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Numato angliakasiu streikai Iš/motery streikieriy demonstracijos So. Omahoj, Neb (Lietuvos žinios
Angliakasiai badauja
» z-

Ual atmes Anglijos-Airijos sutartį

• Numato angliakasių 
streiką

Atšaukimas konferencijos skai
toma žingsniu prie streiko.

sau-
- Numatomas naų 

angliakasių

1 INDIANAPOLIS, Ind., 
šio 5 dieną 
jas grūmojimas 
streiku minkštųjų anglių kasy
klose Ūme, kad pradinė- algų 
konferencija tarp kaasyklų sa
vininkų ir angliakasių, kuri tu
rėjo įvykti sausio 6 dieną' Pit- 
tsburghe, tapo angliakasių uni
jos prezidento Lewis atšaukta. 
Lewis sako, kad konferencija 
tapo atšaukta Pennsylvania ir 
Ohio kasyklų savininkams atsi* 
sakius joje dalyvauti, bet jis 
kartu primena jiems, kad jie
vistiek “tam tikrame laike ap
linkybių“ bus priversti tokioj 
konferencijoj dalyvauti. India
na ir Illinois kasyklų savinin
kai tūlomis sąlygomis buvo 
sutikę dalyvauti konferencijo
je.

Lewis nesako, kokį sekamą 
žingsnį angliakasiai . • padarys, 
bet unijos rateliuose sakoma, 
jog tai reiškia tą, kad jei kasy
klų savininkai nesitiks daly
vauti konferencijoj iki baland
žio 1 d., kada baigiasi dabarti
nis kontraktas tarp kasyklų ir 
angliakasių unijos, bus paskel
btas angliakasių Streikas.

Angliakasiai badauja.
Prašo prezidento pagalbos.

NVASHINGTON, sausio 5. — 
Užginčydama West Virginijos 
gubernatoriaus Morgan, pareiš
kimui, kad nėra badavimo tarp 
tos valstijos angliakasių, • ang
liakasių unija paskelbė, kad 
Marfork, W. Va., lokalas, kurio 
narių šeiminos badauja, atsi
kreipė tiesioginiai prie prezi
dento Handingo, prašydamas 
valdžias pagalbos palengvini
mui jų'baisaus skurdo.

buvo visai trumpas, nes jį ati
dėta iki rytdienos, kad galima 
butų atstovams geriau apsvars
tyti de Valeros įneštąją “sutar
tį”, kuri esanti tik papildymas 
dabartinės sutarties. De Vale
rus “sutarties” teksto neskel
biama.

v Vėliau įvyko kabineto posė
dis, bet ir jis negalėjo susitai
kinti apie tą de Valeros “sutar
tį.” Collins, sutarties šalininkų 
vadovas sako, kad ta <|e Vale-* 
ros • neva sutartis“ netu
ri jokios reikšmės, nes 
ji yra tik papildymu dabartinės 
sutarties ir yra nepriimtina, 
kadangi tie papildymai nėra 
priimti Anglijos ir po jais nė- 
rh Anglijos delegatų parašų. 
Patįs pataisymai esą Airijai net 
ir pavojingi, kadangi jie nus
tatytų rubežius Airijos pietoji- 
mos ir veikimo, ko nėra tikro
joj sutartyj, kuri teikia airiams 
l$ną laisvę savarankiškam 
veikimtii ir taif^ tvarkyti savo 
šalies'likimą, kaip jiems patin- 
ka. »“ •

Nors ,ir trumpas buvo Dail 
Eireann posėdis, bet ir jame 
buvo smarkių susikirtimų taęp 
de Valeros ir Griffitho. Sinn 
feinerių laikraštis Freeman 
Journal irgi aštriai pasmerkė 
de Valerą įr padare jam sunkių 
užmetimų.? Jis vadina krimina
liniu dalyku skaldyti šalį, ban
dant atmesti sutartį. Jis kalti
na, kad de Valera, pats nebū
damas tikru airiu, negali su
prasti airių instinkto if juo va
dovaująs tūlas Cbildrens, ku
ris esąs Anglijos šnipas. Seime 
ginčai'irgi priima aštresnę for
mą ir de Valeros ir kilų adresu 
pasigesta' gana sunkių kalti
nimų, kad jie tik nori įtraukti 
šalį į naują karą su Anglija.

Kaltinimai nesiliauja.
——,----------

Dar daugiau įrodymų, kad 
'Amerikos kareiviai buvo šau

domi be teismo..

Iš Vilniaus.-
Lietuvių spaudos padėtis. 

“Vilniaus Gtirso” redakcija nu
bausta administratyviniu budu 
50.000 markių už koresponden
cijas iš Dūkštų ir Lingmcnų, 
įdėtas 4-1 numeryje. P. Biržiš
ka taip pat nubaustas 50.000 
markių už įdėtą “Musų Kalen
doriuje 1922 m.” straipsnį “Ką 
turi žinoti kiekvienas protingas 
žmogus apie savo kraštą (El
ta).

Rinkimų teritorija padalinta 
į 12 rinkimų apskričių. Apskri
čių komisijos bus širvintuose, 
Švenčionyse, Kamajuose, Aš
menoje, Trakuose, Aukštadva
ry, Vilniuje (dvi komisijos —- 
apskritie* ir miesto), Lydoj, 
Vasiliškiuose ir Braslave (El
ta).

Seimo rinkimai įvyks sausio 
8 d., sausio 13 <1. bus paskelbti 
rinkimų rezultatai. Lig sausio 
20 d. galima įnešti protestas, o 
lig vasario 1*1) <1. turi įvykti nu
sprendimas dėl visų protestų

Gal ir de Valera laimės.
Dail Eireann linkstąs prie 

atmetimo Anglijos-Airijos su
tartis.

LONDONAS, sausio 5. — 
Central News iš Dublino pra
neša, jog yra didelis pavojus, 
kad Dail Eireann atmes pada
rytąją Anglijos-Airijos sutartį 
ir jos neratifikuos. Esą seimo 
narių nuomonės urnai ir delei 
nesuprantamų priežasčių persi
mainę.

“J. J. Walsh, narys Iš Cork“, 
sako žinia, pasakęs: 'Sutartis 
bus atmesta mažiausia dviem 
balsais. Nuosprendis galbūt 
bus padarytas dar šiąnakt.*

“Kiti nariai, kurie rėmė su
tartį, neužginčija Walsho pa
reiškimui. !>aiigelis atstovų 
svyruoja.”

Posėdis pertrauktas.
DUBLINAS, sausio 5. — Dail 

Eireann šiandieninis posėdis

“Socialdemokratas” ■
Musų draugų savaitinis laikraitia 

ii Kauno. Skaitykit vist
Gaunamas Naujienose , 

Kaina 5c

Būrelis moterų —* skerdyklų streikierių — So. Omaboj, Neb., kurnu?gruodžio 20 d. surengė dcmonstarciją ?r 
žygiuotę pas mayorą. Kryželiu pažymėta (X) lietuVe Ona- Papeikicrfe, kuri tai demonstracijai vadovavo.! Vėliavą 
neša lietuvis A. Ūkelis. ’ w

500 rūsy žuvo mušyj,su 
kareliečiais.

Kareliečiai atsiėmę Po- 
ražerj.

LONDONAS, sausio 5. —Co-

RusijošTluiudonosios armijos 
kareivių Tiko užmušta mūšyje 
su kareliečiais Poražeryj. Mies
tą raudonoji armija paėmė po 
dviejų dienų mūšio. Žinia betgi 
^ako, kad 'kareliečiai pasitrau
kė, reorganizavo savo spėkas ir 
po naujo smarkaus mūšio mie
stą vėl atsiėmė.

WASIHNGTON, sausio 5. — 
Senato komitetas vis dar tyri- 
ngja senatoriaus \Vatson kal
tinimus, kad Amerikos karei
viai buvo šaudomi ir Neariami 
Francijoje be jokio teisniK Ir 
tą kaltinimą kasdię patvjrtina 
vis nauji liudytojai, kurie ma
tė kareivius šaudant ir kariant.

Vienas buvęs kareivis liudi
jo matęs, kaip buvo pakarta 
“dešimt ar dvylika” kareivių 
ten, kur karo departamento re
kordais tapo pakarta' tik du 
kareiviai.

Vienas kareivis liudijo, kaip 
tūlas oficierius, vardu Opie, 
atėjo į apkasus ir ten be ma
žiausios priežasties ir net nie- 
rko nesakęs nušovė vieną karei
vį. Prieš tą oficierių yra ir 
daugiau kaltinimų, kad jis bę 
mažiausios priežasties . šaudęs 
kareivius ir nušovęs jų ne* vie
ną, bet keletą.

Liudijimai apie korimus ir 
gaudimus dar nėra užsibaigę, 
nes dar šimtai norinčių apie 
tai liudyti buvusių kareivių ne 
ra išklausinėti. \

NETIESA APIE PRAKEIKIMĄ 
TROCKIO.

Naujų Metų dieną telegrafo 
agentūros palaido neva žinią, 
kad busią Ekateriuogavo mies
te žydai synągogoje iškilmin
gai prakeikę Leoną Trockį* ir 
atskyrę jį iš žydų bendruome
nės, pačiam Trockį tėvui Mo
zei Brenšteinui vadovaujant.

*Žydų Koresp. Biuras dabar 
paskelbia, kad tai esąs grynas 
melas. Viena, Trockio tėvo var
das visai, esąs ne Mozė, antra, 
Trockio šeimyna Ekaterinosla- 
ve visai negyvenanti; trečia 
Ekaternoslavo žydų bendruo
menė nieko apie tokį Trockio 
prakeikimą ir iš žydų bendruo
menės išskyrimą nežinanti ir 
negirdėjusi; ketvirta, Trockio 
tėvas pats esąs komunistas, ly
giai kaip ir visa jo šeimyna.

T"................—• t 11 ,

PORTUGALfifos MINISTERI
JA ATSIfČMfi SAVO REZIG

NACIJĄ.

5. — Prc- 
kabinetas, 

atgal buvo 
dabaf0 tą 

ir pasiliks

LISBON, sausio 
miero Cunba LeaJ 
kuris keletą dienų 
įteikęs rezignaciją, 
rezignaciją atsiėmė
elvo vietoje, susitarus apie tai 
šiandie su įvairių politinių par
tijų vadovais.

Respublikos nacionalinė gvar 
dija irgi bus reorganizuota. •

Pasilikęs savo vietoj premic- 
ras Leal pirmiausia atidėjo par

MEŠKUČIAI. Meškučių 
valsčiaus sekretorius Stepas 
Šeputis už neteisėtą paso išda- lamento rinkimus iki pabaigai 
vimą suimtas ir pasodintas šio mėnesio. Tai padaryta ap- 
Šiaijjiuose kalėjimam Dabar ei- sisaugojimui nuo galimų 
na tardymas (Elta) . j sumišimų.] sumišimų.

Atsilygino.
ta). — Del, Laivių vyriausybės 
išvarymo iš Dvinsko lenko mo
kytojo, kuris buvo įtartas did
žiosios Lenkijos propagandos 
varyme, Lenkų, vyriausybė už
dare Latvijos piliečiams lenkų 
koridorį Prusnose.

— i------- -------

Švietimo darbas Meksikoje
. t

MEXICO CITY, sausio 5. — 
Nors Vera Cruz»gubernatorius 
prigrumoju) uždaryti visas val
džios kolegijas . ir augštesnes 
mokyklas, federalinė* 'Valdžia 
irfenuoja įkurti ten dar keletą 
kolegijų ir kitokių niokyklų. 
Tose mokyklose pirmiausia 
bus dėstomi reikalingiausi da
lykai, kaip industrinė chemija, 
industrinė dailė, medicina ir t. 
p. Bus atidarytas universitetus 
ir Yucatane. Valdžia sako, kad 
ji nenori maišytis į valstijų 
švietimo darbą, bet ji turi 
ten veikti, jeigu pati* v 
vald/Ja yra apsileidusi ir švie
timu'nesirūpina, ar nepajiegia. 
Mokiniams, kurie paeina dau
giausiai 5Š biednuomenės, bus 
duodamas dykai net ir knygos, 
o ir bus prižiūrima jų sveikata.

Valdžia dabar labai daug 
skyria pinigų švietimui ir kuri* 
ijpui mokyklų. Taip vien Žemo
sios Kalifornijos mokykloms 
paskirta tiek pinigų, kad ant 
kiekvieno mokinio išpuola po 
130 pesų, kuomet pirmiau bu
vo išleidžiama tik po 30 pesų.

LINCOLN, Neb., sausio 5.—> 
9 žmones liko sužeisti tjes Wa- 
boo, Chicago and Northwest- 
ern pasažieriniam traukiniui 
susidūrus su tavoriniu/

HINIGU KUKSA8.
--------- , - *

Vakar, sausio 5 d., užsienio pini
gų kaina, perkant Jų ne ųiažiau kaip 
už 25.000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos, 1 svaras sterlingų—$4.18 
Austrijos 100 kronų ............... 4c
Belgijos 100 frankų ........... $7.60
Danijos 100 kronų ............... $19.87
Finų 100 nvarkių ................... $1.95
Franci jos 100 frankų ........... $7.94
Italijos* 100 linr>.........:........ $4.27
Lietuvos 100 auksini} ............... 51 o
Ixmkų 100 ir ark i ų .................... 8 V< c
Norvegų 100 kronų .......... $15 48
Olandų 100 guldenų ....... $36.55
Švedų 100 kronų ............$24.f>9
Šveicaru 100 frankų ........... $19.30
Vokietijos 100 unarkių

50 jurininkų žuvo eksplio-{Lietuviai bėga Amerikon.* • ZIJOJ.
ATHENAI, sausio 5. —, 50 

jurinink^Klco užmušta ir 20 
sunkiai sužeista ekspliozijos 
ant Graikijos torpedinių laivų 
nakintojo Leoh Piraeus uoste. 
Du kiti stovėjusieji. prię 4Leon 
kariniai laivai irgi liko pažeisti, r

Turkija ir Ukraina pasirašė 
sutartį. '

Atiduoda viršenybę Turkijos 
laivynui.

, • ■ _____________\'

~ "V

LONDONAS, sausio
Konstantinopolio
kad Turkija ir Ukraind 
še sutartį, atiduodančią 
jos laivynui viršenybę 
se jurose.

