryniausia veid- 
mainybė. ,

DVYNUKAI.

Nesenai atvykęs Amerikon, 
bet jau suspėjęs ^pagarsėti”, 
kun. Garmus vienoje savo pra
kalboje, kaip rašo “Keleivis”, Ši
taip išplūdo Lietuvos Mokytojų 
Sąjungą:

“Socialistai ir bolševikai, 
sutikdami didelį pasipriešini
mą iš katalikų kareivių pusės 
ir negalėdami sukelti revoliu
cijos, nutarė užkrėsti bedievy
bę Lietuvos kūdikius. Tuo 
tikslu Lietuvos bedieviai mo
kytojai sutvėrė bedievišką 
Mokytojų Sąjungą ir savo sin 
važiavime Kaune nutarė ne-, 
prileisi kunigų prie mokyklų. 
Ir dabar tie bjaurybės moky
tojai, kaip kokie žalčiai, kni
sasi po Lietuvos fundamentu, 
norėdami išgriauti katalikybę 
Lietuvoje. Mes, katalikai, pri
valome su jais kovoti, visus 
bedievius nakinti, ir kuomet 
jie bus iškarti, tuomet ateis 
Dievo karalystė ant Lietuvos 
žeiries.”
Taip fanatiškas kunigas nie

kina savo įsitikinimų priešus.
O. štai'kįiip kalba apie savo 

įsitikinimųu priešus žinomasai 
Dėdelė:

“Kaip tiktai Livorno (Ita
lijoje) suvažiavime Serrati 
apsiženijo su Tarati, taip greit 
partijon pradėjo bėgti .visi pa
razitai, visi šiukšlyno didvy
riai... Apskaitoma, kad šiais 
metais prie S. P* prisidėjo 
apie 15,000 panašių paŠkudų...

“Nėra nei mažiausios abe
jones, kad Italijos S. P. susi
lies su taip vadnamuoju pus
trečių Internacionalu, o per jį 
ir su antruoju sočiai-judošių 
Internacionalu. Kas oportuniz- v 

,.mo velniui paduoda tik vieną 
savo pirštą, tą velnias greitai 
pačitips visiškon nelaisvėn. 
Tokia jau logika plėtojimosi, 
toks jau likimas išdavikų.” 
(‘“Laisvė”, gr. 31 d. 1921 m.)
Skaitant kun. Garmaus ir ko

munisto Dėdelės raštus, matai 
aiškiai, kad jų dviejų dvasia yra 
vienoda. Maža ką vienas jų 
skelbia katalikybę ,o antras — 
komunizmą; juodu abu yra to
kie pat fanatikai, tokie pat ne> 
praustburniai ir tokie pat liau
dies tvirkintojai. Juodu reikėtų, 
anot tos žmonių kalbos, “suka
bini po koją ir per tvorą per
mest.”

Redakcijos Atsakymai.
Kaz. Juršai. SLA. II Apskri

tis turi išrinkęs tam tikrą ko
misiją knygoms rinkti ir Lie
tuvon siųsti, — naudokitės jos 
patarnavimu. Komisijos narių 
adresai Chicago]: P. Akstinas 
3033 W. 41st St.; B. Barniš- 
kis 712 E.‘ 95th St; A. F. Kaz
lauskas 3247 S. Emerald Avc. 
Arba galite savo atliekamas 
knygas siųsti Centraliniam Val
stybes Knygynui Šiauliuose.

P. Rauskinui. < Pranešimas 
gauta vakar, kai dienraštis jau 
buvo išėjęs. Pašto suvėlintas.

Laiškas ii Lietuviu
(Musų ^bendradarbio)

(Lietuvos valdžia spiriama vi
suomenės ir- Socialdemokratų 
frakcijos St. Seime turėjo ga
lų galop atsisakyti nuo opor
tunizmo ir šliaužiojimo ant pil
vo prieš pasaulio galiūnus. Val
džia — Ministeriu Kabinetas 
—i gruodžio' 2 dieną 1921 me
tų galop atmetė Tautų Sąjun
gos pasiūlymą dėtis su Lenki
ja Hymanso projekto pama
tais. jKokį atsakymą duos val- 
džjjr Tautų Sąjungai dar ne
žinome. Eina gandų, kad są
ryšyje su pastarąja Soc.-dem. 
interpeliacija valdžia pasirodys 
Seime ir tuo klausimu pasi
sakys. Seniai laikas aiškiai ir 
griežtai pasisakyti kaip žiūri
ma į Lietuvos Rytus ir kaip 
rišamas Vilnijos klausimas. Ža
dama, rodos, ir tai padaryti, 
būtent pasisakyti Vilnijos klau
simu. )

I

Seniai laikas, bet pas mus 
visame kame včlinamasi. Dar 
bar kuomet (Lenkai žada pra- 
vcstLirinkimus į Vilniaus Sei
mą, tasai žodis turi būti tar
tas. Męs seniaį taį tvirtinome, 
bet krikščionių-demokratų už
sienių politika suprantama ki
taip, jie mano, jie mano, kad vi 
si klausimai gali būti išrišti be- 
šliaužiojant per užpakalines du 
ris pas Europos diplomates. Vii 
nijos demokratija ir jos reika
lai štai kas turėjo rūpėti.■

Krašte, puolant Vokiečių 
markei, susidarė sunki padė
tis finansiniu žvilgsniu. Ir ši
tos skaudžios vietos krikščio
nys gydyti nemoka. Mes turi
me daug įrodymų, kad tai 
taip. Bet ir čionai krikščionys 
bejėgiai ir ištyžę. Savo laiku 
apie tai pranešime plačiau.

Tik nevisame kame krikščio
nys, klebonų ir davatkų veda
mi, ištyžę. Paimkite pradžios 
mokyklų klausimą, arba Lie
tuvos Universiteto įstatymą. 
Čia, kur reikia, klero reikalai 
apginti, kur reikia sukurti 
busimai klerikalinei Lietuvai 
pagrindai, jie — kaip mūras. 
Kunigai, ūkininkai, davatkos ir 
suvedžioti darbininkai iš “fe
deracijos“ piestu šliejas, kad 
daugiau užleltius vietos prad
žios v mokykloje kunigams. 
Univcrsito humanitariamo fa
kultete stengias^ įvesti katali
kiškos filozofijos katedras ir 
tokiuo budu apgobti besimoki
nančią jaunuomenę, štai kame 
tų pontį išmintis.

Be to jų šulai moka rūpin
tis tik savais reikalais, tam 
tikslui užsiima spekuliacija. 
Žiūrėk' musų inlerpeliaciją dėl 
spekuliacijos (atspauzdinta “N- 
nų” gruodžio 31 <!., 1921, lei
diny), kurios nedrįso atmesti 
Seimo šeimininkai, nes per
daug visiems akis duria tokie 
dalykai. .

Tai mat, ant kokios1 uolos 
krikščionys Stato savo gero
vę- < , . Kunigas.

8-XIL21 m.
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Įvairenybės.
CHICAGOŠ GASO GAMYKLOS

Cliicagos gazo kompanija 
“Peopics Gas Light and Coke 
Co. yra didžiausia pasaulyje 
šitos rųšics kompanija. Kas
dien iki 650,000 Chicagos na
mų — mažne visi — vartoja 
tik gazą kaipoc kuralą virimui.

< 1920 m. kompanija pagami
no pati 24,par>,<>09,0()0 kub. pė
dų gažo ir pirko iš kitų ga
mintojų 6,413,926,000 kub. pė
dų, viso 31,319,435,(XX) kub. 
pėdų. Vidutiniai per dieną 
miestas išvartoja po 86,000,000 
kub. pėdas.

Pagaminimui gazo Chicagos 
namamš ir pramonėms 1920' 
m. reikėjo šitiek nedarytosios 
medžiagos:

Minkštųjų anglių 222^612 to
nų.

Kietųjų anglių 95,332 tonai.
Koksų 400,207 tonai.
Koralinio žibalo 3,121,348 

galionai.
Gausinamojo žibalo 74,759,- 

918 galionai.
“Parsiuntimuft gazo iš ga

minamųjų stočių reikalingas 
mieste didelis tinklu didžiųjų 
pogatvinių gįslų,“ kurių ilgis iš
neša 3,122 mylių. Prie šitų di
džiųjų gįslų prijungta rnažes- 
nčsės dūdos, kuriomis nuveda
ma gazas į namus. Šitų dūdų 
ilgumas taipgi išneša kelis tuk
siančius mylių. Kompanijos 
nuosavybių vertė, kaip ji pati 
paduoda, liepos m. 1921 m. 
siekė apie į140,000,(XX).

Chicagos vartojamas gazas 
gaminama septyniose gamy
klose išmėtytose įvairiose mie
stą dalyse,kurios yra sujung
ta su daugybe paskaidos sto* 
čių ir visos jossujungta di
deliu gazo gįslų tinklu.

Gazo gamykla yra labai pai
ni įstaiga, kiekviena susideda 
iš astuonių ar dauginus dide
lių ir mažų trobų. Vidutinio 
dydžio gamykloj paprastai, bū
va apie dešimts gazo “maši
nų”; mašina susideda iš tri
jų dalių: gamiklio,' garuoklio 
ir viršsaikio kaitiklio, kurios 
yra arba viename plieno kiau
te, ar atskirai, žiūrint pagal 
mašinos būdą. Kada gazas yra 
“nušveistas”, “sutirštintas” ir 
“išgrynytas”, ištraukus degutą 
ir kitus cheminius elementus, • • • • jis yra suleidžiamas į didelius 
gazinius kubilus, kurie veikia' 
kaip susmunkamoji skardine 
taurė. ' Kiekviena gaminamoji 
stotis turi dp ar tris gazo ku
bilus. Kad užtikrinus vienipdą 
,gazo spaudimą visam miestę, 
toli nuo gaminamųjų įstaigų 
yra devyni magazininįai arba 
paskatdiniai kubilai ir pumpuo
jamoji mašina, šituose kubi
luose laįkoma gazas ir tuoju 
dienos laiku, kada gazas la
biausiai reikalingas — -valgių 
gaminimo laiku — gazas va
roma iš jų. Vienas magazini- 
nis kubilas neseniai pastatytas 
ties Crawford avė. ir 31 gat
ve., yra antras didumu Jung
tinėse Valstijose ir turi talpos
10,000,(XX) kubinių pėdų.