žinia sako, 
pasira- 
TurkD 
Juodo-

BrangMrohibicija.
I

NVASHINGTON, sausio 
yykinimas proliibicijos 
metais tedera Ii nei valdžiai 
nuos $9,250,000, arba $4,750,- 
0(M) daugiau, negu kad kainavo 
pereitais' metais. Tiek bent rei
kalauja paskirti atstovų bu1% 
biudžeto komitetas, kuris ski
ria $750,000 mažiau, negu rei
kalavo probibicijos komisioniv- 
rius Ilaynes.

5.— 
šiais 
kai-

, Amerikos atstovybė- Kaune 
apgulta norinčiųjų važiuoti, 

ypač moterų.
KAUNAS, gruod. 15 (paštu). 

— Amerikos konsulatas Kaune, 
kuris pradėjo veikli lapkr. 7 
d., kas rytą dar prieš, atidary
mą mina apgultas apie 50 žmo
nių, kurie jieško vizų* paspor- 
tams, kad. galėtų mfvykti į 
.Jungi. Valstijas. Tas skaičius 
kasdien didėja ir kalbama, 
kad laivų kompanijos, kurių 
laivai plaukia iš Baltijos uos
tų, jau iškaino turi susirinku
sios apie 2,000 pasažierių.

Didžiuma norinčių važiuoti į 
Ju'ngt. Valstijas yra moterįs 
ir merginos. Nors buvo ma
nyta, kad daugiausia bandys 
važiuoti Amerikon žydai, bet 
jie kol kas nepasirodo dides
niame skaičiuje.

Gudai dalyvaus rinkimuose?! 
Gudų •centralinis tautines są
jungos komitetas Vilniuje išlei
do atsišaukimą gudams, kvies-* 
damas kaip galima skaitlingiau 
dalyvauti rinkimuose, kad išrei 
skus savo norą susijungti su 
Lenkija. Gudų valstiečių parti
jos nutarė tą pat —(EItaL

ŽeligovskisVARŠUVA.
prieš išvažiuodamas politinių 
grupių susirinkime pareiškęs, 
kad neįeisiąs diskusijų dėl jo 
išvažiavimo, nes tai esą reika
linga valstybės labui. Gen. Ž'e- 
li’gbvskis pranešė, kad jis išlci- 
siąs dekrętą apie rinkimus ir 2, 
atsišaukimus Į gyventojus ir 
kiy'iuomenę.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iRi 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Reikalaus pripažinti skolas
■ ■■■! I

Kitaip .Amerika nedalyvaus fi-z 
• nansinėj konferencijoj.

WASH1NGTON, sausio 5. — \ ■
Aaigštuose Valdžios rateliuose 
gtinės Valstijos sutiks daly- 
pasakyta, kad pirm negu Jun- 
vauti internacionalinėj finansi
nėj konferencijoj, sušaukto j 
kurios nors kitos valstybės, vai 
džia turės turėti užtikrinimų, 
kad toj '"konferencijoj nebus 
dedama pastangų išgauti panaį 
kinimą kilų šalių skolų Jungt. 
Valstijoms. Kitų šalių skolos 
Amerikai siekia

51c .000.

Naujienų Pinigų Siuntimo, Skyrius, per kurį jau 
tapo -pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visą laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia jįr 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 savo če
kius. . Naujienos išmaino K 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 Bankp 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 Si., * Chicago, III. 

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Chicago, HL
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Kas Dedasi Lietuvoj
ssikhgg

NAUJIENOS. Chicago, IŪ.
MM

Iš Vilniaus
Rinkimai. Pereitą \avaitę 

paaiškėjo, kad lietuviai, pa Įta
rusiai, žydai ir net karaimaį 
Vilniaus Seimo rinkimuose ne
dalyvaus. Tokiuo budu Vilniaus 
šaukiamas Seimas virsta gry
nai lenkų tautiškuoju Šeiniu/ 
kukiu Amerikoje lenkai ^ir ki
tos tautos daug kasmet kvie
čia. Net kaikurie lenkai taip 
vadinamos* “Odrodzenie’s” gru- 
pės^rąso neisią Seiman, jei
gu žandarai ir vyriausybė ne
duos piliečiams pilnos , laisvės.' 
Jie griežtai protestavo prieš 
lietuvių spaudos varžymus.

Parupo žydai. Anądien Kau
no žydų atstovas Kozenbaumas 
apsilaųke pas Želigovskio vie
tininką- p. Meištavičių. Mcišta- 
vičiiis įkalbinėjus Bozenbaumą 
paveikti į Vilniaus -žydus, kad 
dalyvautų rinkimuose Seiman.

Dirbtini Baltarusiai. Gruod
žio 11 d. lenkų darbininkų na
me atsibuvo savotiškas balta
rusių suvažiavimas prieš rin
kimus* — Vilniaus baltarusių 
19 organizacijų jame Peda’ly- 

vavo. Tikrų Baltarusių veikė
jų stisirinkiman neįleido. Su
važiavime parinktų žinonių 
pirmininkavo žinomas lenkų 
šalininkas atbegelis iš Kauno 
Aleksiukas. Stisirinkiman at
vyko taip maža baltarusių, 
kad, jeigu lenkai neparems, 
tai net pats Aleksiukas netu
ri šansų patekti seithan.

Viršaičių suvažiavimas. Pas 
Vilniaus starostą buvo suva
žiavę valsčių. viršaičiai (vai
tai). Jiems nuo Rinkimų Ko- 
misoriaus pranešę keletą nu
rodymų ir parėdymų rinki- 

, nuims. • Nurodynčje, k;id ne
varžytų agitacijos (žinoma tik 
lenkams. Red.), palengvintų 
rinkimus ir nevaržytų rinkikų. 
Iš Lydos ir Gervėčių jau atei
na žinių apie pagrąsinimus ka
lėjimu ir net “ulonais” už pa- 

,tį susilaikymą. »•
Vėl atsivežė. Gruodžio 10 d. 

Vilniaus endekai atsivežė iš

k»»ygon”; aukavę r25 dol. ra 
site' šavo pavardes Teatro Rū
muose Garbės vietoje įrašytus; 
aukuojančius^ gi 50f dol. ir vir- 

Nloiflill Mpill rifln ^au Pra^ome shjsh mums, savo 
1 iciUjŲ iTlClŲ L/U“ (paveikslą su parašu, nes jis bus 

visiems amžiams Teatro iškabin
tas.

Visi aukuotojai gaus iš musų 
kvitus ir diplomus, net su dra
mų rašytojo gerb. Vydūno para
šu. ' Į

Kas greit duoda — dvigubą 
duoda.

Su pagarba žemaičių/Teatro

vana Žemaičiams

žemai-
(Atsišaukimas)

Broliai Lietuviai ir 
čiai Amerikoje!

Žemaičiai stato Telšiuose Te
atrą, Liaudies Namus, Bibliote
ką bei skaityklą. Tūkstančiai i 
Jūsų yra tolimoje Amerikoje, Telšiuose Fondo 
daugelis Jūsų jau grįžta ar ža
da grįžti liuosojon tėvynėn —

o Valdyba.

ten, savo gimtinėje, atrasite gra- P- 'Mtyų įgaliotinius pra
šią apšvietos įstaigą, kur Jūsų šome prisiųsti pinigus ir apys- 
vardai.f kaipo tos įstaigos ktirė- kaitas, kad galėtume* paskelbti 
jųV bus aukso raidėmis pavyž- spaudoje tuoj po Naujų Metų, 
džiui užrašytu

Taigi suaukokite, Lietuviai 
bei žemaičiai, sušelpkite savo 
motinėlę-TSvynę ir duktite Jos 
apšvietos reikalams.

Siųskite sav^ aukas per musų 
įgaliotinius Amerikoje, ar tie
siog /‘registered” laišku: Tel
šiai, Žemaičių Teatro Fondo Ko
miteto Pirmininkui Dr. t J. Mi
kulskiui.

Aukavę 5 dol. jau busite įra- atitinkąs jų, lyčiai.

Estonija nori draftuoti karui ir 
moteris.

\REVELIS, — Estonijos karo 
ministerija paruošė projektą į- 
statymų, sulig kuriais, atsiti
kus karui, butų mobilizuoja
mos ir moterįs. Visoms mote
rims nuo 18 iki 41 m. amžiaus 
butų duotas naudingas darbas',

Milda Teatras

ž

SPECIALIAI SPEKTAKLIAI SVENTEMS!
Aukštos klasos vodeviliai, nauji kasdieną! 
Photo dramos, Photo komedijos ir kitos 
Invairenybės naujos kasdiena.
Kainos: Sukatomis, Nedaliomis ir šventadieniais: 
Balkonas 20 centų, Apačioj 30 centų
Paprastais vakarais:xBalkonas 17 centu, apačioj 28 centai.

SUTIKIMUI NAUJŲ METŲ:
V1DURNAKTIES SPEKTAKLIAI (Nuo 11 iki 1 vai.) 
įžanga Balkonas 35 centai, Apačioj 50 centų.

Grineveckįr Juo endekai naudo
jasi rinkinių metu, kad nešu
si pra tusiems sodiečiams 
viau galfitų įkalbėti, kad en
dekai neva už katalikus stoja. 
Ligotas senelis vargiai ar su
pranta, kam jį Jaip šaltu me
tu Vilniun gabena, Jau su Jo 
pavarde išlipdė Vilniaus mieste 
atsišaukimus į gyventojus prieš 
porą savaičių. Kol. Grineveckis 
Vilniun atvažiavo endekai 
vo krūmelį atidarė.

v ' —- (V. Gars.)

sa-

1
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Bulgariška Kraujo Arbata
PRIGELBSTI GAMTAI

Išvalyti kraują. Į Prašalinti slogas..
Sutyirtint jaknas. ' Apsaugoti nuo influenzos.
Išvalyti inlfctus. Išgelbėti nuo plaučių uždegimo.
Palengvinai vidurius. I Jaustis daug metų jaunesniu.

įnikite kraštą einant gulti sveikatai, tvirtumui ir ilgam gyvenimui.
Bulgariška Kraujo Arbaką pagaminta iš tyro skystimo išspausto 

šaknų, žolių, žievių, lapų, uogų ir kviettkij surinktų iš. riebios žemės Eu- 
topos ,Azijos ir Afrikos. Užlaikykite dėžutę, Bulgariškos Kraujo Arbatos 
po rhnka. visuomet. Pardavojama visose vaistinėse, hrba prisiųskit $1.25 už 
vieną .didelį šeimynai Itoksą, arba 3 už $3.15, arba G už $5.25. Antrašas 
Marvel Products i Compjmy, 451 Marcei Building, Pittsburgh, Pa.

j Rusiškos ir Turkiškos Vanos
! 12th STREET

TeL Kedzie 8902

3 3514-16 Koosėvelt Rd.

3 Arti St. Lo«is A^n\, 
CHICAGO, ILJL. >

Ar tag Justi Pinigai Uždirba?
Oakland Motor Car Co., dirbtuvės brenČius, 2426-ZS Micbigan Avc. 

numušė kainą ant vartotų automobilių, nuo.$100.00 iki $300.00, mažiau, 
nei tikra rinkos kaina. Priežastią šio numušimo, kud norima padaryt vie
tos naujiems automobiliams išleidžiant 38 vartotus* automobilius iki sau
sio 15, taip, kad butų galima pradėt Automobilių Parodą, su savaite 
“čystu surašu”. *

Nemanyk, kad šie automobiliai yra ‘“vartoti”, tai negeri —- kiek
vienas automobilius, kuris tik pravažiuoja lamintą gatve, yra “vartotas” 
automobilius. "
* žmogui, arba šeimynai, kurto mano, kad negalės užlaikyti automo

bilio, mes galime pristatyti jam arba jiem-s, mažą, ekonomišką automo
bilių labai gerame stovyje už taip pigiai kaip $250.00.

Tiems, kurie pavasario laukia tfes galime pabakyt tiek, kad galit? 
pirkti bilo automobiliu, kuriuos dabar mes turimo krautuvėje ir Į tris 
mėnesius pakils kainos nuo $100 iki $300 žemesnės nei mokėsit pavasaryj.
Žemiau telpa keiptas pavyzdžių: 
lj)20—5 pasažierių Paige Touriną, 
važiuota 4,000 mylijų.
Rutenbcrg motor, be krumplių. Sa
vininkas išmainė ant^ ‘Oakland Se
dan, $850.00.
1921 Oakland Touririg 5 pasažierių, 
apdengtomis sėdynėmis, nuo vėjo 
uždangalai, extra tajeris, apsaugo
jimui nuo pavogimo užraktas, bum 
peris. Geriausia. pirkinis Chicagoj, 
$330.00 jmoket, likusius $40 į nvė- 

' įninkąs* pirko naują. Oak
land Sedan.
1920 Oakland Rodster. T:u gra
žiausia ‘mažas trijų sėdynių auto
mobilius. Permalcvotas - Brewster 
žalai. $500.00.

Septyni Automobiliai, roadstcrs ir 5 pasažierių touring auto- 
> mobiliai, veik visi populeriško išdirbimo nuo $50.00 iki $250.00.

Taip kaip tik-ką atvežti. /
Musų krautuvė atdara kas vakaras iki 9 vai. If nekėliomis visą /dieną. 
Bile automobilius maloniai iSrodysime. Tamista skolingas pats ^au, at
eik ir pažiūrėk, / •

1920 Oaklond Sedan, visai naujas, 
Good Year cord tajerai. Geriau
siame mekaniškame padėjime. Da
bar demonstratorius, $425.0'0 jmo- 
kėt, likusius po $53 į mėnesi.
1918 Oldsmdbilc “8” Roadster. La
bai gerame stovyje. Beveik nauji 
tajerai. Savininkas pirko naujų 
Oaklabd Sedan, $450.

šeši 1919 Oakland 5 pasažierių 
Touring Automobiliai. Visi perma- 
Jevoti, mėlynai, maroon žalitii ir t.t. 
Perbuclavoti. Bilef vienas iš' jų už 
$300 iki $350.00.

krautuve atdara Kas vasaras iki a vai. ir nevienonus visą, u 
įtomobilius maloniai iSrodysime. Tamista skolingas pats ^au, at- 
pažiurėk,. ' ’ / • . I

Oakland Motor Car Co.
2426-28 Michigan Avė. Tel. Calumet 5310

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

iš

TEATRAS - KRYŽIUS
• • - • ' ’ ’ 4

Keturių Veiksmų Drama. Stato scenoj Lietuvos Dukterų Dr-stė
Nedėlioję, Sausio-Jan. 8 d., 1922

MELDAŽIO SVETAINĖJ
2242 W. 23rd PI., Chicago, III.

Durys atsidarys G v. v. Lošimas prasidės 7:30 v. 
įžanga $1.00, 75c ir 50c.

Veikalą suloš A.L.D.L.D. I-mo Aps. Teatr Ratelio
• . . gabiausi artistai

Veikalas atvaizdins kares lauko baisenybes, kur 
žūsta musu brolių tukstančiai-tukstančių/o su mo
tinomis lieka skurdas ir^badas, kančios, ašaros ir 
mirtis. Taigi ir šio vakaro pusę pelno aukosim Ru
sijos badaujantiem darbininkams, kurie šaukiasi mu-' 
sų pagelbos. Taigi gerbiama Chicagos Lietuvių .vi
suomene! Kurie jaučiatės darbininkais,.privalot vi
si atsilankyti ir prisidėti prie to, naudingo darbo.

Po perstatymui bus šokiai iki vėlybos nakties.
Užprašo KOMITETAS.

.00
-

BUS IŠDALINTA

Pinigai iš 
Rockfortlo
Lietuvon

Pinigus iš Rbckfordi 
Lietuvon įgalima tieski 
siųsti per S. J. Petrai: • 
ską, -Rockford Real Ea 
tate & Loan Co.

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

koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvoh per

Pėtnyčia, Sausio 6 d., 1922
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Pinigai Iš 
Kenoshos 
Lietuvon

K. GUGI5
ADVOKATAS

Miesto ofisui i
127 N. Dearborn St„ Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarrjintą ii 
ketvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

pUROPEAN įMERICAN RUREAU 
FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved. 

Geriausia siuntimas pinigų, 
laivakortės, pašportai ir t.t.

ttoal Estatą, >•: LSkldO 
Insulinai ii* i.t. i

809 W. 351h St, arti S. Halsted Si.
Tel Boulevard 611

v Valandos. 9 iki 6 kasdiena-
< Vakarais; Utar,, Ket. ir S ib. iki 9 vakare
’ -- Ned.: iki 3 po pietų.

J.S.Petrauskas
' ' 809 So. Maip Stn

Rockfnrd, itl

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

R 8«. La Baile Si. Rop* tt4
TaL Central 6891

Taku 812 W. 33rd St., CKeaga
- TaL Yard* 4681.

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visu geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakbrtės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia^patarnauti keliautojams ir

. • • • .. I \ į
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paąiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKĘVIČIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės reir

• r

kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksų. ' . ,

IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus j 
Lietuvos Prekybos ir 
Kaune, arba išduoda

ąmonės Banką 
ai dienos kurso’ 

čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bank 
be jokiu atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon. *

<

Kas norį siųsti pini' 
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo 
ney orderiais ar draf- 
tais tegul kreipiasi pas 
A. Pakšį. .

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
fiausiu budu ir už pini 
gų siuntimu pilnai atsa 
koma.

• Parduodamos- laiva- 
^kortės Lietuvon ir iš 

Lietuvos. K i 
Kreipkitės pas:

A. Pakšys 
220 Miiwaukee Ave^, 

Kenosha, Wk.

Waiikegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PIr IGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
'citais^apticką: >
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S. W. BANES 
ADVOKATAS

1811 Rector Bailding 
We»t Monroe Street. ChlcagK 

Phone Cefttral 2560 
Rez. 3214 S. Halsted SI.

Tai. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAI* 

Lictavia Advokatas
Kambaris , 806, Home Bank Bldg 
Kam p. Milwaukee ir Ashland Are* 
Ofiao val.i nuo 9 iki 6 ir omo 7 

, iki 9 vakare.

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARftJAI 

1305-7 127 N. Dearbor* Si. 
RandoIpb 3399 

1IAURICE J. GOLAN 
Re*. 1102 S. Ashland Blvd. 

Seeley 3670

Tel. Randolfch 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas yidurmiestyj. 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namų Tel.: Hyde Part 8395
i - - l.-.-n-nri-.............»'■> i l - --------r-----r-r 1 "".A

Phone Boulevard 6801
ANTANAS GREDUŠKA

General!*
Kontraktoitas įr 

budavotoju. 
Budavojam* Ir tafoome.

1401W. 47th St, CM
iK

Chicago
a

SKAITYKIT IR PLATINKIT SKAITYKIT IR PLATINKIT k SKAITYKIT IR PLATINKIT

* WĄUKEGAN 
PI1ARMACY,

1005 Maribn Street, 
VVaukegan, III. .

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St, Šviesios akys linksmas veidas 
nurodo sveikatos stovi naudojam 
lengvai veikianti-NATURE'S LAW 
LAX yra visų' gero tyro sakymu 
25c mėlynas bakeas avarantuotas.

DOVANU
9-AME METINIAME MASKARADŲ

i
 PARENGTAME

TOS ŽVAIGŽDES PASELPINIO KUBO

KARNIVALE

$500.oo
Sub. vak., Sauslo-Jan. 7,'22

MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23-fd PI
> v

Pradžia 7:30 vai. vak.
įžanga 50 centų Muzika J. JERECK



I
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KORESPONDENCIJOS
“First — Merry Christmas!” 
Ir vėl ilga audra aplodismen-

CEOAR RAPIDS, I0WA.
Cedar Hapids miestas nevi

sai mažas, turi gyventojų apie 
54JHM). Lietuvių čia randasi 
apie 50 šeimynų, ir tiek jtiu 
pavienių. Yra dvi 
draugystes — JS. L 
kuopa ir Sūnų ir 
Draugystė. Lietuvių 
kių, susipratusių ; 
tamsių * fanui ikų. 
draugai kartas nuo karto su
rengia prakalbas etc. Ir gruo
džio 20 buvo prakalbos. Kal
bėjo d. P. įv Juzeliūnas (iš 
Omahos), kuris važiuodamas 
iš Chicagos skerdyklių streiko 

*, reikalais užvažiavo ir į Cedar 
Rapids. Djgas A. Lapinskas ant 
greitųjų paėmė svetainę ir pra
nešė žmonėms.* Juzeliūnas pir
miausia kalbėjo apie dabarti
nį skerdyklių darbininkų strei
kų, ragindamas darbininkus 
priklausyti prie unijos ir sto
ti sykui su savo broliais ko
von prieš skerdyklių baronus.' 
Antru atveju kalbėjo apie da
bartinį Lietuvos “buožių” re
žimų ir ragino remti Lietuvos 
proh'sines sųjurtgas literatūra 
ir pinigiškai kovai 
žėms” vesti. Po 
draugai ir draugės 
$6.55 Lietuvos profesinėm, są
jungom, o d. A. Lapinskas au
kavo $3.(X) svetainės lėšoms pa
dengti. Aukos $6.55 pasiuntėm 
“Naujienoms” dėl Lietuvos pro
fesinių sąjungų arba vardu 
Socialdemokratų. [$6.55 ga
vom ir pasiųsime “Socialde
mokratui”. Red.].

Kalbėtojas neužsipuldinėjo 
ant sau priešingo įsitikinimo 
žmonių, tiktai pasakė, be ki
ta ko, kad dabartinė Lietuj 
vos krikščionių-demokratų vai-j 
džia ir Busijos komunistų val
džia skiriasi liktai politikoj, I
bet varžyme laisves žodžio,
uždarinėjime sau priešingų sro-' 
vių laikraščių yra abi lygios. 
Tas, žinoma, “karštakošiams” 
labai nepajiko ir po prakalbų 
pasipylė klausiniai. Kalbėtojas 
betgi puikiai į visus klausi
nius atsakė.

Cedar Rapids darbui eina 
labai prastai, taip khip ir vi
sur kitur. Visos dirbtuvės, iš
skiriant gelžkelio dirbtuvę, dir
bo per vasarų ir dabar labai 
prastai; dabar betgi ir gelžke
lio dirbtuvė' dirba tik penkias 
dienas savaitėj. Lietuviai tegul 
nevažiuoja čia^ darbo jieško- 
ti, nes jo nėra.

— Lubino Ožys.

pašelpines 
„• A. 179ta 
r Dukterų 

yra viso- 
žmonių ir 

Susipratę

su “buo-
prakalbų

H ART, MICH.

Lietuviui ūkininkų susivieniji
mo susirinkimas; Ligonis.

Lietuvių Ūkininkų Susivie
nijimas neseniai turėjo savo 
mėnesinį susirinkimų pas D. 
Balčių. Pirmininkui atidarius 
susirinkimų: raštininkas per
skaitė protokolų ir įvairus ko
mitetai davė savo pareiškimus. 
Parodos komitetas įteikė kasi
ninkui $25, kurie įplaukė už 
parduotus parodoje augmenis; 
Naujų Metų vakaro komitetus 
pareiškė, kad visi svečiai buvo’ 
patenkinti vakaru ir pelno liko 
$11.85; Ligonių komitetas pa
reiškė, kad ligonis, kurį jis 
lankė, yra blogoj padėty. Ka
dangi vienas komitetų atsisa
kė, tai renkant kitų, patekau 
į jį ir aš. Ligonis buvo už 17 
mylių. Aš nuėjau jį aplanky
ti. Vieta, kurion nuėjau, man 
priminė Žemaitės vaizdelį. 
Grinčia senos gadynės iš sie
nojų ir ta maža. Suvargimas 
toks kaip ir suvargintoj Lie
tuvoj, ar dar didesnis. Mat, 
Amerika laisva šalis, visokie 
sukčiai turi liuosų valių ir 

čiausia musų žmones į sa
vo žabangus įtraukia. Jie įsiū
lo žmogui tokias pelkes, ku
riose jis niekad negali prasi
gyventi. ,

Ligonis gulėjo lovoj, o mo
teris dejavo su triipis vaikais.

gre

Matydami, kad mes tų žmo- 
ntų sušelpti. llil-
tarčin tų žmogų paduoti mie

sto globai ir atidavėm.
—• Laisvę Mylintis.

šALIAl^NO KONCERTAS
F.

NEW YORKO HIPPODROME.

Gruodžio 25, 8:30 vakare 
įvyko žymėtinas, ir galbūt pas
kutinis šaliapino koncertas 
Nc\v Yorke. l>a gerokai prieš 
8, apie Hippodrome pradėjo 
rinksis didelės minios žmonių. 
Netrukus, milžiniška Hippo
drome sale, talpinanti 12,000

lėlė svietelio. Kuomet pažvel
gi į galerijas tik mirga, kru
ta, kaip skruzdėlynas,, kiekvie
nas rengias kuopatogiausiai at
sisėsti, susitvarkyti, visi laukia 
ko tai didelio, t nepaprasto... 
Laukiu ir aš. Artftias 8:30. šir
dis- pradjpda smarkiau plakti. 
Prasiskleidžia draperijos ir pa
sirodo ant estrados... Jie ne, da 
ne šaliapinas. Tai p. Stopak — 
smuikininkas. Nors p. Stopak* 
puikiai išpildo Nardini Goncer- 
to ir E. Minor, bet publika 
mažai tekreipia į tai domės., 
Nustojus griešti aploduoja, ot 
taip sau, kad reikia... Dar mo
mentas — išeina šaliapinas. 
Publikoje pakilo toks griaus
mas aplodismentų, kokio man 
niekados gyvenime neteko gir
dėti. Visi reiškia dideliausio en
tuziazmo, visi sveikina didį ar-

rau, kaikuroe mano kaimynų 
ploja apsiašaroję... Veltui Ša
lia pinas kloniojasi į visas pu
ses, spaudžia rankas reikšda
mas padėkų už širdingų suti
kimų, publika nenurimsta ir 
taip ovacijos tęsės keletą -mi
nučių. šiek tiek aprimus Ša- 
liapinas kreipias į publikų tru
putį laužytu anglišku akcentu:

Ant galo suskamba pirmoji 
šaliapino daina. Dainuoja jis... 
bet kas gali pilnai įvertinti ša- 
linpino dainų*? Aš nesiimu fili 
padaryti. Mano ^iškalbingumas 

per menkas, kad apibudinti tų 
įspudį, kurį pagimdo šaliapi
no daina, šaliapinas yra ne tik 
didis dainininkas, bet didis ar
tistas ir poetas! Ka,d įvertinus 
jį- būtinai reikia jį matyti, gir
dėti ir jausti... Man teko girdė
ti dainuojant E. Caruso. Jis 
turėjo' milžiniškų balsų ir ne
paprastai išlavintų technikų jį 
valdyti. Gi Šaliapinas prie bal
so ir technikos turi da poeto 
jausmus. Jis ne tik dainuoja, 
bet ir jaučia tai kų dainuoja 
ir priverčia - publikų jausti < tų 
patį. Jis dainuoja no balsu, 
bet savo širdimi, savo siela. 
Ne Šaliapinui yra sutvertos 
dainos, bet šaliapinas sutveria 
jas. Kuomet skaitai tų pačių 
dainų, guirių dainuos šaliapi
nas, rodos nieko joje negali 
pastebėti, ,bet kas kita išeina 
kai dainuoja jų Šaliapinas!

šaliapinas nedainuoja iš pro- 
gramo. Jis yra perdidelis ar
tistas, kad galėtų išsitekti siau
ruose prograino rėmose. Jis 
dainuoja tai, kų jaučia jo šir
dis, o ne tai, kų nusako pro
gramas. Iš pažiūros Šaliapinas 
atrodo pražilęs ir pusėtinai pa
gyvenęs, bet dainoje jis yra 
amžinai jaunas ir pastebėtinos 
energijos žmogus.

Kaip visi, taip ir šis Šalia-i 
pino koncertas neapsėjo be in
cidentų. Po pirmai pertraukai 
tie elementai, kuriev tituluoja 
save revoliucionieriais, sukėlė 
lennų. Mostiguodami kepurė

mis, nesavais balsais jie pra
dėjo nuo galiorkų šaukti: “Du- 
binuška!” “International!” “Du- 
binuŠka!” Pakilo dideliausis 
triukšmas. Šaliapinas - užsiėmęs 
rankomis veidų, užsisuko j pia
nų, atkreipdamas triukšmada
riams nugarų. Kiek palūkėjęs

keletu sykių norėdamas kalbėt 
kreipės į publikų franeuziš- 
kai: “Ponai ir ponios!...” Bet 
lermas tęsias ir nėr galimybės> 
kalbėli. Kiek aprimus, šaliapi-r 
nas prabilo rusiškai: “šiandie
na šventė! šiandiena visi susi
rinko čiu pasilinksminti! Jeigu

garbos prie manęs, kaipo ar
tisto, leiskite man dainuoti tai, 
kų jaučia mano širdis!”