Ketvergas/ Sausio 5, 1922

. Aukos.
Ledyard, Iowa. Aukoju 5 

dol. Kauno Našlaitei, kuri pati 
vargdama auklėja dar savo du 
jroliuku ir tris sesutes, ir ku
rios laiškas išspausdinta Nau
jienų gruodžio 24 dienos nu
mery. — Wm. King.

[$5.00 gavome ir perdavėme 
Chicagos Komitetui Liet, naš
laičiams šelpti, kuris ir tos na
šlaitės reikalu rūpinasi. Red.]

E. Chicago, TU. — Kalėdų 
dieną susjrinkęs draugų būrelis 
besišnekučiuodami dienos klau
simais atsdinine ir Lietuvos na
šlaičius. Visi nutarė kiek kas 
galėdamas paaukoti našlaičių 
šelpimo fondan ir aukojo: po 
$2: A. Karlavičius, V. Karian
čius, J. Šateika, D. Mikutis, A. 
M.; po $1: A. Juodelis, P. Ri- 
dulis, W. Jucius, A. Bražėnas, 
J. Slitekus, A* Žimiauskas, J. 
Mičiuda, B. Pilchalka ir J. Ka
valiauskas. Viso $19.00. Pini
gus siunčiu Naujienų Redakci
jai ir prašau perduoti Lietuvos 
našlaičių šelpimo Chicagos Ko
mitetui. — A. M.

[$$19.00 gauta ir perduota 
įvardytai įstaigai. Red.]

Be aiškinimo aišku.
—4-----------

Anglijos žibalo reikalų or
ganas “Oil News” vėliausioj 
savo laidoj pasako:

“Metai prasideda žibalu kai
po ryškum veiksniu tautinėj ir 
tarptautinėj politikoj bei dip
lomatijoj. Kuomet seno, režimo 
šalys ginčijos dėl žemių kaipo 
žemių, tai dabar matom jas 
besiginčijant dėl vienų, ar ki
tų žibalo laukų, šitas naujas 
žibalo istorijos išvyzdis yra 
svarbiausiu dalyku, atskirian
čiu 1924 motus nuo visų me
tų buvusiųjų pirmiau. Kur jis 
gali nuvesti, niekas negali pa
sakyti; bet mes pilnu tikruntu 
galim pasakyti tai, kad kiek
vienos didžiųjų šalių svam
biausiu jos diplomatijos daly
ku bus žibalo politika.”

O dabar mulkinama darbi
ninkai nusiginklavimo konfe
rencijomis!

DR. A. MONTVID 
Uetavii gydytoju ir Chirargaa >5 East Waahin*toa 88. 

balandos: nuo 10 iki 12 ryta.
TjUcphona Central 8869 
1824 Wabansi« Ava.

/ ▼alandoai nua 6 iki 8 vakari 
Razidancijos tat Kedzia 7716

Darbininko Draugas
* ‘

PAIN-EXPELLER
Valzbaženklls užrag. S. V. Pat. Ofise,

Garsus per daugiau kaip - 
50 metų.

Tėmyk Ikaro (Auchor) Vaiabaženklį.

Scveros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

do mieste bešntukinėdamas, ar kas jo neseka; 
paskui jis nuėjęs prie tolefono pašaukė Nelės 
numerį, kurį ji jam bu/o davusi ir už valan
dos laiko jie susitiko tparke; ji apglėbė jį savo 
rankomis ir bučiavo nesitverdama džiaugsmu. 
Žinoma, jis turėjo viską jai papasakoti; ir ka
da ji išgirdo, kad Džovas Angelas buvo slap
tas agentas, iš pradžių nusigandusi išpūtė į j 
akis, o paskirt ėmė juoktis ir tiek juokės, kai 
mažne pravirko. Petras, papasakojęs kaip jis
ątsidurė ton padėtin dr kaip jis iš jos iškliuvo, 
buvo tikras, kad’dabar jis jos širdį laimėjo.

Kada jie nusiramino, ji tarė jam: — Klau
syk Petrai, mes tuojaus turime* griebtis darbo. 
Kol laikraščiai yra pilni apie tai, reikia senis 
Akeripanas gerai pagązdinti. Čia yra laiškas, 
kurį aš šiandien pasiųsiu — ar matai, aš pa
vartojau kitą rašomą mašinėlę. Nuėjau į rašo
mų mašinėlių krautuvę ir užmokėjau jiems už 
kelių minutų vartojimą mašinėlės; taigi čia nie
kas nesuseks, kad tas laiškas yra mano rašy
tas.* .

Laiškas buvo adresuotas Nelsonui Aker
manui jo namuose, su pažymėjimu “Asmeni
nis”. Petras perskaitė.

“Šitas laiškelis yra nuo draugo. Raudonie
ji turi agentą jukų namuose. Jie nubraižė jūsų 
nahio braižinį. Policija slepia dalykus nuo jū
sų, nes ji neįstengia susekti teisybės ir nenori,

* \

kad jus žinotumėte apie jos nekompetontumą. 
Tamsta turėtumėte pasiipat^tį su tuo žmogum, 
kuris visą tą suokalbį susekė. Jie, jei galės, ne* 
leis lamstai su juo pasimatyti. Tamsta turite 
pareikalauti, kad norite su juo pasimatyti. Bet 
neminėkite šito laiško. Jei tamsta tikrojo žmo
gaus negausite, aš parašysiu tamsiai vėl. Jei 
laikysite šitą paslapty, tai tikėkite manjm, aš 
p&ge 1bėsiu^ tamstai iki galo. Jei papasakokite 
kam, aš negalėsiu tamstai pagelbėti.”

—< 'Dabar, — tarė Nelė, kaip jis gaus 
šitą laišką, Jis j subtus ir tu turi žinoti, kas da
ryti; nes, žinai, viskas pareiną ant to. — Ir Ne
le ėmė mokinti Petrą, kaip jis turi elgtis Ame
rikos Miesto Karalių sutikęs. Petras dabar su 
tokiu atsidavimu žiurėjo į jos spręstę, kad jis 
su kantrybe išmoko savo partiokas ir iškilmin
gai pasižadėjo, kad jis darys lygiai taip, kaip 
ji pasakė ir nieko daugiau, Atlyginiman jis ga
vo eilę bučkių ir nuėjo namo miegoti teisingų
jų miegu.. J

Ant rytojaus Petrai išėjo padaryti ką-nors 
Magivnei, kad jis neturėtų priežasties rugoti. 
Jis nuėjo apsilankyti pas Marę Japkovičaitę, 
kuri dabar nusitvėrė jį už abiejų rankų ir

tas' vanduo persisunkė per lubas ir moliai nu- 
kritei sugadindami vargšo darbininko šeimynai 
pietus.

Ji taipgi papasakojo jam viską apie fab
rikaciją laip kaip raudonieji ją matė. Teisi 
ninkas A’ndrius reikalavo teises pasimatyti su 
kaliniais, bet jam tą atsake ir jie visi buvo 
laikomi be laido. Pereitą vakarą Marė buvo 
susirinkime Andriaus namuose, kur buvo kal
bama apie bylą. Visi akloblistai sake, kad vi
sas Pas dalykas buvo purviniausia fabrikacija; 
rašteliai buvo aiškini nuduoti, o dinaifiitą be 
abejo i]>adčjusi policija. Ji tą padariusi tam, 
kad gavus priežasiį uždaryti aidoblistų būklę 
ir suareštuoti apie dvidešimtį aidoblistų. Bet 
visų aršiausia buvo propaganda“ laikraščiai 
yra kimšte prikimšti baisiausių pasakų. Ji pa
klausė jo, ar jis skaitė šio 
'(‘Times”. Jame, girdi, yra 
siundymas gaujos susirinkti ir 
donuosius!

Sustabdyk persišaldymą. 
Sulaikyk kosuli.

Yra jie tikrai pavoingi ženklai. Ne
doras ligas su tolin sekančiais pa
sakiniais tankiai gali būti prašalin
tas turent tam tikrus vaistus.

C

Severa’s
Cough Balsam

(Severo Balzamas nuo kosulį) ne 
doda ilgai viešpatauti paprastam 
kosuliui: sumažin erzinimą gerkli
niu išsišakojimu, palengvin sukepi- 
mo, pradėda skrepliavimą ir padara 
kvėpavimą lengvesni. Kaina 26 ir 
60 centai.—Severa’e CoM andGrip 
Tablete (Severo PlyŠkelei nuo Per
sišaldymo ir Gripos) sulaiką persi
šaldymą nededant jam išsivystyti. 
Kaina 30 centai. Visose AptjekosG.