Gavę šitokį antausį, musų 
revoliucionieriai aprimo. Bet 
neilgam. Netrukus iš kampo 
vėl girdėt balsas: “Dubi miš
ką.” 'Norėdamas išvengti triuk
šmo Šaliapinas vėl kreipias į 
triukšmadarius: “Visi tie, ku
rie neturite kantrybes, įlinkė
kite. Aš jums dainuosiu jų prie 
užbaigos!” •

Ant šios meškeres musų re
voliucionieriai buvo pagauti. 
Jie -tylėjo iki užbaigai, A’gi ant 
užbaigos, kaip ir reikėjo lauk
ti, šaliapinas “dubinuškos” ne
dainavo.

Viso's šaliapina dainuotos 
dainos' buvo begalo liūdnos,

graudžios, visos perimtos be
galiniais skausmais... Visur 
nusiskundimas ant vargų ir ne
laisvės pančių... Ar jis vaizdavo

OMIS IKI 6 VAL. VAK.”*»"

tuomi savo momento ūpą, ar 
savo žmonių, savo krašto var
gus ir nelaimę, sunku pasa
kyti. — P. K—as.

MBS. Av MICHNIEWICH 
AKUSERKA

Viename name au Dr. Monkevičium.
\ Tel. Boulevard 97OR

‘BaffiruM Ako- 
4erijn» kolefri • 
ją; Ilgai prak- 
ti kavų ei Pene

■'■■■'ATDARA SU

KLEIN BROS

nei materijos išlaidų. Jei ta- 
vyrų, tuomi praleisi didžiausi ■

DIDŽIAUSIS CHICAGOS DRABUŽIŲ PIRKIMAS
Tai yra pinigų sutaupymo progai Kodelgi yrą atiduodam^ šie $15 

siutai ir overkotai — $15 nepadengia x 1x1-11-
mista ne esi laimingu vienas iš 615 
Naujų Metų progą t daugeli metų.

Mėsa
PORK LOINS, mažuose šmotuose ir neriebus; 

puse arba Čielas svaras
HAMS, Swifto premium; 10 iki 12 svarų 

abelnai — svaras
VISTUKAI, švieži, išdarinėti, labai tinkami ' 

Sutinimui arba zupci

15*c 
25 
12*

aekmingal 
tarnauja

pa- 
prie 
Duc 

da , rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rel 
ketuose 
tarimu ir 
ginoms.

mo- 
mer-

DR, A. R. BLUMENTH AL

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
įlankų, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo: 
9998—J. Leškauckas 
10009—J. Dabulskis 
10026—M. Sedbaras 
10032—J. Šimkus 
10041—M. Kubilienė 
10055—L. Vėžaičius 
10056—J. Leškauskas 
10059—M. Navagrockienė 
10066—B. Aperavičiukė 
10086—J. Klasavičius 
10079—B. Jočius 
10107—J. Sukeliėnė 
10115—L. Jucevičienė: 
10125—1. Bakutis 
10128—E. Mikalauskiene 
10133—P. 
1Q135—P. 
10144—P. 
10147—J.
10153—M. Butėnienė 
10154—J. Sokienė K

r -
10241—P. Veilius
10244—T. Petraiskis 
10249—0. Kibrytė 
10250—F. Ramanauskas 
10252—P. Mikutis
10265—6. Jocienė 
10259—F. Mutrimas 
10260—A. Siratavičiutt 
10261—K. Puodžiukas

Jukna
Divonienė 
Kemėčius 
Gliebauckas

w . *

10161—A.- Lavdanskienė 
10162—Z. Brazauskienė 
10164—T. Prunckaitė 
10165—U: .Pronckus 
10167—J. Pronckus 
10172—M. Vaičiulytė 
10175-^A. Mockela 
10176—S. Juškus 
10181—M. Jurinienė 
10198—K. Kubilius 
10101—A. Giraitienė 
10215—E. Bagdonavičienė 
10216—B. Bardauskas 
10217—E. Mitdevitz 
10225—T. Prunskas 
10226—M. Valiukevičius , 
10227-^A. Adomaitienė 
10235^-A. Radauskienė 
10237—P. Bernotienė 
10239—A. Virvilienė

5

J. Juška 
j/Dumbravas 

Kuršienė ‘ 
.0279—M. Tenūkiui 
10280—R. Juščienė 
10283—Juškienė 
10287-y-K. Didjurgis 
10288—J. Genicuė 
10289—V. Jonušienė 
10294—M. Davidauskas 
10297—6. Valintienė 
10301—D. šilkunienė 
10303—M. Jonušienė 
10305—V.Lupeika 
10306—J. Andriejunienė 
10307—M. Kairys 
10309—J. Paršinkus 
10310—K. - Baranauskaitė 
10313—V. Viskis 
10314—M. Ramaškcvičienė 
10316—P. Pumpuris 
10320—P. Vaiciekunas 
10321—A. 
10324—M.
10327—M J Vešečiukė 
10328—K. Murauskas 
10334—I. Kancerevičius 
10336—A. Lukoševičius 
10337—T. Aleknavičius 
10422—V. Stanikunas 
10424—J. Uleckas 
10426—S. Petrauskienė

1027

ukauskas 
anclerienS

Kvitai su paėmėju parašais randasi
’ąujieriu” ofise.

/ PRICE

615 vyrai gaus Over- 
kot? arba puikų siutą 

vertės $30
SIUTAI single ir double 

breasted mpdelių vaikinams ir 
gražus dviejų ir trijų guzikų 
atailo senesniems vyrams; čys- 
to vilnono cheviots, tweeds, 
worstc<l ir kašmiero; gražiai 
pamušti; taipgi yra čysto vil
nono mėlyno veržiaus; miera 82 
iki 46; tinka kiekvienan], nuo 
16 iki 17 metų vaikino, iki di
delio vyro, vertes C 1 C 
$30.00 už I W.UU

Circlet pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei neį
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mierą, antrašą ir $1.50, o iš
siusime Circlet. S{zes\34 ro 4S.

Namo Hygienic-Fashion Institute 
120 E. 16 St New Ydrk., Dop’t M.

OVERKOTAI kvolduotu už
pakaliu, čysto vilnono, vyrams 
ir vaikinams; vėliausios ulste- 
rette stailo; užpakalyj, arba 

g aplink visą diržas; naujų spal-
■ vų, pilki, rudi ir odiniai; šilku 

J siūti; gražus ir šilti; taipgi
' ! gražaus modelio; priegtam, juo-
■ di overkotai su aksomo kalni4-
■ rium; miera 33 iki 44; vertės
■ iki $30, labai e J J QQ 
H specialiai ■
■ PATARIAME ANKSTYBĄ
■ PASIRINKIMĄ

IIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIM^

Akių Specialistas 
4649 S. Ashland Ava.

Kampas 47ih 84.

Tel Boulevard M17

o

DR. TURKĄ
1900 So. Halsted St

a TeL CaaaJ 2118
Ofino valandos! dm 10 ryti Iki

• 8 v akam
Mdeadjai 2811 W. 68rd 81 1

Tel. Prospect 8466 .

Ofiso Tel. BlvtL 7820 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis «

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo .ofisą j 

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

6:30 iki 8:3Q. Ned.: 10:80 iki 
12:00 dieną.

Nam.: 2914 W. 43rd Street.
Tel. LafayetU1'263

.NHL 10 iki 12

Bridgeporto
jgf Chicagos lietuviams pasidarė taip kaip

duona, be kurios negalima apseiti. ■ _ »
Taip jau Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius kasdien da
rosi reikalingesnis kiekvienam lietuviui.
Idant JUms patogiaus butų susisiekti su Naujienų ofipu 
' " "inigų Siuntimo skyrium visokiausiuose
reikaluose, Naujienos įsteigė savo-šaką ant Bridgeporto 

 

4T Naujienų Pinigų Siuntimas Lietuvon yra pavyzdys ge
riausio, rupestinjfiausio, pigiausio ir' greičiausio patar
navimo. Lietuvos didieji bankai pageidauja, kad, pini

 

gai iš Amerikos .butų siunčiami tik per Naujienas, nes 
jie tada turi kuomaiiausia klapato ir turi pilną atsargos 

užtikrinimą. ■ >

ir Naujienų

A/tcikrtc! \
Mes esame čia, ant BRIDGEPORTO idant JUS VISUO
MET galėtumėte pasinaudoti tuo patarnavimu, kokį tik 
Naujienos tepajiegia duoti, nes Visą rūpestį tanr padeda.

c

NAUJIENOS
Bridgeporto Skyrius

A

3210 So. Halsted Street
Telefonas Boulevard 9663

Valandos: kasdien: nuo 8:30 vai. ryto iki 9 vai. vaka 
nedėldieniais: nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po pietK'

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy

Kmbjpm

vakare. Nedaliomis nuo Ifl t- 
2 po piet.

Telephone Y arda 687

8251 B«. Hal.t

v

Taltphoną Vaa Burta 894

■

Canal 157
Naktini* T«L CtmJ U18

DR. P. Z. ŽALA TORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TaUsto: 10 ikj 12 ryte; 14 r 
pbt 6 iki 9 TtJtort.

■•diliomis nuo 9 ®li nto

BIOS 8®. Mortai Straoi, 
Chicato* Dl 
BmsasasEmaoBmHammM

OfteMt 8M4 So «alata< 04. C
Talaphone Drova* MM

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 80 metai

Ofisas • *
8149 S. Morgan St.’, kerti 82 St.

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS;

Moteriškų ir Vyrijką.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS i

' ■

TatophnM Yard* JM2

DR. J. KULIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CflIBQBGA8
Gydą vImUm U

T«L boulevard 8100

DrJU.KARAUU8 
Gydytoju Ir Oiram

L DR. A. A. ROTH
B MAS GYDYTOJAS Ir OHR

>
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The UthuanUn Daily; Newa
Psbllshed Daily fezcspl Sunday by 
iha Jiithuanlan Mewe Palu Ine.

■ditor P. firlcaltiti

■ 1739 80. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

*. Telephone Roossvelt 860®

CMWc>-0437 -r ,

kioje kitoje panašioje įstai
goje). Bet jisai yra kuni
gas, ir šitas faktas pasako 
daugiaus apie tolimesnį Lie- 
tuyos užsienio politikos 
šypsnį, .negu galėtų pasa
kyt ilgiausi išvadžiojimai.

Skirdami kunigą i į tą vie- 
1 tą, Lietuvos klerikalai paro
dė, kad jie ir toliaus. ketina 
vesti tokį pat “monkey biz-

! lykai išėjo į aikštę, tai suju
do ne tiktai priešingoji ko
munistams visuomenė, bet if 
padorešnieji žmonės komu
nistų eilėse. Anądien mes 
rašėme, kad buvusios komu
nistų partijos pirminin
kas, Dr. Levi, su savo pase-, 
kėiais išleido atsišauk ima į 
komunistus, reikalaudami; 
kad Jų partija atmestų tą

NAUJIENOS, CH« 
f dyti to laikraščio redaktoriaus 
Į nesąžiningumą.

Eltos” “aiškinimas”.
“Draugas” išspausdino oficia

lūs telegramų agentūros, “El
tos”, paaiškinimą delei Šmuge
lio, kur tar^ kitko sakoma:

“Esame ' įgalioti pranešti, 
kad du vagonu — vienas su 
miltais, kitas su cukrum, bu
vo siunčiami, kaip seniai jau 
Vyriausybės pažadėta auka

o, ŪL__________________
laiko 3 vagonus, kuriuos. Už
sienio Reikalų Minist. siuntė 
Lietuvos pasiuntinybei Mask
von.”*.

Gruodžio 31 d. “Naujienos” iš
spausdino socialdemokratų frak
cijos paklausimo tekstą, kur 
tarp kitko randasi šie žodžiai:

“Praėjusią savaitę Krašto 
Apsaugos Ministerijos įsaky
mu Joniškyje tapo sulaikyta 
3 vagonai su prekėmis, iš ku-

4-tą puslapį: tuoj po Apžvalgos 
jisai ras ilgą straipsnį, įdėtą tri
jose Špaltosc, po antgalviu “Ne
paprasti šmugelninkai”, ir 
straipsnio gale padėta parašas 
“J. Vanagas”.

Mes nemarume, kad “Draugo” 
redaktorius yra taip aklas, jogei 
nematė to straipsnio, — ypatin
gai, kad buvo išanksto pranešta, 
jogei jisai tilps. Tad palieka 
vienas įtiktai jo melagingo tvir
tinimo išaiškinimas: ta^, būtent,

JPetnyčia, Sausio 6 8., 1922
kad “vierni katalikai” neskaito 
“Naujienų?’ .ir nežino, kas jose 
rašoma, m

Bet jisai klysta. Yra labai 
daug katalikų, kurie 'skaito 
“‘Naujienas”, jieškodami jose 
tiesos, kurią kunigų organas 
stengiasi paslėpti nuo jų. Ypa
tingai daug katalikų perskaitė tą 
“Naujienų” numerį, kuriame til
po J. Vanago korespondencija.

Ir kaip dabar “Draugo” re
daktorius, kun. dr. česaitis, iš-

Subscription Ra tesi
18.00 per.year in Canada.
17.00 per year outaide of Chicaga.
>8.00 per year in Chlcags.

8c. per ęopy.
Entered'ai Second Class Matter 

Mareh 17th, 1914, at the Poet Office

beprotišką taktiką, kuri bu
vo vartojama kovo mėnesio 
sukilimo laiku, ir kad ji pa
sidarytų materialiai neprį- 

klausoma nuo Maskvos. Su 
tokiais pat obalsiais išėjo 
dabar viešai ir generalis ko-

Naujienos Mna kasdien, fisJdriant 
aedlldlenius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1789 So. Halsted SL, Chicago, 
Dk — Telefonai! Boosevalt 8M0L

L a 
Ufeimokijinao XA1M1 

Chicagoj* — paltui 
Metama f . lB

Pumž mat® , ,t /
Trinu minėdama , , f < 
Dviem mln—inmm M , 
Vto uam minėsią! - T > a >

ChĮcaffoje — par seii«Ujwa9 
Viena kopija . - . . 
Savaitei , . ' '
Minesiul ,

Suvienytose Tabtijosa m Chicagoj, 
paltu:

Metama , . r , r , |7.0O 
Pasai metu — ______4.00
Trims mėnesiams ----- /“G - ( 2.00
Dviem r , 1.50
Vienam mėnesiui r , , , .75

* j
Lietuvon ir kitur ufsionluosa] 

w . MtpiKinte) 
Metams .
Pusei meti -----
Trims mėnesiams 

Pinigus reikia siųsti 
Orderiu, kartu au ola

|8.00
, 4.50
, 2.26
, 1.75
. 1JM)

4.50
2^5

nį” derybose su lenkais, kaip 
iki šiol* Iš vienos pusės jie 
skelbs, kad jie priešinasi uni
jai su Lenkija, o iš kitos pu
sės dės visas pastangas, kad 
Lietuva nuo tos unijos neiš
sisuktų. \ /

Be to, turėdami savo žmo-|munistų partijos sekreto- 
gų užsienio reikalų ministe
rijos priešakyje, klerikalai 
galės ir toliaus kontroliuoti 
atstovybes svetimose šalyse 
ir padėti šmugelninkams 
ir spekuliantams išsisukti 
nuo atsakomybės.

žodžiu, Lietuvos klerika
lai daro k$ galėdami, kad 
viskas pasiliktų, kaip buvo, 
nežiūrint to, ląad jie baisiai 
susikompromitavo visuome
nės akyse... Ir, deja, kolkas 
dar negirdėt, kad Lietuvos 
liaudininkai keltų prieš tai 
griežtą protestą. D-ras Gri
nius dar tebesėdi ministeriu 
pirmininko vietoje. /

Vėl kunigas!
Lietuvos užsienio reikalų 

ministeriu vėl tapo paskir
tas kunigas. /

Kunigai paskutiniu laiku 
lyg ir šarmatijasi .viešai pri
sipažinti prie savo augšto 
“stono”, ir jeigu kuris jų tu
ri kokį kitą titulą, tai jie tuo 
titulu ir dengiasi. Pirmes- 
nysis užsienių reikalų minis- 
teris, sakysime, buvo gavęs 
katalikiškam universitete 
“daktaro”, laipsnį, taigi jis 
ir pasirašydavo “D-ru Pu
rickiu”. Kunigas Tumas re
daguoja neperiodinį žurna
lą, “Musų Senovė”; jisai yra 
ne tiktai kunigas, o ir ka
nauninkas, bet žurnale pa
sakyta: “Red. Juozas Tu
mas” — apie jo kunigystę ir 
kitus dvasiškus cinus nei žo
džio.

Naujas “maištas ’ ’ 
Vokietijos komu
nistuose.

Sekdama šitą madą, ir 
Lietuvos Telegrafo Agentū
ra, “Elta”/ praneša, .kad 
naujasis ministeris • yra 
“profesorius Jurgutis.” Ji
sai, mdt,' profesoriauja ko
kiam tai “dvasiškam rasod- 
ninke” (seminarijoje ar ko-

Musų skaitytojai ;jau .ži
no, kad pernai įvyko skili
mas Vokietijos komunistų 
partijoje. Delei kovo mė
nesio sukilimo, kuris atnešė 
daug nelaimių Vokietijos 
darbininkams, nuo komunis
tų partijos atsimetė ištisa 
eilė gabiausiųjų jos veikėjų 
su Dr. Levi priešakyje. x

Dabar Vokietijoje eina to 
sukilimo tardymas teismuo
se ir vedamos plačios disku
sijos spaudoje. 'Socialdemo
kratų partijos organas, 
“Vorwaerts”, tarp kitko, pa
skelbė oficialius komunistų 
partijos dokumentus, iš ku
rių matyt, kad minėtąjį ko
vo mėnesio sukilimą Vokie
tijos komunistai rengė net 
su pagelba provokacijos: jie 
buvo sugalvoję susprogdinti 
bombomis kaikuriuos savo 
ofisus, kad paskui suvertus 
kaltę ant policijos galvos ir 
tuo budu iššaukus darbinin- ' * 
kų miniose pasipiktinimą.

rius, Ernst Friesland.
18—19-am satvo partijos 

laikraščio, “Die Internacio
nale”, numeryje jisai paskel
bė straipsnį, įrodinėdamas, 
kad komunistai turi pa!»aut 
darę slaptaus sąmokslus, tu
ri atmest savo blogą papro
tį siundymo prieš socialistus, 
turi stengtis pa ’aryt stvo 
017 i.nizacijas n jpr įklauso
momis nuo Maskvos ir turi 
rimtai, o ne vien tiktai žo
džiais, stengtis ' įvykinti 
“bendrą proletariato fron
tą”. Straipsnis tapo atspaus
dintas ne tiktai laikraštyje, 
o ir atskiroje brošjurėieje.

Bet kaip tiktai tas raštas 
pasirodė spaudoje, tai Vo- 
kitijos komunistų partijos 
centras tuojau atstatė Fries- 
landą iš sekretoriaus vietos.

Šitokiomis represijomis 
komunistų lyderiai mėgina 
užimti burną kritikai, bet 
tuo jie nieko neatsieks. Pla
čiosios darbininkų minios 
jau patyrė,, kokie jų “drau
gai” yra komunistai. Ko
munistų partija turės arba 
per^ikeist iš pamatų, arba 
ji visiškai subyrės. \

rusų badaujantiems. Išve
žant javus ar iniltuš, reika
linga turėti Finansų Ministe
rijos leidimas ir apmokėti 
muitas, šiame atsitikime to- 
kis leidimas miltus išvežti bu
vo duotas, o nuo muito, kaip 
auka badaujantiems, Finan- 
su Ministerijos paliuostlota.
Nu0 cukraus ir kit|| vago-j 
ralose vežamų daiktų imamas 
tik įvežamas muitas* o išve
žant, jie leidžiami musų įsta
tymais be muito. Tuo budu 
visos paskalos ' apie, atrasią 
vagonuose šmugelį bei kont
rabandą iš pamato, yra netei
singos.” v
Įdėjęs šitą “Eltos” praneši

mą, klerikalų organas šaukia, 
kad “Naujienos’” apšmeižė bu
vusįjį užsienio reikalų minis-

I
—a—■ ■ s Wi imi 

Apžvalga
“DRAUGAS” MĖGINA AP

GAUTI SAVO SKAI
TYTOJUS. . ,

“Draugus” antru kartu išlo- 
jojo “Naujienas” už tai, kad jos 
iškėlė aikštėn tą šmugelio ir 
spekuliacijos istoriją, dėl kurios 
kun. Purickis buvo priverstas 
pasitraukti iš užsienio reikalų 
ministerio vietos.

Prie kunigiškių piktžodžiavi
mų žmonės yra pripratę todėl 
nevertėtų nei kreiipt domę į tai. 
Bet klerikalų organas mėgina 
apgauti publiką, iškreipdamas 
faktus ir meluodamas apie tai, 
kas buvo rašyta “Naujienose”.

Kuomet šitie biaurųs da-Į Taigi priseina dar kartą paro-

Vienok, jeigu tas pranešimas 
atremia tuos kaltinimus, kurie 
buvo paskelbti “Naujienose”, 
tai kodėl St. Seimas kaip vienu 
balsu (arba bepeik vicbalsiai) 
priėmė Spcialdeinokpatų Frak
cijos intęrpeliaciją delei to va
gonų sulaikyto Joniškyje?

Antra, kodėl vhldžia atidavė 
tą dalyku tardytojui, vadinasi, 
užvedė bylą prieš šmugelnin- 
kus ir spekuliantus?

Tame pačiame straipsny j e> 
kuriame “Draugas” mėgina paj 
sislėpli už “Eltos” nugaros, j? 
sai mini ir apie socialdemokra
tų interpeliaciją ir apie bylą. 
Reiškia, jisai pats žino, kad ji
sai meluoja,, sakydamas, jogei 
sulaikytuose Jonišky vagonuose 
nebuvę jokios kontrabandos.

“Draugo” apgavystė.
Bet ar išlicsų “Eltos” paaiš

kinimas prieštarauja tam, kas 
buvo rašyta “Naujienose” api^ 
atsitikimą Jonišky?

Visai ne.‘ ’ “Elta” kalba tik
tai' apie du vagonu, o tuo tarpu 
Jonišky buvo sulaikyta trys va
gonai. i

Pačiose pirmutinėse žinioje, 
kurios tilpo “Naujienose” gruo
džio^ d., buvo minėta, kad Jo
nišky tapo sulaikyta trys vago
nai, o tame paryžiečio laiške, iš 
kurio ten pat buvo paduota iš
trauka, sakoma, kad

“Žvalgyba sučiupo besiun- 
čiant į Rusiją vagoną sachari
no, kokaino ir dar ko ten.”

Sekančiam “Naujienų”, nume
ryje, kuriame tilpo musų spe- 
cialio korespondento, J. Vana
go, straipsnis, taip pat skaito
me: i

“Štai, lapkričio 28 d. Joniš
kio stoty vietos žvalgyba su-

rių vienas beabejo pekuliaci- 
t nio pobūdžio: vienas pasirodė 

su cukrum, antras su miltais, 
0 trečias su 470 pūdų sacha
rino ir keliais pūdais kokai
no.” '
Tą phtį rašo ir St. Kairys sa

vo, straipsnyje, kuris tilpo “Nau
jienose” sausio 4 d.*

Taigi iš visų “Naujienose” 
paduotų žinių aišku, kad Joniš
ky tapo sulaikyti iškrėsti trys 
vagonai, ir kad viename jų už
tikta šimtai pūdų sacharino ir 
kokaino, kurie buvo mėginta 
kontrabandos keliu nugabenti į 
Maskvą. “Draugas” gi paduo
da Eltos pranešimą, (kuriame 
kalbama tiktai apie du vagonu, 
o apie trečiąjį — tą, kuriame 
buvo šmugelis, neminima nieko. 
Ir pasiremdamas tuo praneši
mu jisai šaukia, kad “Naujig-, 
nos” paskelbusios netiesį!

Šitokie apgavikiški triksai ne
pritinka laikraščio redaktoriui, 
kuris dagi yra kunigas ir nešio
ja '“daktaro” titulu!

Reikia pastebėt, Rąd ir Elta,' 
duodama spaudai tą pranešimą 
apie “djd vagonu”, pasielgė ne
sąžiningi Jos už tylėjimas to 
fakto, kad Jonišky tapo sulaiky
tas ir trečias vtagonas, kuriame 
radosi šmugelis, yra lygus me
lui. '

Eltą kontroliuojantys žmo
nes, matyt, yra artimi tų šmu- 
gelninkų sebraį, jeigu jie šitaip 
iškreipia tiesą.

\ Antras “Draugo” melas.
Bet “Draugo” redaktorius ne

sitenkina tuo, kad monija savo 
skaitytojams akis suktai sufa
brikuotu Eltos “paaiškinimu”; 
jisai dar turi drąsos meluoti apie 
tokį dalyką, kurį yra matę tūk
stančiai žmonių. Jisai sako:

“Kalbant apie /Naujienų’ 
korespondentą Vanagą, su

• kuriuo turėjo pasirodyti 
‘Naujienose’ šmugelio skan
dalas, jis ligi šiol nepasirodė, 
nors gruodžio 29 d. ‘Naujie
nos’ juomi pasigyrė. Reiškia, 
arba ‘Naujienų’ redakcijoje 
jis dėl savo melų sprogo, ąr- 
ba minimas koresp. Vanagas 
buvo pačių redaktorių fabri
kacija, kad apšmeižus sau ne 
palankią krikšč. demokratų 
partiją.”
Tuo gi tarpu 'j. Vanago ko

respondencija pasirodė “Naujie
nose” jau grūodžio 30 d., t. 'y. 
apt rytojaus po to, kai buvo pra
nešta, kad ji tilps!

Tegu kun. česaitis paima tą 
^Naujienų” numerį ir atsiverčia 

. y .

kad “Draugo” redaktorius me
lavo per aki«, pasitikėdamas tuo,

rodys tų žmonių akyse, kuriems 
jisai begėdiškai pamelavo!

Kame Unijos su Lenkais 
Pavojus

' St. Kairys
if~... ........ ..

poraVėl praslinko
kai rašiau Tamstoms paskuti
nį kartą, ir vis da Lietuvos A 
vyriausybė nėr pasisakiusi dėl 
Tau tų Sąjungos pasiūlymo. Bet 
pavojus netikusio ir netikėto 
.sprendimo aiškiai * sumažėjo. 
Subrusdusi visuomenė paveikė 
ir į kabinetą. Kuomet Seimo 
socialdemokratų frakcija įnešė 
savo interpeliaciją lapkričio 25 
d», klaustįpma, ar vyriau^bS 
patieks Seiipo svarstymui savo 
atsakymą dėl unijos su Len
kais, pifm kaip jis ‘bus pasiųs
tas T. Sąjungai, dr. Purickis ai
škiai pasakė: taip. O svarstant 
klausimą< Seime, viešai, negali
ni a manyti, kad unijos šalinin
kų susidarytų bent kiek žy
mesnis skaičius. z

Pagalios pats Kabinetas pas
taruoju laiku gana aiškiai 
keičia savo nusitatymą, — grie- 
štieji unijos šalininkai ima svy
ruoti; unijos priešininkai dar 
labiau susitvirtino savo pažiū
rose. Koks tuo tarpu bus klau
simo sprendimas, jau beveik 
galima numatyti. Bet ir neigia
mas Lietuvos atsakymas, jog 
nebaigia lietuvių-lenkų ginčo. 
Jis ir toliau pasiliks opus bu
vęs ne tik tų dviejų kraštų san
tykiuose, bet ir Europos politi
kos scenoj. Vilniaus kraštas ir 
Mažoji Lietuva tai yra tos 
skaUduolės, kurios iššoko po 
karo ant Europos politinio kū
no, kurios erzins Europos san
tykius kol nepaliks šiokiu ar 
tokiu budu pagydytos.

Rūpestingi EhtentČš chirur
gai, žinoma, nenurims, kad 
ir nieko nelaimėtų tud tųi’pu 
savo pastangomis. Ententė ir 
vėliau darys visps galimos pre-

Lietuvą Lenkų glėbin. Nerims 
ir pati Lenkija, sunkindama 
kuo galėdama musų krašto 
padėtį, žodžiu sakant, atsisa- 
kjfmas nepašalins paties klau
simo tik gal vėl. pastatys jį ki
tokioj formoj, sudarys 
kias sąlygas jam rišti.