Ar gavote Severo Kalendorių F 
1922 metams. Galema jįjį gauti ki 
dykai pas savo Aptiekario, ar nuo

n
ryto laikraštį 

nepaabej o j a mas 
nulinčuoti Rau-

X T UO Marės Petras sugrįžo į
i N 427. Nelė manė, kad Nelsonas Akerma
nas negaišins nei minutos laiko; ir ištikro. Pet-

kambarį nu m.

spaudė jas; Petras mate, kad jis atpirko savo ras rado raščiuką padėtą ant tualetinio stalo: 
nusidėjimą Onytei. Petras vėl buvo kankinys. “Palauk .manęs, noriu tave matyti.” 
Jis papasakojt^Į kaip jį perleido per trečiąjį - , ,
laipsnį, o ji papasakojo, • kaip iš cėberio palic-l {Bus daugiau)

W. F. SEVERĄ C T 
CEDAR RAPIOS, IOWA
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Extra Extra
MILŽINIŠKOS PRAKALBOS

Atsibua Ketvirtadienyje *

Sausio-January 5 d., 1922
STANLEY A. OPST SVETAINĖJ, , 

3925 So. Kedzie Avė.
. Pradžia 7 vai. vakare. Jžanga veltui

Malonus Lietuviai! čia yra vienatinė ir svarbiausia proga iš- 
girsti kas bus išguldoma ant šių prakalbų; kalbės Jo Malonybe Kun. 
Vyskups S. B. Mickevičius. ‘ •

Bus išaiškinta nuodugniai: “Kas Lietuvius pavergia ir į kokią pa
kraipą pastūmėjo”. . ( •

Kviečiami visi be skirtumo, nes vieną kartą teišgirsite savo gyve
nime tokį išguldymą kalbėtojaus. . . širdingai Kviečia Komitetas.

........................■■■■—........... .... .................... i ■■ ■—

Tel.: Roosevelt 7532 ,

I
 LIETUVIS GRABORIUS <

S.M.SKUDAS < >.
'1911 Canalport Avė. ,< y

iii Patarnauju laidotuvėse kuogeriausiai, ir pasam- 
' dau automobilius visokiems. reikalams. Kreipkitės 

prie manęs—o mano patarnavimu busit užganėdinti.

EMERALD DAIRY 
Lietuviška Pieninyčia

Užlaiko pasterizuotą pieną ir Smetoną. Padaro ge
dausią sviestą, suij už pigesnę kainą negu kokia kita* 
.išdirbystė; pristato i Storus, restauracijas ir j papras
tus namus. Suteikia aisboksiua, (Icebox) ir ledo kur 
tik reikalaujama. « , .
S. Daugėla 3251 S. Emerald Avė.
Tel. Boulevard 727 , ' .Chicago, III.

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 j teisingą kelią prie sveikatos. 
Mano kaina labai žema ir išlygos prieinamos. 
Patarimai veltui.

Dr. Whitney 175 N. Clark St., Chicago, III.
Tarpe Randolph ir Lake Sts. Ofiso vai.: 9 ryto iki 8 vai. vale. kasdie

ną. Nedaliomis nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Federal Bond & Land Company l
Siunčia pinigus i Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paštą, 
čekiais ar telegramai*. . * . ,
Parduoda laivakortes j visą pasaulį.
Parduoda namus, žemes, farmas ir bondsus.

OFISAI:
666 W. 18tb St.,_ Chicago iii 1439 S. 49th Court, Cicero
201 Chambers St., New York. *■ , 602 Asso’n Bldg., Chicago.l

Swedish 
American
Linu .

LIETUVON
ii.i i tiiiiiisi tiiiiiioiiii Jiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiuin

Pirmaskpasažieriama patarnavimas iŠ New Yorko iki LIEPOJ AUS 
per Gotnenburgą, Švediją. Pasažieriai bus transperuojami ant jūrių 
tiesiai j Liepojų.

S. S. STOCKHOLM....... ......................Sausio 31, Kovo4, Bal. 8
Trečios klesos pasažieriai talpinami j kabinus turinčiu* 2-4 lovas. 
Švedų vizos nereikia. Kreipkitės j vietinius agentus.

SVVEDISH AMERICAN LINE,
24 State St, Ne* York, 70 E. Jackgon St., Chicaro.

KALĖDŲ DOVANOS
Nustebink savo moterį ir draugus su Kalėdą 

Dovanoms. Turime skalbiamų mašinų, ant grin
dų ir stalo pastatomų gražiausių ir visokios 
rūšies lempų. Specialiai žemos kainos prieš 
Kalėdas, Labai specialus kainos Kalėdų eglaitėms 
šviesos.

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

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

NEW PEOPLES ELECTRIC CO. 
1711 West 47th St 

Tel.: Yards 418
Tarpe Hermitage ir Paulina.

į* • r 1 I ■ Venerallškų, kraujo, odos, kroniškų, inkstą

Specialistas Ligy 4^"“gydym“eu
DR. J W. BEAUDETTE

Ofisu Ofisas
Nbvako Vaistini RIDU S. Ashland Avė.
1724 S. Ashland Avė. ant viršaus Banko
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M. VaU 1—2:3« h 6:80—8:30 P. M. 
Ned.: 2:30—4:30 P. M. ' Nedaliomis iki 2:80 P. M.
Telephonei Ctral-464 __________ Telephone: Republic 805

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus | iavo namą dabar. Kaina stebėtinai 

lema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jai norite. Mielai 
apkainavimą suteikiame.

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

•3) Tos agentūros 
paliovėme kol-kas

Atsakymai į Klausimus
J. Beliaskui. — 1) Latynų 

“e pluribus unuin” reiškia: iŠ 
daugelio — vienas, t. y. iš dau
gelio daiktų sudarytas vienas 
daiktas. , Toks bitynų posakis 
atmuštas ant šiot krašto pini
gų pareiškia, kad Amerikos 
valstybe, Amerikos Respublika 
sudaryta iš daugelio atskirų 
savarankių respublikų — val
stijų. — 2) “In God we trust”
— mes pasitikini Dievu — ir 
be aiškinimo suprantate, 
reiškia, 
žiniomis
naudotis, kad perbrangiai mums 
atsiėjo. — 4) Klausimu dėl de
pozitų Rusų bankuose kreipki
tės į Lietuvos Atstovybę Wa- 
shingtone, 1925 “F” Street, N. 
W.

J. Storuliui. — Ir tabakas ir 
bulvės yra Amerikos kilmės 
augalai. Jų vartojimų Europa 
ir kitų kraštų žmonės perėmė 
nuo Amerikos indi jonų, žino
ma, po to, kai Amerika tapo 
atrasta — keturi šimtai su 
viršum metų \atgal.

A. Jankauskui. —• Grynas 
auksas niekur nevartojamas, 
nes perminkštas. Jį maišo su 
kuriuo nors kitu metalu, pav. 
variu, sidabrui, geležim. Nuo 
tų priemaišų ir jų daugio pri
klauso ir auksinių daiktų da
žas. T. v. raudonasis auksas 
turi paprastai 75 dalis aukso 
ir 25 dalis vario; žalias auksas
— 75 d. aukso ir 25 d. sidab
ro; mėlynas
25 d. geležies, etc. 
kiek 
gryno aukso 
metalo, priklauso ir jo vertė.
Visas grynasai auksas daikte 
daloma į 24 lygias dalis, va
dinamas karatais. Kiek tų 
dalių yra tam tikrame auksi
niame daikte, tiek aukso ka
ratų tas daiktas turi.

75 d. aukso ir 
Nuo to, 

auksiniame daikte yra 
ir kiek kitokio

Pavasaris nebetoli.
Sako, kad pavasaris jau vi

sai nebetoli, nes’ vasaros paukš
čiai, būtent, melynpaukštės ir 
dagiliukai, kurie nemoka skai
tyti almanakų, jaii pasirodė 
Chicagoj. Anądien oro biuro 
vedėjas profesorius Cox už
klaustas, kų jis apie tai ma
nęs tam pilnai patvirtino, sa
kydamas, ar aš nesakiau, kad 
šiemet žiema bus nešalta. Tai
gi tas reiškia, kad pavasaris 
visai arti.

Matomai ir gamta žmonėms 
gelbsti, nes šiuose nedarbo lai
kuose daugumas žmonių tie
siog neturi iš ko nusipirkti 
anglių*

STAMBI VALDŽIOS AUKA.
Vakar pranešta, kad valdžia 

nesenai padovanojo Cook aps
kričio miškų prižiūrėjimo ir 
auginimo kariškos medžiagos 
apie vieno miliond' dolerių ver
tės. Sakoma, kad dabar bus 
galima sis darbas 
pirmyn bent kokį dešimtį me- 
ty-

Apie dviejų milionų vertės 
panaši dovhna yra padaryta 
New Yorkui.

bus 
pastūmėti

VINCENTAS PIKELIS
48 m. amžiaus persiskyrė su 

šiuo pasauliu sausio 3 d.—1922 
—11 v. vakare. Paliko didelia
me nubudime moterį —• Apolio- 
niją, sūnų Teodorą, dukteris — 
Aleksandrą, ir Antaniną; dvi se
seris Liudviką ir Marijoną. Pa
ėjo; -Šiaulių pavieto, Triškių 
miestelio. Amerikoj išgyveno 29 
m. Lavonas randasi 972 W. 18- 
th St. Laidotuvės atsibus 7 d. 
sausio — 1922 m. į ApveizdoS 
Dievo bažnyčią, išten į Šv. Ka
zimiero Kapines.
■ Visus gimines ir pažistamuš 
kviečiame dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliudus moteris Apolonia.

=S9E v*

Df. Vaitush, 0. D
Lietuvi* Akių Specialistą*

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

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

Tel. b Blvd. 9660

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisui 

127 N. Dearborn SU Room 1111-13 
Tel. Central 4411. VaL nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8823 So. Halsted SL

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

ha—...... .........i i ■ —

MRS. A. MICHNDEJYICH 
AKU6ERKA

8101 S. Halsted St., kampas 81 0*3,
Viename name Bu Dr. Monkeyišium. 

Tel. Boulevard 9708

A^DR.HERZMAN^K
II BHBUOS

Petrikui aa* 8413 8d. Halsled BL

y

PUSE KAINOS 
Išpardavimas

Vyram* ir vaikinams siutai ir over- 
?**. " * .? _ * * _ 2^" 

$12.50 ir $15.
. Kiti siutai ir ovėrkotai iki $45. 
Turime pilniausi pasirinkimą vyril- 
1 Vaikinams ir vaikams siutų, over-

kotai $20, $25 ir $80! dabar po $10, 
$12.50 ir $15.