Ir todėl klausimo esmė, dėl 
kurio reikės išlaikyti ilga 
ir sunki kova, turi būt aiški ir 
jo žvarbumas tinkamai įvertin-
■■ >■ ................................ .. I ■■ ! ■ II U

kilo-

dienų, ai kame gi unijos su 
Lenkais svarbas pavojus? 
Tas klausimas ^ur būt ne kartą 

keliamas ir Amerikos 
lietuvių spaudoje, tat ir aš no
rėčiau paimti juo žodį. Klau
simas yra perdidelis, kad butų 
galima atsakyti į jį trumpu 
straipsneliu. Todėl tuo tarpu - 
nors keletas pamatinių minčių.

Lietuvių-I^enkų ginče, kaip 
j/s šiandie atrodo, kiekviena 
pusių nori pasiekti, savojo tik
slo. Lietuva noyetų, 
Vilniaus kraštą,^prijungus 
ar susijungusiu juo, 
taip išvystyti 
santikius, kad Vilniaus kraštas 
gyvai ir kietai suaugtų su Lie
tuva. Kartu Lietuva 
aiškiai atsiryboti nuo 
ir savo santikius su 
sudaryti liuosai, kiek 
tikiu bus reikalinga pati Lietu
va.

Lenkijai rupi visai priešingas 
daiktas. Lenkija nojri pasitai
syti 
ron. 
būt

Išbuvo keliamas

atgauti 
j* 

norėtų 
o su juo

norėtų 
Lenkijos 

lenkais 
tų * san-

LenkijA tik tuomet gali 
tikra to kelio, kai ji liūs 
įsigalėjusi Lietuvos gyve

nime. Jos siekimas, — neatsi- 
ryboti nuo Lietuvos, bet su ja 
kiek galima arčiau susirišti, o 
da geriau ją prijungti prie 
Lenkijos. Vilniaus kraštas Len
kijai tai tik tiltas Lietuvon, tik 
pasoga, einant užkuriom pas 
mus.

Tat suprantama, jei įvyktų 
Lietuvos unija su Lenkais, jau 
iš tos pat dienps prasidėtų Len
kijos ofenziva į musų kraštą 
visose gyvenimo srityse. Len
kų vyriausybė, lenkų buržua
zija ir net agrarai pradėtų 
“tvirtintis” Lietuvoje. Kuo bu
du tvirtintis?

Sudarytos su Lenkais (kon
vencijos užsienio politikos, 
ūkio ir apsigynimo srityse jau

Šimto Nuošimčių 
Patri jotas

UPTON SINCLAIR’O
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

* - . . -

(Tęsinyi)

Petras palaukė, betrukus atėjo Magivnė, 
atsisėdo prieš jį. ir pradėjo labai rimtai: — 
Klausyk, Petrai Gudžai, tu žinai, kad aš tau 
ėsu draugas.

’— Taip, žinoma.
— Aš stovėjau už tave, — tarė Magivnė. 

'— Jei ne aš, tai ponas dabar butų laikęs tave 
skylėj ir butų kaitinęs tave, kad prisipažintum, 
kad tu padėjai tą dinamitą. Aš noriu, kad tu 
tai žinoUiųij ir jaš ^norių, kad tu žinotum, jog 
aš stovėsiu uŽ taVė, pasitikėdamas, kad tu sto
vėsi už mane ir elgsies su manim teisingai.

— Suprantama! —- tarė Petras. — 
dalykas? — Ir Magivnė ėmė aiškinti

Kame 
Senis 

Akermanas įsikalė sau į galvą, kad policija kaž
ką nu<> jo slepia, žinoma, šita byla baigia ji 
iš krieso varyti. Ant nakties jis užsidaro indu-

dėn, o pačiai liepia užsitraukti savo limuzino 
užlaidas, kada Ji- juo važiuoja. Dabar jis už
sispyrė, kad jis nori pasimatyti su tuo žmo
gum, kuris susekė sąmokslą prieš jį. Magivnė 
nenorėdavo rizikuoji tuo, kad Petras susipa
žintų su kuo-nors, bet Nelsonas Akermanas 
buvo toks žmogus, kurio žodis buyo įstatymu. 
Tiesų pasakius, jis buvo Petro darbdavis; jis 
įdėjo daugybę pinigų į slaptosios tarnybos dar- 
bį, kurį Uote vedė,* taigi nei Gofė nei kuriš 
miesto valdininkų nedrįso muilinti jam akių.

— Labai gerai; man nieko nekenks su juo 
pasimatyti, — tarė Petras.

— Jis klausines tave apie šitą bylą, —. ta
rė Magivnė. — Jis bandys sužinoti kiek tik jis 
galės. Tatai tu turi mus užstoti; tu turi leisti 
jam suprasti, kad mos padarėme visa, kas tik 
buvo galima. Tu turi pastatyti mus geroj švie
soj pas jį.

• Petras iškilmingai pasižadėjdMai padaryti; 
bet Magivnė nebuvo patenkintas. Jis buvo vi
sas sujudęs ir be paliovos kalė Petrui apie vie
nybės svarbą, apie reikalingumą būti ištikimu 
savo draugams. Petrui tas skaipbejo lygiai taip, 
kaip aidoblistų kalba savo tarpe!

— Tau gali rodytis, kad. čia atsitinka pro
ga šokti ant mus ir pasiekti viršaus, bet ne
užmiršk to, Petrai Gudžai, kad mes turime' ma- 
šihą, o galų gale tilę inašina laimėja. Mes su-

gniuždėme daugybę vaikinų* kurie bandė iškir
sti -mums šposą, ir mes sugniuždysim ir tave. 
Senis Akermanas jšgaus iš tavęs, ką tik jis no
rės; jis, be abejonės, pasiulins tau didelius pi
nigus, — bet netrukus tu busi jam bereikalin
gas, o tąsyk tu ateisi pas mus ir aš, kaip Dievą 
myliu, prasergsčiu tave, jei tik tu purvinai su 
mumis 'pasielgsi,, Gofe par kokius du menesius 
įkiš tave į skylę ir tu išeisi iš jos nešamas.

Taigi Petras vėl pasižadėjo būti ištikimu; 
bet, matydamas sau progą, pridūrė: — Ar ne
manai, kad i). Gofė turėtų kaijp hbrs atlyginti 
man už to Sąmokslo susekimą?

—• Taip, aš manau, — tarė Magivnė; — 
ištikro, tiesa.
Ir taip jie pradėjo derėtis. Petras nurodė

į visus tuos pavojus, kuriuos jis turėjo pereiti 
ir visus tuos nuopelnus, kuriuos kiti gavo. Go
fė neturėjo nuopelno laikraščiuose, bet jis tu
rėjo nuopelną pas savo darbdavius ir Jis gaus 
jo daugiau, kada Petras už jį užsistos pas Ame
rikos Miesto Karalių. Petro nuomone visa tai 
buvo verta tūkstančio 'dolerių ir jis pasakė, kad 
jis turįs juos gauti tuojaus prieš ėjimą pas Ka
ralių. Į šitą Magivnė su pasipiktinimu atsakė: 
— Klausyk Gudžai! ipas tave yra drąsos skai
tyti mums tokią kainą už musų priėmimą tavo 
fabrikacijos. ,

Magivnė apskritai Petrą laikė gailiu ir aki-

tas,

sa- 
įsi-

dumiu, bet jis taipgi, .žinojo, kad vieną kartą 
tas žmogelis visai savo būdą permainė ir tas 
buvo tuomet, kada klausimas ėjo apie pinigų 
gavimą. Ta& pats klausimas buvo dabar. — Jei 
tau nepatinka mano fabrikaciją, pašakyk laik
raščiams apie’tai! — atkirto jis.

Petras buvo vėl buldogu, kuris įleido 
vo dantis kitam buldogui snukin ir laikėsi
kabinęs. Jis mate, kad žiurkeveidis vyras bti- 
vo išsiėmęs pinigus iš savo d^ąbužių ir . todėl 
gerai žinojo, kad Magivnė- atėjo prisirengęs. Jis 
griežtai reikalavo ,— tūkstančio dolerių, arba 
nieko; ir, kaip ir pinniaus, jo širdis apsalo, 
kada, Magivnei išsitraukus gniūžtę, jis pama
te, kad joje buvo daugiau, negu Petras Reika
lavo.
ii ° * . .
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Vienok, Petras nusiraminė tąja mintimi, 
kad tuksiantis dolerių yra menka pinigų su- 
.ma, ir jis išėjo į Nelsono Akermano namus 
linksmas. Beeidamas jis sumalė, kad bus iš
mintinga Nelei nieko nesakius ,apie šitą prie- 
dinį, tukslanlį.< Kaip moters siižino, kad turi pi- 
nigųk tai jo^ neduoda tau ramumo, kol iškau
lina paskutinį centą, arba prisiverčia bent iš-
leisti ant jų.

(Bus daugiau)

čių galimybių versti Lietuvą 
tai daryti, kas Lenkijai reika
linga. Kidk maža Lietuva, jei 
jos visuomene eitų tais atsi
likimais net suderintu frontu, 
galėtų atsispirti didžiulei 
kijai, f nesunku numatyti.

Bet buržuazihė Lenkija 
tenkins’ užgulusi Lietuvą, 
sakant, vien iš ofo.

Len-

nesi-i 
taip 

Lenkija 
j ieškos ir stiprins savo šalinin
kus pačioj Lietuvoje. Kas tio 
jos šatininkai Lietuvoje? Rei
kia pasakyti, kad Vilniaus kra
šte ir ypač pačiam Vilniuje 
lenkų imperialistai , jau labai 
daug yra padarę Sutvirtinti 
lenkų gaivalui. Ten jie turi sa
vo pusėj reakcingiausius visuo
menės shiogsnius, — dvarinin
kus, lenkus-kunigus, miestų 
buržuaziją, pirklius, amatinin
kus, smulkius^ bajorėlius ir 
daugumą sufanatizuotos mi
nios,.kuriai teisybę pasako tik 
kunigas. Sulenkėję valstiečiai, 
jei jie nėra įsitraukę tautinėn 
kovon, yra atsargesni ir vis 
žvairomis pasižiūri į derlingas 
dvarų dirvas. Jų pajankuipps 
teks tieni, kas mokės prirė’ž- 
ti jiems žemės iš dvarų.

O vadinamoj Kauniškėj Lie
tuvoj? čia lenkų susi tvirtinimo 
galimybės yi;a daug menkesnės. 
Suvalkijos ir dauguma Kauni*

(Tąsa ant 5-to pusi.)



KAME UNIJOS SU LEN
KAIS PAVOJUS.

(Tąsa nuo 4-to pusi.)
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VIENA TŪKSTANTI MĮSLIŲ
Dabar Turi Tą Progą
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Tik ką dabar tapo atspausdinta didelis rinkinys, kokio dar niekad nebuvo, lietuvių mįslių—vienoj didelėj kny-

. ’ goj vardu ■ 1 \ ;

MĮSLIŲ KNYGA
A - . ' ‘ 1 ' '

Šitoj knygoj telpa su viršum 1100 lietuvių mįslių 
— naujų ir senų — su palyginimais- prie kitų kalbų 

mįslių. Kiekviena; mįslė yra žingeidi istorija pati 
savyje, ir todėl MĮSLIŲ KNYGA bus kiekvienai^

žingeidžiausio skaitym'o šalitinis. Ir jaunas ir se
nas'naudosis MĮSLIŲ KNYGA.no vienų sykį, bet 
nuolat, prie kiekvienos patogios progos — sueigo- 7 X
še, pasišnekėjimuose, pasijuokavimuose, prie ginčų, 
prie meilės ir visokiuose atsitikimuose.

Tuojaus Įsigyk!
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Jos Kaina
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Jos Verte Neinkainuojama
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e Mįslių Knygą

tik $1.00
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Del savo smagumo ir dėl savo draugų ir pažįstamų smagume tuojaus > išsirašyk Mįslių Knygų,
/ , • -

$1.00 į Naujienas. . - ja. .'
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atsiųsdamas

Mįslių Knygos užsakymus siųskite adresu 
\ \

NAUJIENOS
173^s6uth Halsted Street

Chicago, Illinois

■ 1 ■.

Kuponas ■■
NAUJIENOS

1739 Sb. Halsted Str. '
Chicago, III..

Gerbiamieji: , .
Cim In^dhM $Įj.OQ ^fkurįjįprašąu atsiųsti mau 

Mįslių Knygų šiub adresu f
C?

Vardas pavardė ,.......................  •

Adresas .. ............................. ......................................

jos miestų jau šiandien yra žy- 
diškai-lictuviški. Pačiam Kau
lio lietuvių buržuazija laužiasi į 
prekybų ir pramonę; čia jiems 
konkurentais yra ne lenkai, bet 
žydai ir vokiečiai. Lenkų kle
rikalai neturi nei šimtinės dab?s 
toš įtakos, kuri pasiėmė minias 
Vilniaus krašte. Sulenkėjusios 
kaimo sritys tiek tegali būt 
veiklios politiniam krašto gyve
ninio, kiek čia pat. pašonėj tu
rės vadų. Tais “tautiniais” jų 
Vadais iki šiol bandė būti dva- 
mninjkaį. Bet dabar žemės re- 
f^rnia parauna dvarininkų eko
nominę padėtį. Netrukus giliai 
įaugusios riebion žemėn šaknys* 
—ir dvarininkų klasė daugumo
je PUvys, išvaikščios po svietų 
šunim šėko plauti.

Z
Ar linija su Lenkais nepa

keistų to spėjamo santikių išsi
vystymo Lietuvoje? Labai ga
limas daiktas,kad pakeistų, bent 
reikia to laukti. Dabartinė 
niškai-kuniginė Lenkija ije 
širdim atjaučia, bet ir protu 
pranta, kiek' jai butų svarbu 
duoti dvarininkų luomui
smukti Lietuvoje. Kas gali abe
joti, kad Lenkija, turėdama sa
vo saujoj Lietuvą, nebandytų 
gelbėti musų agrarų? Kaipgi, 
meldžiamieji? Jog tie dvarinin
kai jau šiandien sakosi lenkais 
esą. Kai įvyktų unija su Len
kais, jų šiandien palenktos gal
vos tuoj atsitiestų. Imti iš jų 
žemė, tai reikštų ‘ skriausti” 
lenkiškąjį gaivalą Lietuvoje, tai 
butų “nedraugingas” žygis prieš 
draugingą tautą. Žinoma, kad 
Lenkija pasistengtų kiek* galė
dama apginti savuosius. 0 tuo
met žemės reformai Lienvoje 
pa) tektų pastatyti kryželis, berit 
apie išnaikinimą realai ngiattsic 
pas mus visuomenės luomo jau 
nebetektų kalbėti. «

Pavojus pasidar/tų da tuo di
desnis, kad gudriai pravedąs 
klasinę savo politiką, lenkai dva
rininkai mokėtų susiprasti su 
Lietuvos “buožėmis*, tai yra su 
tilo’ žemdirbių sluoksniu, tū
liems imasi .dabar vadovauti pp. 
Voldemarai \r Smetonos.

Tolimesnėj ateityj butų gali
ma laukti dar gilesnių pasikeiti
mų. Dar ne taip senai takas iš 
klebonijos į dvarą buvo gražiai 
numintas. Musų klebonai val
dydavo prie vieno stalo su dva
rininkais ne tik asmeniniuos sa
vo santikiuose, bet ir visam vi
suomenės gyvenime. Mes dar 
neužmiršom tų perkūnų, kuriais 
kunigėliai mušdavo į socialistus 
už tai, kam jie gundo ^darbinin
kus ir kursto streikus. Tegu 
dvarininkai atsigautu, tegu ras
tų paramos , stipr .*snėj Lenku 
valdžioj, tai tuomet reakcijos 
fiontąs Lietuvoje ir susidrutin- 
tų, ir/ išsilygintų. Susidarytų 
ryšys ne tik tarp kuniginių ir 
d.vynininkų Lietuvoje, bet susi
siektu Lietuvos klerikalai su 
Lenkų klerikalais.

Taigi nepripuolamas daiktas/ 
kad kaip tik dabar, kuomet pas 
mus svarstomas unijos klausi
mas, kaip tik musų krikščionių 
v.išuriėse randasi karštų unijos 
šalininkų. Tų žmonių pamati
niai siekimai y/a gana aiškus; 
vieia.s Dievas, vienas tikėjimas 
Ir vienas frontas prieš bendrą 
priešą^ — socialistini darbinin
kų judėjimą. T:* siekiniai yra 
‘ aukštesni” už demarkacijos li
nijas ir valstybines sienas. Jei
gu musų klerikalai patys to kar
tais nesuprantu, i ai už tai yra 
domu, yra .jėzuitai, kurie vi
suomet pasistengs ir mokės ves
ti katalikybes laivą reikalingu 
knisu. Jau tuo vienu Lietuvos 
liaudies ateičiai susidaro piktas 
pa' ojus. Bet jis, žinoma, nči\ 

■ vienintelis.i
Apie kitas .tini jos su Lenkais 

pasekmes — kitam kartui.
Kaunas'1
S. XII. 21.

Chicagoje vartojamų' telefo
nų yra daugiau kaip 586,000, 
—praeina vienas j ant. penkių 
žmonių, šita telefonine siste
ma tarnauja vietos^ žmonių rei
kalams ir turi patogumų su
sisiekti su . daugiau kaip 12,- 
700,000 telefonų kitose šiau
rės Amerikos žemyno vietoje.

Chicagoj telefonų yra dau
giau negu Azijoj, Afrikoj ir* 
pietų Amerikoj ]>aėmus 
ge; daugiau negu franci joj, 
Italijoj, Ispanijoj, Graikijoj, 
Portugalijoj ir Norvegijoj.

Illinois Bell Telephone Co., 
kuriai priklauso šita sistema, 
turi yartonėj miesto ribose 2,- 
000,000 mylių vielos, kurioj 
užtektų aplinkui žemę apjuo
sti 76 kartus, i

Anapus miesto ribų, į pie
tus, šiaurę ir vakarus kompa
nija operuoja dar 241,099 te
lefonus, suteikdama greitą pa
tarnavimą pramonės centrams 
ir užmiesčių gyventojų ben
druomenėms.

Kompanija apima visą val
stiją? Ji susijungia mažne sU 
600 kitų telefoninių „kompani
jų valstijoje ir tokiu budu jos • 
sistemoj yra viso 1,156,624 te
lefonai.

ędmpanij'a operuoja 233 čen- 
traiines stotis. Ji turi 2,306,000 
mylių vielos savo valstijinėj 
sistemoj, daugiausia požemi
niai kabeliai, apsaugoti nuo’au- 
drų ir kitų nenuniatytų kliu- 
cių.

Per paskutinę dešimtį metų 
kompanijos patarnavimai bu
vo tris kartus 
per trisdešimt 
prieš tai..

Kaip Chicago
žiuosius pasaulio miestus tele
foniniu . patarnavimu, parodo 
pa lyginimas su Europos mies
tais; y

didesnis negu 
metų buvusių

pralenkia did

Gyv. Tel.
2,884,000 557,981
6,726,000 293,000
2,888,000 120,000

Chicago
Londonas
Paryžius

Kompanija^ turi apie

<XM)0 
•prie*

Tel. ir gyv. 
santyk.

1 ant 5 
1 ant 23 
1 ant 24 
16,000 

ir ' už
miesčių teritorijoje ir apie 5,- 
000 valstijoje; darbininkams iš- 
moka algomis per metus 
000,000. i

' Kompanija panaudoja 
telefonisčių miesto ir
miesčių šaukimuose, patarnau
ti; šaukimų po vidurnakčio 
būva po 1,000 į valandą, o 
bruzdžiuoju dienos laiku dau
giau kąip 260,000. Vidutiniai 
per dieną Chicagoj šaukimų 
būva 2,750,000.

Telefono vartojimo paleng
vinimui Chicagoj kas metas iš
dalinama ėmėjams 1,250,000 
adresinių knygų. J$Witas kny
gas klotume vie 
tai nuklotume iš \ Chicagos į 
Toledo, O.

prie kitos

DR. 'A, MONTVID 
Uetavia Gydytojas ir CkinurfM 

21 Kast Wasliingtoa Si. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta.

Telephone Central 8362 
t 1824 Wabansit Ata.

1 Valandos: nuo 6 ild 8 vakari 
fiazidencljoa tek Kedzie 7715

REUMATIZMAS
Išpurtę muskulai, perviariantis skaua 
rnas 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 
tuojau? prašalinkite.
Mūsų stebėtinos gyduoles ėmimui | 

. Vidurius ir trynimui 
P O L O

ŠAPOMENI

SKAITYKIT IĘ PLATINKIT 
u »

STIPRI ALCHOLINE SMETONA 
taip stebėtinai veikia, kad urnai pra
šalina visokį skausmą nuo persidirbi- 
mo ir nuovargio muskulų, sustingimą 
sąnarių girkštelčjfmo skausmą, strė
nų, dieglį ir slogas. Kiekvienas, kuris 
vhrtojo jį, sako, kad nieko geres
nio nšra. Tpdel, vartokit ir jus, o ne
reikės ilgiau kęsti. Kaina už puodą 
65c. Nucikit šiandien pas savo vais
tininku, ir prasykit Polo Sapomeptal, 
neimkit substitutų. Jei negalėtumėt 
ten gauti, rašykit mums prisiun&ant 
pinigus iškalno, ,

Polo Chemical Co) 
2824 W. Chicago Avė,

-r Chicago, UI,

KNYGA.no
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Pastangos pBliuosuoti 
Mooney ir Billingsą 

J te pasekmės
San Francisco. — Nors ap

skričio prokuroras Mathcw 1. 
Brady neva sujirupinęs tuo, 
kad Ton) Mooney ir \Varren 
K. Billings tapo įkišti į kalė
jimą visam amžiui ačiū mela
gingam papirktų liudininkų Ba
dymui, ir ne krtrtą jis savo pi-

sį laiko, busiąs galutinai su
rengtas^ gruodžio 1G d.

Penktadienį, gruodžio 1G d., 
po dauginus kaip penkių me
tų neteisingo išlaįkyfho žmo
nių kalėjime, i 
roro pranešimas dar nebuvo 
suruoštas.* Šį kartą Brady tei
sinosi, kad jis buvo užverstas 
darbais.

kų reikalų atstovus pasiuntu bininkų organizacijas. Per^cn-’
__   . 1 _ . . _ > T 4 6 X a «« a « > % ...... 1 J «.«! u. a W* • I 9 a « a *•» t z » 1 F /palengvon mirtin “šimtanuo- 
šimtiniai” Amerikos “bosai” 
pasinaudodami melagingais liu- 

, ,¥. , dvmais tam, kad suardžius dar-
aipskricip proku-1

kelia metus darbininkai nieko 
nedarė tam, kad šituos savo 
gynėjus ,išl mosavus. Laikas 
pradėti ką daryti bent dabar.

V

Tatai vėl tapo išsiųstas 
sišaukimas į organizuotus dar 
bfhinkus, už kuriuos 
Mooney ir Warren Billings ko-^ 
vojo ir dėl kurių jie lapo rįu- 
siųstixį kalėjimą, kuriame pa
reiškiama, kad vienintelė viltis ' 

bet Mooney ir Billingsą išgauti iš 
tik darbininkų

iš atžvilgio lengvo oro ir daugybės stako, ku
rį turite sutikti, padėjome savo visą steką.

rėksmingomis antraštėmis ne
perkamuose laikraščiuose, 
jų reikalu lig šiol nei kiek ne-. kalėjimo* yra 
sirupino. “ j Judėjime.

. T . , .' , ,. . . šituos du ištikimus darbipin-Prieš Arbuckleo bylai pra- f
sudedant lapkričio pradžioj, --- -------------------- - -...

■Brady pareiškė kelių darbinin-1 SKAITYKIT IR PLATINKIT 
kų laikraščių atstovams, kad 
jis turi savo stale memoran-'- 
durną, kurį jis ketina, įteikti j

Z
Šimtų Tūkstančių 

Dolerių vertės

Naujienų
Dovanos

Visiems musų skaitytojams 
siuntinėtas

t

A

Puikiausi siutai ir overkotai pardavimui už
- . ‘ . »

Pusę pirmesnės kainos
Aiškiai parodo numeriai ant originalių čeku- 

čių prisegtų prie drabužių
NaujienųY

»

tapo iš-

k

governorui Stophensui, karia
me išdėta buvusio prieš jį 
apskričio prokuroro Cbas. M. 
Fickerto suplanuoto kreivos 
prisiokybės sąmokslo faktai, są-, 
mokslo sudaryto prieš Mooney 
ir Billingsą. Jis sakė, kad pra
nešima.; dar nčSas užbaigtas, 
pricf kurio reikią dar pridėti 
afidavitas kreivai prisiekusio 
McDonaldo, policisto Drapero 
Hando 'ir kitų.-Tuomet Brady 
žadėjo įteikti govemorui savo 
pranešimą tuojaus po* Ar-

dovanojimo. Valstijos teismai 
jau nusprendė, kad jie negali 
atitaisyti šito sufabrikavimo 
prieš darbininkus, ir kad vi
sas dalykas . priklauso nuo gov. 
Stephcnso nusprendimo.. - į

Benagrinejant Arbuckle’o bv-, 
lą Brady pasakė gražių žodžių 
apie biednuosius ir persekioja
mus žmones ir parodė, kaip 
turčiai patekusieji kaltinamųjų , 
suolan, neturi jokio kibelio.

Bylai pasibaigus Brady vėl 
tapo užklaustas, kai}) yfa su 
jo pranešimu goyoriicrui.

Tam laikui j>raslinkus Moon- 
ey’o Gynimo Komitetas pa
klausė Brady’o vėl apie jo pra
nešimą governorui. k

Kl. Jurgelonis
Taipgi daugybės bargenų ant 

Men’s Furnishings.

ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATAJUMUS

Nųo slogų, reu
matizmo, suputi- 
mo, dantų, skau
dėjimo; galvos 
skaudėjmio ir tt.’ 
Mėginkite mostį 
"Alberta", pagel
bės. prisiųskit ?1, 

Reg. U. S. Pat. Off.o mes pasiųsim.
i ALBERTA7 Co. 5051 So. Ashland A v. 

Chicago, III.

ALBERTA

Krautuvė atdara seredų ir sųbatų vaka
rais, bet ateikite dienos laike, jei galima, tad 
bus geriau patarnauta. •. \

o ♦

Theodore Werner & Co
ROSELANDO MEN’S STORE 

11140-44 Michigan AVe H

Kalendorius
<

■ <

Kas negautų kalendoriaus į savaitę
• laiko, malonės mums pranešti

7

Neužilgo yisi musų skaitytojai taip
jau gaus kitą, dovaną, būtent

* •
■ * • 1 *

eA REAL BARGAIN

SelfReducing

Metraštį 1922 m
ARBA

ŽMONES

Nepaprastą progą turėjom pirkti, todėl galime parduoti

Nepainirškitę papra
šyt L. Klein štampų.

JOE SHIMKUS
Gencralis, Lietuvis
Pardavėjas No. 4

Lietuvių Biznio Rodyklę

Brady sakė, kad jis\ įteik
siąs jį sekamos savai lės prad
žioj. Sekamai savaitei atėjus 
Brady pradėjo nežinoti, kaip 
bus. Jis aiškino, kad jis kaž
kur nudėjęs McDonaldo. afida- 
vitą ir dabar nežinąs, kada jis 
galėsiąs pranešimą įteikti. Ko
mitetui spiriant Brady priža
dėjo, kad pranešimas, kurį jis 
sakėsi turįs savo stale mene-

Geriausia 
^goraetaa 
diktoms 

j moterims.
Lengvi bet 
rtiprųs, išpar
davimui trum- 
laikui. Mieroa 
22 iki 36. Jeiga
jūsų krautuvRin 
kas neturi, pri
mušk pinigus ir mierą per 
juoemenj (ant drapanų) ir 
mes pasiųsim jums vieną pa
bandyti. Pašto lėšos primok.
NKMO HYCmnC.FA9flTON INSTITirnS 
D 23 Irri.f P1ac« N.w T»rk

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

AR JŪSŲ KŪDIKIS 
MIEGA GERAI

Tykus ir ramus miegojimas 
reiškia, jogei jūsų kūdikis 
yra sveikas ir gerai maiti- 
narnas*
Jeigu jis yra nepasiilsėjęs 
ir nuolatos verkia, tai gali- 

duodatemas daiktas, kad‘valgis, kuri jūs 
kūdikiui yra jam netinkantis.
Jeigu jūs negalite savo kūdikio 
bandykite duoti

EAGLE B R AND
(CONDEMSED MILK)

Tuom pasiūloma čystą, sveiką, lengvai 
padaromą maistą, kuris yra pastatęs 
tūkstančius kūdikių į tvirtą ir gerą 
brendimą.