. Kiti siutai Ir ovėrkotai iki $45.
Turime pilniausi pasirinkimą vyriš

kų Vaikinams ir vaikams siutų, overr- 
kotų, Mackinaws, rainkotų ir kelinių1 
už pusę originalės kainos. Taipgi, 
trunxų ir siutkeisių. I

Tamistos pinigų vertė, arba pinigai 
grąžinami.

Atdara kasdieną iki 9 yal. Ned. Iki 
6 vak.

įsteigta 1992
S. GORDON, 

1415 So. Halsted St

iusę originalės kainos. Taipgi, 

Tamistos pinigų vertė, arba pinigai

žieminės numažintos kainos galėję
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa- 
rankumai, rpodeų&iško laivo.

^redStarLink
Plaukia kas savaitę

New York į Vigo, Hamburgą ir 
Danzigą 

Samland (tik 8-čia klesa) Sausio 19 
New York iki Plymouth’o, Cher- 

bourg’o ir Antverpo / 
Finland)   ....................  Sausio 7
Lapland) ................................. Sausio 7
Kroonland) Sausio 21
Zeeland) ...............   Sausio 28

> American Line
New York iki Plymouth’o, Cher- 
bourg’o, Brunsbuttel ir Hamburgą 
Visa kelionė vandeniu į Lenkiją 
Mongolia) ..........................  (Sausio 12
Minnekahda) ......................  Sausio 26

•New York į Hamburgą 
Haverford, ...........    Vag. 9
Sustoja jOueenstovvn į rytus važiuojant

INTERNATIONAL MERCAN- 
TILE MARINE CO:, 

120 laivų 1,300,000 tonų 
Chicago: F. C. Brown, West. Pas*. 

Manager. 14 North Dearborn St.

ERIC

FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved.
Geriausia siuntimą® pinigų, 

laivakortes, piiŠportai ir 1.1.

Kcal Ešlalc, Paskolos, 
Insiiriuai ir i.t.

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

Valandos; 9 iki 6 kasdiena.
Vakarais. Ulat Ket. ir Sub. iki 9 vakare 

Ned i iki 3 po pietų.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kerti Leaviti St 
Telephone Canal 2552. 

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nes

Vada visokia* byla*, visuoa* 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ii padirba visokius Dekumen- 
tua, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas h Bianiua, 
Skolina Pinigus ant pirmo morgą- 
itaus ant lengvą išlygą.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatu

lt Be. La Šalie St. Room 124 
Tel. Central 6891

VaM 812 W. 83rd St., DLeagą
Tsl. yards 4681.

S. W. BANES
ADVOKATAS

73
1811 Rector Bsilding 

West Monroe Street, Chicago, 
Phone Central 25611

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAIS

Lietuvis Advokatu
Kambarį* 806, Home Bank Bldg. 
Kamp. Milvzaukee ir Ashland Avės 
Ofiso yal.i nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn SL 
Randolph 3899

MAURICE J. GOLAN 
Bes. 1102 S. Ashland Blvd, 

Seeley 3670

paupį euig m 
mauajas S W
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Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS <

Ofisas vidurmiąstyj. , 
ASSOCIATION BLDG. v

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 8395
—Į-1 .-Į,m. ..ith-7 . .

Phone Boulevard 6801
ANTANAS GREDUŠKA 

Generalia i 
Kontraktorins te 

badavotojas.
Budavojame ir tabomf. «

1401W. 47th St, CMcacA

Sveikos Jaknos 
Sveikas

Gyvenimas.; 
Jiisii jaknos — sveikos ar apsunkytos, 
■veikiuučios »r neveikiančios —- pedu- 
ro skirtumą , 
tarpe sveiko, t 
linksmo gy
venimo ir nu
silpnina dva- j 
šią ir nepasi- 
sekimą. Ap- ųj 
galėti ne veikf g,' 
lias jaknas, ap
gali prietvarį, svaigulį,_ aitrumą , Už
degimą, galvos skaudėjimą ir mėly
nes, — nėra geresnio pasaulyj kaip 
Čarterio Mažos Jaknų Pilės. Čystos 
daržovės.
Mažos Pilės-Maža Doiz’a-Maža Kaina

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy* Advokatai 

Dienomis: Room 511 — 
127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn M96 

Vakarais: 10786 S.- Wabash Ava.
Tek: Pullman 6877.

ERS

P8LLS

REUMATIZMAS
ISpurtę. muskulai, perviuriantia skaus 
niaa sąnariuose ir sustingimas sąnarių 
yra blogiausi žmogui dalykai, o tan
kiausiai išsivysto į sunkią ligą. Jei 
kenčiate tuos blogumus, arba turit 
simptomus — ilgai nelaukite, bet 
tudjaus prašalinkite.
IUusu stebėtinos gyduolės ėmimui j 

vidurius ir trynimui 
P Dji O

SAPOMML
ASHLAND JEWELRY* 

STORE
Deimantai, 

Laikrodžiai, 
'Auksybė, Co- 

lumbijos Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

■ <537 S. Ashland* 
Av^ .Chicago, III.

MUSIC
ORKESTRĄ-BENĄ

Pampina visokiem* 
reikalam*

J. SALAKAS
1414 So. 49th Coart 

Cicero, I1L 
TeL Cicero 2311

SKAITYKIT IR PLATINK1T
«NT A TT T T T? M O

Baigus! Aku- 
lerijo* kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Peni 
•ilvanijos hoa 
pitalise. Pa
sekmingai pa
tarnauja pri* 
gimdymo. Duc 
da rodą viso
kiose ligose ii 
kitokiuose rel 
kaluoae mo
terims ir mer
ginom*.

DR. A. R. BLUMENTH AL
<

Akių Specialistas
4649 S. Ashland Avė.

Kampa* 47th SI.

Dienoms, * ryt# |ki I yak<

10 IU 12

TeCfiosleviurd MII 
b— i.,,,,, . .. i i„^

DR. TIKU'
1900 So. Halsted Si

1.1, CuiHU!
Ofise yalando*i nue 11 ryta Dd 

8 vakare. >
Rerideadjal 2811 W. 68rd BĮ

Tel. Prospect 8466

Telephoue Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
31D7 So. Morgą* Sk, 

‘ Chicago, III.
▼AKMIDOSi Nu. 8 tH 11 ryta 

ir ava i iki 8 vakare.

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą į 

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

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

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

DR. G, M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

> Ofisas:
8149 S. Morgan, St., kerti 82 SL 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų.i
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS: 

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

matu kaipo patyręs Kydytalaa. shi- 
rurgas Ir akušeri*.

Gydė aitrias ir ehrenllkas ligas,

elektroi prietaisu*.
Ofisas ir Labaraterijat 1H3 

18th St., netoU Fisk St.
VALANDOSi Nae Ii-Ii plati, 

ir ana 6 iki 8 vaL vakarais.
Dienomis: Daaal 

I 8110 arba 857 
' Saktinai*i Diezai 
, 951 - Drevei 4186

GYVENIMAS: 3318 S. Halsted SI.

Talaphenali

T. Pullman 5481

LSHUSHO 
AKUŠERU ‘
Turiu patyrimą 

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

Chicago. UI.

DR. CHARLES SEGAD 
Praktikuoja 18 metai 

Ofise*
1728 So. Aaklaad Avu^ | lubM 

Chicago, Illiaoi*.
Specialistas džiovei

Moterišką, Vyrišką te J 
Valką Ligą-

DUSO VAKAHDO81 
Iw Ii Iki 12 vaL ryte, nuo B Dd 

-I vai. pe piet ir nuo 7 iki 8i8l vaL 
vakaro. NedUiomi* nu* 11 „vaL 

yalandM ryte iki 1 vaL p* pta*.
Telefonas Drezd 2880

----- =------------------------------

Dfe. S. BIEŽI&
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spind aliai
Ofisas 2201 W. 22nd St„ kampas S. 

Leavitt St. Tel. Cana] 6222. 
Rezidencija 3114 W. 42nd Si. ' 

Tel. Lafayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietą*

TaL Austia 787
DR. MARTA

DQWIATT—SASS.
Kątik ngr|i* iš Californij** b 

kil tą* save praktikavimą pa Na.
8208 V. Harrisoa Si.

iValaadoat 8—11 kasdieną te B—I' 
vakare išskiriant nadildianld*.

Dr. Maurice Kabo
GYDYTOJAS .ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashand Avą. 
Tel.i Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedilioj po 
pietų. Tel.ųOakland 1294

Canal B57
Naktinis TaL Caaal B118
DR. P. Z. ZALATORIS 
•YDYTOJA^ IR CHIRURGAS 

Valaades: 1B iki 12 ryto; 1 iki 4 pe 
piet 6 iki 9 vakare.

NadUIomis nu* 9 iki 12 ryta. 
1821 & Halsted SL, 

Kampa* 18 ir Halsted St
I „4iid-,j ■ L, ■ jiiB-fe. T.'iį.. ir.. ii..ag=aaariF

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1121 Be. Halated SL. Chicago HL 
kampa* 18th St. .

Valaadeat 9—12 ryte ir !•—I gak.
Phone Canal 257L.......—........  ■>

Telephone Yard* 1582

DR. J. KULIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
<3srd» visolrias Uff** mot*rw, val
kų ir -vyrų. Specialiai jfytia Um- 

paniias, senas ir paslaptla- 
gas vyrą ligai.

8259 So. Halsted St, Chicago.

*■ 1 1. ...............
Telefonas Pullman 8M

DR. P. P. ZALLY8 
Lietuvy* Dantistas 

ŪMUI Bo. Miehlgan Av^ RoeelaaA 
Valandos: 9 ryte Dd 12 diaaą 
Nu* 1 p* pietą Dd 8 vakare.

K.------- :-------------------------- ---  ..7

Telephone Yards 5834

DR. P. D. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3825 So. Halsted StM Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160

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

Polo Chemical Co.
2824 W. Chicago Avė,

* i Chicago,in.

Dr.A.J.KARALIUS 
Gydytojai !g Chirurgu 
VALANDOS: G—13 yyt<i 

i—9 Vakaro.
BIOS So. Morgą* StroM, 

Chicago, m.
wti,w i .i i ■afr.vr i" "«iMiia*—a■—G

Talophone Van Burta 294
Ras. 1189 Independence Blvd. Chicag«

DR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chlcsga
Telephone Drovar 9698 >- 

Valanda*: 11—11 ryte; B—8 pa piet, 
7—8 yak. Nedlliemis 13—18 dfirih

Telephone Boulevard 5053 \

Dr. A. Juozaitis «
DENTISTAS

Valandos: tuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seret’om 9 varyto iki 12. Va
karai* 6—9. Nedėl. pagal sutarime. 
8361 So. Halstąd St., Chicago. HL

T

Telefonas: Boulevard 7043

DR. C. Z. VE2EUS
Lietuvis Deatlstas |

1713 South Ashland Avių □
arti 47-ioe galvi*
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Skerdyklų Darbininkų 
streikas <

Išskiriant skerdyklų streikuo
jančius darbininkus daugumas 
Naujienų skaitytojų gal nlano, 
kad skerdyklų streikas jau pasi 
baigė, arba jei ir nepasibaigė, 
tai pasidarė visai nereikšmingas 
ir neveiklus. Kurie taip matytų, 
beabejončs, labai klista. Kaip 
Naujienose jau nesykį buvo 
rašyta, kad streikas 'tęsiasi sek 
m ingai ir kad streikuojantįs 
darbininkai labai sumaniai ir 
tiksliai veda visus streiko rei
kalus, taigi prie progos tas ga
lima ir vėl patvirtinti. * Štai 
vienas streikieris (kuris prašė 
jo vardo neminėti) Naujienoms 
pranešė ir vėl pluoštą žinių 
apie streiką.’

l\isak jo, skerdyklų streikas 
eina labai sėkmingai. Streikie- 
riai kasdien atlaiko skaitlingus 
jmsirinkimus ir labai rimtai 
styardįo .ir veda streiko reika- 
lus3®Streikierių tarpe viespa- 
ta>fja /didelė vienybe ir jie su- 
hfamnai dirba su savo unijų 
Viršininkais įiip, kad kompani
ja provokatoriams sunku kas 
pradėti tarpe darbininkų. Beto 
streikierių skaičius dar vis au
ga, ypatingai daug negrų pri
sideda kasdien prie streikierių. 
Pačiose "skerdyklose darbas 
beveik visai apsistojęs, nes 
nėra kompanijoms užtektinai 
streiklaužių. Taigi yra spėja
ma, kad gal kompanijos neuž
ilgo pradės su 
taikintis, nes,
tęsimas streiko nepigiai atsiei
ną.

darbinftikais
matomai, jos

DIDELIS STREIKAS.

Vakar sustreikavo penkios 
dalelės linijos, būtent steamfi- 
terių, pluniberių, * pointerių, 
bosting inžinierių ir glazieriij 
unijos. Sakoma, kad šis strei
kas daugiausiai patiesiąs namų 
statymo darbą. Beto dar sus
treikavo apie S/,500 exc.avating 
grading ir ąsphalt wagon (ve
žimų) teamsteriai (vežikai).

&į streiką pagimdė sumaži
nimas darbininkams algų.

100 dolerių už laušimą vaiko.
Vakar teisėjas S amu ei II. 

i Trude Englewood teisme nutei
sė Mrs. Laura Davis, 29 metų 
amžiaus, 5540 So. State gat., 
užsimokėti $100 pabaudos ir 
teismo lėšas už mūšių savo 
brolėno, Charles Ford, 9 metų, 
amžiaus. Fordukas teisėjui nu 
siiskundė, kad Mrs. Davis jį nu
vilko, surišo jo rankas ir kojas 
ir paskui su diržu jį gerai pri
lupę. Teisėjas jo pasakoji
mams pilnai patikėjo ir Mrs. 
Davis už tokį žiaurų pasielgi
mą aštriai nubaudė.

MUNšAINftS AUKOS.

Vakar nugabenta į pavieto li
goninę dvi munšainės aukos. 
August Chiplizą policistas rado 
gulintį šalygatvyj ties S. San- 
gamon gat. ir W. Jackson blvd. 
gi F. B. Arbuckle, ties S. Tbro- 
op ir Van, Buren gat. Pas pir
mąjį rado dar pusę bonkutės 
ir munšainės. Matomai ne

besuspėjo visuos suvartoti. Jie 
abu yra pavojingai degtine už
sinuodiję ir gydytojai ■ sako, 
kad jų pagydymas .yra abejoti
nas.

MOTERIŠKĖ NUŠOVĖ SAVO 
VYRĄ.

Vakar Mrs. Sopino
mdnt, 25

Beau- 
metų amžiaus, nušo

vė savo vyrą, David, 35 metų 
amžiaus.

Mrs. Beaument policijai pasi
aiškino ^savo motivus. Ji pasa
kė, kad jos vyras labai gerda- 
vęs munšainę ir kai girtas^ pa
reidavęs namon ją labai muš
davęs. Vakar jos vyras parė-j

jęs namo girtas
mušti, bet jinai 
nuo jo apsiginti, taigi ir nušo- 
vus jį. I , , ■

kėsinosi ją 
nebegalėjus

pasi- 
bau- 
ir t. 
“vož-

ti- 
gal tuo viskas 
senatoriui pra-

dar vis buvo
ir

sa-
Jam

TRIUKŠMINGI RUSŲ 
SUSIRINKIMAS.

Pereitą pirmadienį, sausio 2, 
Orchestra Hali svetainėj įvyko 
skaitlingas ir triukšmingas ru
sų susirinkimas. Sako, kad ten 
buvo susirinkę caristų, social
demokratų, komunistų ir t. t. 
Tarp kitų kalbėtojų buvo pa
kviestas kalbėti ir senatorius 
Joseph L. France. Vakaro ve
dėjas Bishop Samuel Fallows 
prabilo į susirinkusius, norė
damas supažindinti publikų su 
vakaro rengimo tikslais ir pa
aiškinti dabartinio momento 
svarbą ir t. t. Bet tik pradė
jus jam .kalbėti tuojaus 
girdo publikoj rėkimas, 
b imas, ikojų trepsėjimas 
t. Jis pamatęs, kad jo
nios.asabos” publika nepaiso, 
paliovė kalbėti ir savo vieton 
pastatė senatorių France, 
kėdamas, kad 
aprims. Bet ir 
dėjus kalbėti 
teaprimo,. bet
šiaip .ne taip pakenčiama, 
jis, nežiūrint to triukšmo, 
yo kalbą tęsė ir toliau, 
pabaigus kalbėti pasirodė ant 
pagrindų tūlos rusų bažnyčios 
trisdešimts jaunų vyrų ir mer
ginų senuose rusų kostiumuose 
ir su caro vėliava. Jie, sa
ko, norėjo šokti rusiškus šo
kius,. bet tuojaus prasidėjo 
“trubelis”; rėkimas^ Imubimas, 
kojomis tnpimas ir t. ir U 
t. Po to staiga pasigirdo pub
likoj balsai “valio už sovietų 
valdžią, valio!“ Daugumas pub
likos tiems šukavimanis pri
tarė ir tuo pagimdė tokį triuk
šmą, kad, rodės policija tu
rės įsimaišyti. Tečiaus valan
dėlei praslinkus vėl visi apri
mo.

Toliau dar sekė kalbos, bet 
jau nebebuvo galima suprasti, 
kij kalbėtojai sakė, nes buvo 
didelis triukšmas svetainėj.

Lietuviu Rateliuose
PETRAUSKO KONCERTAS.

Vakar Naujienų redakcijai 
pranešta, kad 25 dieną šio mė
nesio. Mikas Petrauskas ir pp. 
Pociai duos Chicągiefiams gra
žų koncertą.

Pereitą sekmadienį, sausio 1, 
toks koncertas įvyko So. Bos
tone, ir, sako, buvo labai šau
nus koncertas. Taigi toks pat 
koncertas šio mėnesio 25 dieną 
įvyks ir Chicagoječ

Mikas Petrauskas ir pp. Po
ciai yra' plačiai žinomi Chica- 
giečiams. Taigi visi Chicagie- 
čiai su dideliu nekantrumu lau 
kia jų pasirodant ant pagrindų.

WEST SIDE.

Pereitos subatos vakarą 
gruod. 31 d., D-ro V. Kudirkos 
Draugija laikė savo susirinki
mą Meldažio salėj. Susirinki
mas buvo šauktas atvirukais, 
tečiaus narių susirinko nedaug, 
tik apie trečdalis viso draugi
jos narių skaičiaus. Tuo pa
sinaudodami bolševikiški ele
mentai atsiekė to, ko jie papra
stai siekia — varo griovimo 
darbą. D-ro V. Kudirkos Dr-ja 
nuo senai priklausė Chicagoš 
Uetu^ių Darbininkų Tarybai ir 
draugę* su kitomis progresyve- 
mis darbininkų odanizacijo- 
mis dirbo naudingą parbininkų 
klasei darbą. Kadangi Chicagoš 
Liet. Darb. T. veikimas, kiek 
laiko atgal, buvo lyg apsistojęs, 
tacj bolševikiški elementai ra
miai sau snaude manydami, 
<ad jų norai jau senai išsipildė 
ir kad kalbamoji taryba jau 
nebeegzistuoja. Bet nabagų 
tas džiaugsmas buvo perniek. 
Susirinkiman atsilankė 
Ambrozevičia, kuris buvo de- 
egatu į Ch. Liet. Darb. T. nuo 
)r. V. Kudirkos D-jos ir išda
vė raportą iš kalbamosios ta
rybos konferencijos, kuri į- 
vyko gruodžio 11 d. Meldažio

svetainėje. Tas raporto išda
vimas bolševikiškus gaivalus 
kaip šaltu vandeniu apipylė ir 
jie jau nurimti nrbegalėjo. 
Eniė šmeižti tarybą, jos virši
ninkus ir net tuos asmenis, ku
rie visai nieko bendra neturi 
su Ch. Liet. Darb. Taryba nei 
su Dr. V. Kudirkos D-ra. Jau 
senai yra žinoma, kad 
valai, savo tikslams 
pamlizgų nesigaili. Po 
riksmo, ir melų bei 
jiems pavyko pervaryti
y. kad Dr. V. Kudirkos Dr-ja 
išstotų iš kalbaosios tarybos.

Tie gaivalai nesidrovi vartoti 
net provokacijas savo tiks
lams atsiekti. Ve kokiu budu 
jie tai daro. Nesenai Įvykusio
je Cbi^agos Liet. Dari). Tary
bos konferencijoje A. Audic
kas pasidavė kandidatu į tos 

pildo
mąjį komitetą. Atėjęs Į draugi
jos susirinkimą varo didžiau
sią agitaciją ir purvais drapsto 
tą organizaciją, į kurios virši
ninkus jis kandidatuoja.’Ar ga
li būti begėdiškesnis darbas? 
Tie gaivalai visur kur tik gali, 
skverbiasi ir‘lošia vilko avies 
kailyje rolę. Tokių ponų drau
gijos bei organizacijos turėtų

PRANEŠIMAI
Cicero, — Liet. Raudonos Rožė1; Pa- 

šelpinio Kiiubo motin's sutrinkimas 
įvyks penktadienį, sausio 6, 7:50 v. •/. 
Stidigos salėj, 1500 S 49tti Avė. Visi 
narai būtinai susirinkite, nes yra 
dąug svarbių reik ihj.

— Sekr. K. Jurijonas.

I ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU Šimonių Juozapo ir Ta

mošiaus paeina Panevėžio apskr., 
Subačiaus parap., Skvarbų ‘kaimo. 
Seniaus gyveno Shenandoah, Pa. Ma
lonėja, kad atsišauktumėt, turiu la
bai svarbų reikalą.

JONAS GOTOWTIS 
716 W. 17th Placc, Chicago, III.

PARDAVIMUI RAKANDAI

tie gai- 
a t siekti, 
didelio 

šmeižtų 
savo, t.

L. S. S. VIIII RAJONO KONFE
RENCIJA įvyks nedėlioj, sausio 15 d., 
“Naujienų” name. Pradžia 10 vai. 
ryto. Visi delegatai malonėkite su
sirinkti pąskirtu laiku, nes turim® 
daug svarbių reikalų aptarti ir naują 
Centralinį Komitetą išrinkti.

J. J. Čeponis, Sekr.
’ 4138 Archer Avė.

U S. S. VIII Rajono Centralfnio 
Komiteto susirinkimas įvyks pirma
dienį, sausio 9 d., “Naujienų” name. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Visi Centr. 
Kom. narai malonėkite susirinkti lai
ku, nes turime daug svarbių reikalų 
aptarti. —J. J. Čeponis, Sekr.

viršininkus

Sužinota, kad S t. Strazdas, 
nežinia,, kokiais tikslais, išlai
kė iki šiol draugijos skirtą mo-

tarė pareikalauti iš jo pinigų

Buvo atsilankęs susirinki- 
man p. Kukutis, įgaliotas nuo 
Chicagoš Lietuvių Ąuditoriu- 
mo Bendrovės ir kvietė šią 
draugiją prisidėti prie darbo.

tirti apie tos bendrovės reika
lus.

West Side Viešojo Knygyno 
delegatas pranešė, kad knygy
nas stovi labai silpnai finansiš
kai ir reikalauja paramos. 
Dr-ja paskyrė‘tam tikslui 10 
dol. auką. Užpereitame susi
rinkime buvo paskirta $25 su- 
selpimui Rusijos badaujančių 
žmonių. Be^to draugija skiria 
4 nuoš. nuo gryno pelno gauto 
visokių parengimų.

Kaip matome, ši draugija 
tarp keleto gražių 
padarų vieną kaip 
minėjau, didelę klaidą, kurią 
ateityj, reikia tikėtis, ji atitai
sys. —- Susirinkime buvęs.*

aukščiau
kurių

SKAITYKIT IR PI.ATINKIT

Pranešimai
Gelbėkim Lietuvos Našlaičius.

Chicagoš Komitetas Našlaičiams 
šelpti rengia rankų darbų ir nam-ie 
gamintų valgių ba/arą yasario 12 d. 
1922 m. Mildos abiejose svetainėse. S. 
Kalstai ir 32-ros gatvės, šiuomi 
kreipiamės į gerbiamą visuomenę, 
ypatingai Chicagoš ir kitų mus’ų ir 
nvestėlių moteris ir mergaites melž
dami paaukauti pagal savo išgalę ke
lis, arba nors vieną kokį dūlėsių ar 
li/ažesnį rankų dirbinį ar namie ga
mintą valgį aukSčiau minėtam oaza- 
rui.

Išdirbinius meldžiame siųsti antra
šu: N. Vąlančauskienė 3246 S. Hals
ted Str., Chicago, III. (3-Čios lubos), 
arba, kam parankiaus, atnešti dieno
je bazaro tiesiai Į svetainę, kuri at
sidarys 5-tą vai. po pietų.

Siunčiant' išdirbinius malonėkite 
pridėti savo pilną vardą pravardę ir 
mtrašą, taipgi kainą už kiek galima 
parduoti. Geistina butų kad išdirbi
nių kainos nebūtų peraukštos, kad ne 
apsunkintų išpardavimo.

—Baziaro Renginio Komisija.

Lietuvių Janitorių Vyrų Motei ų 
Pašelpinis Kliubas laikys metimį susi
rinkimą sekmadienį, sausio S dieną, 
1-mą v. po pietų, John Engei svetai
nėje, 3720xW. Harrison St. Visi na
riai ir narės malonėkite atsilankyti, 
nes turime- svarbių reikalų apkarti. 
Taipgi norintieji įstoti į šį kiiubą kvie 
čiami atsilankyti.

—Nut. rast. J. Burčikas.

West Pullman. — Tėvynės Mylėto
jų draugystės No. 2 metinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, 8 d. sausio, 2 
ya). po pietų Baforiuno svetainėj, 
12001 Halsted St. Visi nariai atsilan
kykite, nes turim daug svarbių ‘rei
kalų aptarti. — Valdyba.

------- ..

Roseland. — SLA. 139 kp r.'erinis 
susirinkimas įvyks subatoj, sausio 7 
d.. 7*30 vai. vak. J. Stančiko svet. 
205 E. 115 St. Malonėkite atsilanky
ti, nes bus nominavimas $L.\. centro 
viršininkų. — P. Rozinskas, fiių rašt.

S L. Ex-Kareivių *'-čios Kuopos su- 
siriAkimas bus laikomas penktadieni, 
sausio 6, 7:30 v. v’. 5v. Jurgio salėj. 
Visi narai kviečiami atvykti paskirtu 
laiku. — Valdyba.

Draugystės Lietuvos Dukterų susi
rinkimas bus laikomas sausio 8 d., 1 
vai. po pietų Mark White Sųuare sve
tainėje. Draugės malones ankščiau su
sirinkti, kad greičiau susirinkimą už
baigus, nes yra rengiamas šios drau
gystės Teatras • “Kryžius” J Moldavo 
svetainėj ir prasidės 7 vai. vakare.

—-Sekr. Lėpienė.

Lietuvių Laisves Kiiubo metinis su
sirinkimas įvyks šeštadienį, sausio 7, 
8 v. v. po num. ,3259 S. Union Avė. 
Visi draugai susirinkit paskirtu lai
ku, nes yra daug svarbių reikalų 
svarstyti. —

—Nut. rašt. K. J. Demereckis.

Bridgeport. — Illinois Lietuvių Pa- 
šelp Kiiubo j meti tris susirinkimas |- 
vyks šeštadženį, sausio 7, B v. v. pa
prastoj salėj 3301 S. Morgan St. Vi
si kliubiečiai susirinkite laiku ir n^4 
siveskit naujų draugų.

—Nut. rąšt. Ant. Lazauskas.

Roseland. — ^Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės visų ščrininkų me
tinis susirinkimas įvyks pirmadienį, 
sausio 9 H., 7:30 vai. vak. J. Stančiko 
svet. 205 E. 115 St. Visi šėrininkai 
malonėsite’dalyvauti, nes šis susirin
kimas galutinai turės nutart klausimą 
apie įsigijimą svetainės. —Direkcija.

VVest Pullman. — SLA. 55 kuopos 
metinis susirinkimas i vyks 7 u. sau

ksiu, 7 vai. vakare J. Gruzdžio svetai
nėj. Visi narai malonėkite atsilan
kyti, nes bus rinkimai ir nominacija 
Pildomosios Tarybos., --A. Stankus.

Harvey, Iii. S.L1A. 289-tos Kuo
pos metinis susirinkimas įvyks 5 d. 
sausio, 7:30 v. v. paprastoj salėj, 
15709 S. Halsted. Visi draugai malo
nėkite atsilankyti, nes bus įvesdini
mas naujos valdybos, ir užsimokėti 
užsilikusius mokesčius.

—P rot. rašt. J. Katkus.

C O A L Y A R D
PARDAVIMUI didžiausis “CICERO 

COAL Y ARDAS” 5 lotai, trakės, ofi
sas, seifas, trokai, vežimai, arkliai, 
kiti įtaisymai ir daugybė visokių ang
lių. Iš visų šonų apgyventa lietuviais 
ir kitom tautom. Nėra kito cohl yar- 
do. Įplaukos yra labai didelės, o 

biznis yra išdirbtas plačiai ir labai 
gerai. Didelis bargenas už $20,000.

FEDERAL BOND & LAND 
COMPANY

1439 S. 49th Court, Cicero.
666 W. 18th Street, Chicago. ♦

PARDAVIMUI I bučernė ir 
grosernė, labai geroj vietoj; biz 
uis išdirbtas per daugelį metų.

Atsišaukite \ į Naujienas 
klausdami No. 516.

EXTRA BARGENAS
5 kambarių vėliausios mados ra

kandai turi būt urnai parduoti aut 
syk ar atskirai už teisingą pasiūly
mą. Taipgi grofik is-pianas prijung
ta Ukulele ir didelis duber’tava sp- 
rendzina phonograpas su rekordais* 
Viskas gvarantu-jta. Rezidencija

1922 S. Ko izia AveZ i
— A A A < R / 1x1 k i Į I P J — 11

JIEŠKAU Valerijono Žakevičiaus,, (mokėti reikia $16,500.
paeina iš Kauno red., Telšių apskr., 
Laukuvos parapijos, Vankiu kaimo. 
Turiu svarbų reikalą; jis pats, ar kas 
kitas malonėsite atsišaukti sekančiu 
^antrašu: l

LEONARDAS DURŠA,
408 Lindan Str., Kenosha, Wis.

APSIVEOIMAI.
JIEŠKAU MERGINOS APSIVEDI- 

mui; turiu prapertę ir fornišius. Mer
gina turi būti nuo 18 iki 25 m. am
žiaus. Aš pats esu 24 m. amžiaus. 
Meldžiu atsišaukti laišku,^ arba ge
riau ypatiškai pasimatyti galima va
karais nuo 6 iki vėlai.

L. F.
4623 S. California Avė, 1-mas floras

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, viskas naujai įtaisyta, yra ruimai 
dėl pragyvenimo, gražioj vietoj, vi
sokių tautų apgyventa Brighton Par- 
kokolonijoj. Kartu parsiduoda naujas 
Fordas. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

3965 Archer Avė.

Didelis Bargenas
Pardavimui 4-rių kambarių rakan

dai gerame stovyje, taipgi tuos pa
čius kambarius galima rendavoti. 
Atiduosiu u& teisingą pasiūlymą. Par- 
davim® priežastis— apleidžiu miestą. 
Atsišaukite greitai: Stanley Baltrai- 
tis, 1947 Wilmot Avė. Phone Armi- 
tage 7008.

NAMAI-ZEME

JIEŠKAU MERGINOS apsivedi- 
nvui, gali būti našlė aiba gyvanašlė, 
tik laisvų pažvalgų katra sutiktų im
ti civilišką šliubą. Amžiaus gali bū
ti tarpo 25—35 m. Geistina kad butų 
iš Chicagoš arba netoli nu > Chica- 
gos ,kad butų galima ypatiškai pasi
matyti.

Esy nevedęs, 33 metų amžiaus. 
Meldžiu ątsišaukti: Restauranu

J. R.
310 E. 43rd St., Chicago, UI.

JIESKO PARTNERIŲ.
E X T R A

VĖL KITAS PARGENĄS.
Pardavimui puiki bučernė, lietuvių 

kolonijoj, dideli kambariai pragyveni
mui. Ilgas lysas. Pigi renda. Par
duosiu labai pigiai, arba mainysiu ant 
bile kokio namo, bile kokioj vietoj, 
ar ant bile .kokio automobilio. 
Pardavimo priežastis svarbi. Kreipki
tės. J. Namon 3328 S. Kalstei St.

PARDAVIMUI Storas lietuvių ap- 
gyventoj vietoj, biznis nuo senai iš
dribtas vyriškų apredalų ir avalinės: 
vyrų, motėrų ir vaikų. Priežastį 
pardavimo patirsite ant . vietos.

JUOZAPO RIDIKO Storas 
3354 S. Halsted St. '

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų mū
rinis namas: elektros šviesa, maudy
nės, aukštas cementuotas skiepas. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
bizniavo namo, arba ant bučernės. At- 
tišaukite pas ,

SZEMUT & LUCAS, 
4217 Archer Avė.

MAINOME, parduodame namus, 
farmas. bučemes, automobilius ir ki
tokius biznius; turime namų didžiau
siame pasirinkime visose dalyse miesi- 
to. Taipgi apdraudžiame visokius 
turtus nuo ugnies, pavogimo, užmuši
mo ir kitokių nelaimių. Kreipkitės. 
BRIDGEPORT REAL ĖST ATE CO. 
3328 S. Halsted N. W. Cor. 33 rd PI.

Pasibudavok sau namą.
Tik $200.00 įmokėt ir $15.00 | mė

nesį. Ką išmokat ant rendų tai su tais 
pinigais įsigysit sau namą. Tik 100 
namų su mažu įmokė ji mu statysime. 
Kreipkitės tik laišku 515 Naujienos.

Dar yri proga 
kelioms ypatoms 
prisidėt pinigais 
ir darbu prie nj:.- 
sų naujo patento 
iš'iirbinejimo. At
minkit, kad mes 
ti rime tokius 
d:.iktus kokių 
dar pasini j nesi
randa. Taigi, be 
abejonės atneš di 
dc ius nuošimčius 
;i»«t jdėo| pinigų 
i» «uteiks jums ir 
,;'.’SU 
darbus 
d<.S. •

d raugams 
ant visn- 
Kreipk’.tės

mus. Tik-j patiškai ar per laTką į
ką įveriame dirbtuveI UCNIAIN PAINT BRUSil MFC

, CO.
1623 Blue island Avė.

PELNINGAS DARBAS

PARDAVIMUI Stark player pia
nas, beveik naujas, mąžaj vartotas. 
Farduosju už pusę kainos. 

TONY ČEPUKONIS, 
9^31 Chaplin Avė., Burnside,

Tei.: Chesterfield 492*.
Iii..

Extra Bargenas.
Turi būti parduota į .5 dienas bu

černė ir grosernė už labai žemą kai
ną. Cash biznis, nėra knygučių, 
daug stako, gražus įrengimas, pui
kus .pragyvfenimui kambariai, gara- 
džius 2 mašinoms, pigi renda, viso
kių tautų apgyventa. Pasinaudok lie
tuvi, nes jūsų laukia didelė laimė. 
Priežąstį pardavimo patirsite ant vie
tos. ‘ Mane galit1 rast namie visada ir 
nedėlioj. 1245 So. Cicero Avė. Cicero, 
III.

’ PARDAVIMUI mūrinis namas, sa
liunas, Storas, svetainė ir du pagyve
nimai ant antrų lubų. Parduosiu pi
giai. Namas randasi prie didelių Cranei 
dirbtuvių. Pardavime priežastis, tu
riu biznį kitame mieste. Atsišaukite 

3925 So. Kedzle Avė.

PARDAVIMUI 2 lotai, gražioj ir 
rtaujai apgyventoj vietoj, Cicero, III. 
Netoli nuo vienos žinomos dirbtuvės 
Westem Electrical Co. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant automobiliaus. 
Kreipkitės prie ‘

. A. VILIMAS, - ! 
8328 S. Halsted St.

. ■      i, —, —      j

PARDAVIMUI lotas ant Roekwcll 
St.. tarpe 69 ir ^O-tos gatvi.j. Lotas 
yra 80 pėdų pločio ir 125 ilgio. Labui 
gražioj vietoj, netoli nuo Šv. Kazimie
ro klioštoriaus. Nauja kolonija kur * 
lietuviai tik-ką pradeda apgyventi. 
Parduosiu pigiai. .

J. K ERŲ LIS, 
4858 S. Artesian Avė.

UŽ PUSDYKI
Pardavimui bučernė Bridgeporto 

tirštai apgyventa lietuviais. Biznis 
gerai eina. 4 kambariai pragyevni- 
mui. Rendos $35.00 į menesį Kaina 
tik $1,850.00. Vertės yra iki $2.000.00 
Pardavimo priežastis labai svarbi. Ne
mokantį biznio išmokinsiu. Norinti 
pinigo padaryti, nepraleiskit šios pro
gos. Atsišaukite 821 W. 34th St. Ne
toli Halsted St.

J ieškau partnerio, kuris turėtų nut> 
.*1 00C iki $5,000 orisidėjimui prie 
niuno biznio, gerą pelną nešančio. Esu

• v • t • i • • >. r J*

oarjminkų. Priegtam, jei dauginu bu
tų kapitalo įdėti į staką, dar didesnis 
I einas butų. Biznis yra automobiliu 
laavono ir mokinimo važiuoti. Prisi
dėjusį prie biznio, išmokinsiu darb i, 
o,va1o dykai. Turiu ?ocną namą, ga- 
isdžių labai geroj vietoj ir darau la
bai j.erą biznį, apie ką kiekvienu Ak
muo gyventojas gali pasakys, bot 
vienam per sunku, tad jie^Kuu part
nerio. Atsišaukti gali vedęs ar pa
vienis, o jei" turi supuvusį darbą, tai 
mesk jį, o eik su manim į biznį. Raš
tus pasidarysi pas savo advokatą ir 
pinigai neš didelį pelną ir pats turės 

. v. - aerą ir pelningą da»bą, kuomi page-
■ rinsi savo būvį. Jei kam n'eaišku, 
i klauskite, taipgi paminint su kiek 
pinigų galite prisidėtir karia. Rašyk.

N. VALYTAS, 
346—350 W. T‘ ornton St., 

x ‘ Akron, Ohio.

Local 269 A. C, W. of A. — Svar
bus metinis susirinkimas įvyks penk- ----- ------ . „ . .
tadieny, sausio 6, 1564 N. Robey St.! vienas ir negaliu tinkamai prižiūrėti 
Unijos svet. Bus priėmimas naujos 
valdybos taipgi senoji išduos rapor
tus visų rpetų. Narai būtinai turit 
atsilankyti. —P. Chapas, sekr.

“ATŽALA” CHTCAGOJE
Ateinantį Ketvergą, Sausio 5, 8 vai. 

vakaro įvyks Mildos Sity 
3-čio aukšto, susirinkimas ____
Lietuvių tėvinainių, šaukiamas Akciji-

1 nes “Varpo” Bendrovės Chicagoš Ko
miteto, finasavimui leidžiamo nuo 
Naujų Metų dienraščio Kaune, vyk- 
denimui nusistatimo Lietuvos Valstie
čių Sąjungos, ir Lietuvos Liaudininkų 
Soc. Demokratų partijos, ;
programą ir organizaciją Lietuvos 
Mokytojų Sąjungos. Atsišaukimas tų 
partijų tilp^ “Naujienose”.

Leidimui paminėto dienraščio yra į- 
kurta Kaune draugija “Atžala”. At
žalos kuopos, kaip iš laikraščių žino
ma, yra įkurtos po vis$ Lietuvą, kur 
tik yra mokyklos. Vadai Valstiečių ir 
Liaudininkų stovi priešakyj draugijoj 
“Atžala”. Tos pajiegos irgi stovi 
priešakyj ir “Varpo” bendrovės, lei
džiančios “Lietuvos Ūkininką”. Iš to 
yra matoma, kad “Atžala” koordinuo
ja visas pažangesnes jiegas Lietu
voje, ir tuomi sudaro tvirtą bloką pra
sėdim ui tokios tvarkos Lietuvoje, kuri 
užtikrintų visiems piliečiams laisvę ir 
blaivą valstybei nusistatymą.

Chicagoš lietuviai, kurie ateinantį 
ketvergą prisidės prie finansavimo 
paminėto dienraščio, sudarys “Atža
los” Chicagoš skyrių, kuris palaikys 
tanyirius ryšius su paminėtomis Lie
tuvos organizacijomis. “Atžala” to
dėl, bus kunu suglaudančiu lietuvių 
progresyvias jiegas tikslams apšvie- 
tos, ekonomijos ir politikos.

Chicagoš progresyviai lietuviai tė-' 
vynainiai, kurie sutinka su programų 
Valstiečių-Liaudininkų ir Mokytojų 
Sąjungos Lietuvoje, yra 
kviečiami atsilankyti į virš paminėtą 
susirinkimą ir finansiškai 
leidžiamą dienraštį. Tas susirinki
mas privalo būt vienminčių, ir todėl 
lietuviai kitoniškų nusistatymų ir pa
linkimų tame susirinkime 'neprivalo 
dalyvaut. ,

Vardan “Varpo” Bendroves: 
KOMITETOS
Juozas J. Hertmanavičius, Pirm.
Stasys Grisius, Sekretorius.

lej, ant 
'hicagoą

širdingai

paremti

Jaunų Vyrų Liet. Dr-škas ir Pašei- 
pinis Kliubas laikys savo metini susi
rinkimą ketvirtadienį, ‘ sausio od., 8 
vai. vak. Malinausko svetainėj 1843 
S. Halsted St. Draugai visi būtinai 
atsilankykite; kurie esate užsivilkinę 
mokesčius pasirūpinkite atsilyginti, 
kad netaptumėte suspenduoti. Nepa
mirškite ir naujų draugui atsivesti.

—Valdyba.
rinkimą ketvirtadieni, sausio 5. d., 8

ISRENDAVOJIMUI
ŠTORAS ANT RENDOS; B 

le kokį biznį galima užsidėti. 
4$62 Ilomerlėe Avė.

E. Ohicago, Ind.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

i-

REIKIA patyrusių moterų popieri
nių atmatų sortavimuL Gerą alga ir 
geros darbo sąlygos.
REPUBLIC WASTE PAPER CO.

1039 W. CongresS St.
Arti Morgan St. ' .

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA BARBERIO vakar 
rais ir subatomis. Patyrusiam 
tani e darbe, gera mokestis. At
sišaukite greitai.

3336 S. Halsted St.

VYRŲ REIKIA: ŠIOFERIŲ A^IA- 
tninkų ir paprastų darbininkų dirbti 
Taxi-Cabs didelėn Taxi Co. Gali pa
daryti $125 iki $150 į savaitę. Išmo
kinsime važiuoti ir Taxi biznio. Nuo
latinis darbas. $400 kapitalo reika
linga. Pinigai užtikrinti. 82 W. Wa- 
shington St. Room 525'.

Visi Fountain Paiut Brusli M f g. Co. 
šėrininkai kviečiami susirinkti ketvir
tadieni, sausio 12, Malinausk) Fvet.
N. E. Kampas Halstde ir 19-tos gat- kalbantis lietuviškai ir angliškai. Dar 
vių. Bus .renkama nauja administrs- bks lengvas; užmokestis gera.
cija. Atsineškite šėrus su savim. Krepkitės:

8205 S. Halsted St. /' ■

REIKALINGAS GERAS BUČERIS
cija. Atsineškite šėrus su savim.

—Koiulte'as.

KAS NORI PIRKTI BUČER- 
nę tai ši yra gera\ proga, nes 
savininkas trumpame laike va
žiuoja į Lietuvą. * Kreipkitės 
telefonu. Lafayette 3717

PERKAM, ( parduodam ir mainom 
namus .farmas, automobilius, bučer- 
nes; ’ be skirtumo kokią nuosavybę 
jus neturėtumėt. Padarom greitai, 
pigiai ir gerai.

C. P. SŪROMSKI CO.
3846 So. Halsted* St.

MOKYKLOS ~
PARDAVIMUI bučernė ir gro 

šerne geroj vietoj, lietuvių ap
gyventa. Biznis išdirbta per il
gus metus. Parsiduoda už pir
mą pasiūlymą. Atsišaukite tuo
jau s : 710 W. 33rd St.

PARDAVIMUI saliunas labai trum 
pame laike, nes savininkas važiuoja į 
Lietuvą. Yra 5 metų lysas ir pragy
venimu ikambariai, renda pigi. Pasi- 
skubinkit.

1715 W. 146th St.

PARDAVIMUI saliunas, gč- 
ras biznis, visokių tautų apgy
venta. Priežastis pardavimo: 
nesutikimas šeimynoj.

1134 So. Solon Avė. & 14 PI.

PARDAVIMUI labai ūmame laike 
veroj vietoj saliunas. Biznį gerą da
ro. Važiuoja į Lietiną. Lietuv«.iis ir 
kkort'is-tautomis apgyventa. Parduo
siu pigiai. Kreipkitės:

720 W. P5th St.

PARDAVIMUI saliunas su visaij 
rakandais, 4 kambariai užpakaly, lis- 
las ant 3 motų, bizn-s išdirbtas, tar
pe dviejų dirbtuvių. Priežastį pa.•d»C i- 
n»o patirsite ant vietos. Atriši-.k Ce* 

2607 S. Ha.sted S-..

PARDAVIMUI SALIUNAS 
lietuvių ir lenkų apgyventa. Pąr 
davimo priėžastį patirsite ant 
vietos.

943 W. 33rd St. .

PARDAVIMUI SALIUNAS ii* 
Restaurantas. Bargenas.

1925 W. Dlvision St V-

PARDAVIMUI SALIUNAS visokių 
tautų apgyventa, 3 metų lysas, 3 kam 
bariais pragyvenimui, rendos $20.00, 
laisnis ant viso nveto. Parduosiu pi
giai . ’

501 W. 38th St.
Tel.: Boulevard 1762.' z

PARDAVIMUI SALIUNAS GE
ROJ vietoj, geras biznis, su kamba
riais dėl pragyvenimo. Priverstas par 
duoti kuo greičiausia labai pigiai už 
pirmą pasiūlymą. Parduodama visas 
arba tik pusė. Vieta yra visiems ge
rai žinoma.

3159 Si Halsted St.

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

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

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

Master Sewing School
Principais* 

JOS F. KASNICKA > 
190 North State St 

Kampas I^ake St 4-fl.

P-Jta E. KAZLAUSKAITĖS
t . . LIETUVIiKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokinai kirpti, siūti, pritaikyt! Ir 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams. (
Klesos: dienomis ir vaksrah
Specialus instrukcijos pagal 

sutarimą. ,
EYELYN ACADEMY OF 

G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams SU .

Tel:. Harrison 1421. Chicago.

Mokinkis dtesstnaking. 
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialus vakarinės klesos biz

niavome merginoms, paaisiuvimui 
sau dresis.

^VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2497 Madison Street, 
6205 S. Halsted SL

Krdpkitls ypatižkal arba rašy
kit išlygų paklausdamL

Sara Patek, pirnrfninkl.
............................