Iškirpkite ir pasiųskite šitą apgarsi
nimą A Borden Conipany, New York 
ir gausite pilnus patarimus ir nuro
dymus, kaip jį vartoti lietuvi); kal
boj visai veltui, taipgi ir puikią kil-

su-

žindyti,

KODĖL
LIETUVOS

Vyriškus vi™ms dėvėjimui

L. Klein, floras1-U3

Už didelį pinigų sutaupymą
Nupirkome visą steką, gerai žinomo Milwaukee 

čeverykų išdirbėjo. Kiekviena pora gera ir gražiai 
padaryta. Talpinasi darbiniai čeverykai ir išeigi
niai. Specialiai visus parduosime po

Prašo Amerikiečiij siųsti pinigus Lietuvon per LIE
TUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ? Todėl, kad šita bendro
ve yra žinoma Lietuvos žmonėms, kuri geriausiai ir teisin
giausiai išmoka pinigus. Jeigtį Tamsta dar nesiuntei per 
mus, tai kviečiame pamėginti. - s

Jokia kita agentūra Amerikoje negali lenktyniuoti piT 
nigų greitesniu persiuntimu Lietuvon su Lietuvių Prekybos 
Bendrove, žemiausiu dienos kursu ir greičiausiai išmoka 
pinigus Lietuvoje aitimausioje Rankoje arba Lietuvos Paš
te. Pilna gvarancija po valdžios priežiūra.

Laivakortes parduodam j Lietuvą, iš Lietuvos ir į kitas 
pasaulio dalis.

Pasportus parupinam važiuojantiems į Lietuvą ir no
rintiems partraukiam-gimines iš Lietuvos Amerikon.
PARDUODAME LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS 

k ŠĖRUS.
Legajiškus patarimus suteikiame visiems dykai. Pa

tarnavimas teisingas, mandagus ir greitas.
Visais reikalais kviečiame kreiptis šiuo adresu:

M %

Lithuanian Sales 
Corporation

3313 So. Halsted St.,
Phone Yards 6062, CHICAGO, ILL.

DARBINIAI ČEVERY- 
KAI storos rudos arba juo 
dos chrome odos; Munso- 
no armijos kurpalio; 
minkšti galai; ekstra tvir 
ti vikpadžiai > ir padai. 
Visokio dydžio d* O 
Pora $fc.OO

PASIPUOŠIMUI ČE- 
VERYKAI mahogany 
spalvos, arba juodi pilnai 
išdirbti veršio odos; Pa
nama arba footform kur
palio; šniūreliais arba užj- 
segiojatni; visokio Jyždžio 
ir pločio I
Pora <

S2.88
išeiginiai čevery- 

KAI rudi arba juodi' elnio 
odos; Panama footform 
arba Munson armijos i kur
palio; dubeltavi arzuolo 
padai; Goodyear milo priCO OQ siutą. Visokio ffO QQ U>C.OO dydžid Kaina Jt-OO

Kuriem arčiaus ir patogiaus kreipkitės. į musų Skyrius:
T0WN OF LAKE, CHICAGO,
M. J. Damijonaitis,
4559 S. Hermitagre Avė., 
Tek: Boulevard 7078.

WAUKEGAN, ILLINOIS
A. S. Precinauskas
760 So. Sheridan Road

WAUKEGAN, ILLINOIS
A. J. Sutkus,
1817 So. Victory Street, 
Tel. Waukegan 1306 R.

VYRIŠKI VĖTRINIAI CERATAI
Aukšti, 16 colių vėtriniai čebatai, vandens nepriimanti franeuziško veršio 

odos; dubeltavi galai; dubeltavi veltiniai prisiūti padai; labai C 4 
aukštos rųšiesi čebatai iki 11 dydžio. Specialiai pora

x

dlOSELAND, ILL.
fj. Ramanauskas, 
J0808 Michigan Avė., 
Tel.: Fullman 974.

KENOSHA, WISCOtfSIN 
J. Trakselis, 
464 N. Sheridan Rd.,
ROCKFORD, ILLINOIS
P. Kutro,
1012 S. Main St., 
Tel. Main 1726.

*

GarsinkitesNaujienose

PUSE KAINOS , 
Išpardavimas

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

Kiti siutai ir overkotai Ik! $45.
Turime pilniausi pasirinkimą vyriš

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

Tamistos pinigų vertė, arba pinigai 
grąžinami.

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

įsteigta 1992
S. GORDON, 

1415 So. Halsted St
—----------------------------------------------------- 1------------

Kalėdos
Visi musų "Kalėdinio Taupymo 

Kliubo” nariai turės
"Labai linksmas Kalėdas*’

Thip pat galit ir jus.
Ateikite ir prisirašykite musų 

Kniubam Nėra jokių išlaidų.
Iowa State Sąvings

Senas pasitijkėtinas Bankas. 
Piet-rytinis kampas Foutth 

& Jackson Sts.,
- Sioux City, Iowa.

SOS m m

g

)l

Kur seniausia,
Ten geriausia.•SENIflUSIfl

AOGnturfV 
VIENYBE
- --------- r. —’

Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus j Eidkū- 
nua ir j patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

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

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

ritamo (ant visų 
šalių pinigų.

"VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

B .
"VIENYBĖ”

EINA DU KART 
SAVAITĖJE 

Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias Iš 
Lietuvos ir tfisur ir turi 

juokų skyrių 
' "TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE .........*. 4.50

)
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Ku? vienybe, 
Ten galybė.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima ghutl vi

sokių knygų.

Pirkite ’'Vienybės” Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

Reikalaukite platesnių 41i 
formacijų apie viską, ra 
Šykite mums laiškus, 
kniaukite musu piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITflUftNIflN
VIENYBE PUBL Go.
193 Grand SI. H
BrooKlun, N. y

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”

SKAITYKIT IR PLATINKIT



Lietuvos Atstovybė 
Amerikoje

SKELBIMAS

Eidama ratifikuota

J .■■J""!.1
NAUJIENOS, Chicago, HL

k

Lietu
vos taikos sutartimi su Rusi
ja, Lietuvos Vyriausybė iš
siuntė į Rusiją tam tikrą Ko
misijų, taikos sutarčiai su Ru
sija vykdyti. Tos Komisijos 
tikslas tupintis netik valdžios, 
visuomenės ir luominių, bet ir 
privatinių įstaigų ir visų Lie
tuvos piliečių reikalais, kaip 
antai: parvežti išvežtų iš Lie
tuvos pasaulinio 1914-1917 m. 
karo laiku* privatinių įstaigų ir 

 

piliečių Jturtų, kaip tas yra tai- 
ir

vus ir bylas, kiek visi pažymė
tieji daiktai faktinei yra arba 
kam priklauso, visokius turto' 
dokumentus, kaip antai, pirki
nio ir užstatymo aktus, nuo
mos sutartis, visokios rųšiėji 
piniginius, įsižadėjimus ir t. t.,

atsiras Rusijos Vyriausybės ar 
ba Rusijos Romėnės įstaigų

IX str. P ir 2 p. nustatyta: 
Straipsnis XI.

l.HKusijos Vyriausybe ,sugrų- 
žina Lietuvos Vyriausybei per
duoti, kam priklauso, pasauli- 
hio 1911-1917 metų karo laiku 
išvežtų Lietuvos piliečių turtų 
arba turtų bendrovių, kompa
nijų ir akcijų draugijų, kurių 
akcijų arba pajų dauguma pri
klausė Lietuvos piliečiams tuo 
metu, kai buvo Rusijos Vy
riausybės išleisti atitinkamieji 
nacionalizacijos dekretai, kiek 
tas tuętūs faktinai yra arba at
siras Rusijos VjTiausybės ži
nioje.

Pastebėjimas: Tas punktas 
neliečia kapitalų, indėlių ir ver- 
tenybių, kurios buvo Valsty
bės Banke arba privatiniuose 
bankuose,, kredito įstaigose 
taupomose kasose Lietuvos

ir 
te-

Straipsnis IX.
J}, Rusijos Vyriausybė savo 

lėšomis sugrąžina ir atiduoda 
Lietuvos Vyriausybei perduoti,

rius ir dokumentus, kurie yra 
reikalingi atsiskaitymams at
likti;/ ir apskritai dokumentus, 
kurie turi reikšmės Lietuvos 
pi liečiu turto bei teisės santy
kiams išspręsti ir kurie yra iš
vežti iš Lietuvos pasaulinio 
1911-1917 metų karo laiku, 

-įtiek jie faktinai yra arba at
siras Rusijos Vyriausybės ar
ba visuomenes jštaigų žinioje. 
Jeigu jie nebus sugrąžinti per 
dvejus .metus nuo šios sutar
ties ratifikavimo dienos, tai 
tie dokumentai bus skaitomi

Komisija  j riupihsis 
Lietuv 
muziejfiš, dailės kurinius ir do
kumentus, kurie turi Lietuvai 
žymios mokslo, dailės arba 
istorijos reikšmes < ir kurie bu
vo išvežti iš Lietuvos -į Rusi
ją prieš pasaulinį 1914-1917 
m. karų. Taikos sutarties 
str. 1 p. 2 d. — :

“Archyvus, bibliotekas, 
zlejps, dailės kurinius ir 
kumentus, kurie turi Lietuvai 
žymios mokslo, dailės arba 
istorijos reikšmės ir kurie'bu
vo išvežti iš Lietuvos į Rusi
ją prieš pasaulinį 1914-1917

atviežtį į 
bibliotekas,

IX

nm-
do-

ynausybe su- 
lėšomis ir per- 

Uetuvos Vyriausybei

2. Rusijoj 
gražina savo 
duoda 
visas pasaulinio 1914-1917 me
tu karo laiku išvežtas iš.Lie-\ 
tu vos teismų bei valdžios \ bj 
las, teismų bei valdžios ar^liy 
vus, tame skaičiuje jaunesi\ių 
jų ir vyresniųjų notarų arei 
vus, ipotekos skyrių arei 
vu.š, visų tikybinių valdybų ar
chyvus, 
kymo, 
plentų,

matavimo, žemės tvar
iu i škų geležinkelių, 

paštų-telegrafų ir kitų 
archyvus bei planus, 

Vilniaus Karo Apygardos šta
bo topografinio skyriaus pla
nus brėžinius, žemėlapius ir 
apskritai visų medžiagų, kiek 
ji liečia Lietuvos Valstybės te
ritorijų, Valstiečių ir Bajorų 
Bankų vietinių skyrių archy
vus, Valstybės Banko skyrių 
ir visų kitų kredito, koopera
cijos, • savitarpinio draudimo 
įstaigų archyvus, taipo pat pri-

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

tarpe kitų suareštavo ir Char- 
es Čaponį. Pas jį rasta revol

veris. Teisme Čeponis teisinosi, 
sakydamas, kad jis revolverį 
su savim turėjęs dėlto, kad prie 
savęs nešiojosi tarp kitko Bis- 
choffo and Co. mw investmen- 
tų čekius sumoj $500, taigi bi
jojęs kad kas nuo jo tų čekių 
neatimtų. Tečiaus už revolve
rio nešiojimų teisėjas nubaudė 
Čaponį užsimokėti $115.

XI RV8UOB ; 
rtalklia III 8412 8*. HfUAed 81. 
»o No. 3818 So. M«ti4 84.

Afiirai lijituviann linema* tt 
mitu taipo patyręs gydytajaa, rfu- 
vnrgas h akuierin.

®yda aitrias ir chranifikas Ilgai, 
vyrą, motarą Ir vaiką, 
jausiąs metodas X-Eay Htekiie 
elektros prietaisus.

•Ofisas ir Labaratorija: 1621 >, 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOSi Kvs 18—18 >Iet«,

nujos pa- 
MaywoodSkerdykly darbininkams

Kaip Naujienose buvo vakųr 
rašyta, streikuojantis skerdyk
lų dtųekininkaj 
bes laiko 
visus streiko reikalus. Tečiaus 
vis dar atsiranda tarpe darbi
ninkų (ir lai dar iš lietuvių!) 
ir tokių, kurie be jokio reikalo 
parsiduoda kompanijoms už 
kelius centus ir eina prieš dar
bininkus ir tokiu budu priside
da prie to.biauraus darbo, iš
naudojimo savo brolių datbi- 
ninkų. Tokie žmonės tai dary
dami prasižengia netik pYieš 
darbininkų reikalus, bet tuo pa 
tim sykiu jie žemina ir visų 
lietuvių vardų svetimtaučių a-

dideles vieny
tu sėkmingai veda

Suareštavo lietuvį.

PLĖŠIKAMS TEKO $12,0000.

Vakar rytų penki apsiginkla
vę automobiliniai plėšikai api
puolė American »-Can kompani
jos pasiuntinius, kurie vežė 
iš Lankos pinigus darbininkams 
algas apmokėti, ir atėmė iš jų 
$12,110.50. Su ko 
siuntiniais važiavo
State Rankos prezidentas John 
Šoffel .ir Mayvvoodo miestelio 
policijos jgalva Louis H, Swee- 
ney. ■

Apiplėšimas įvyko prie pat 
kompanijos St. Charles Road 
tarpe 6 ir 7 aveniu, Mayvvoode., 
Plėšikai privažiavę prie kom
panijos pasiuntinių automobi- 
liaus ir tuojaus j pasiuntinius 
pradėjo šaudyti. Rankos prezi
dentas Soffel tapo nušautas ant 
vietos, gi policijos galva Swce- 
ney pašautas.

Plėšikai pasigriebę visus 
kompanijos pinigus pabėgo.

zdų, 1749 So.- HaLsted gal., už 
suvažinėjimą žmogutis. Szugz
da užpereitų ‘naktį 11 vai. va
žiuodamas Halsted gatve stai
ga patėmijo žmogų pryšakyj 
savo autoinobiliaus, jis tuojaus

TafophetmE
Diinomle: Cma!

8110 arba 857 
naktimis i Drįsai 
058 - Drovu 4186 

GYVENIMAS: 3818 S. Hdated Si.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 mMal 

Ofisai

T. Pullman 5488

1.SHUSHO
AKUŠERIU

I
Turiu patyrimą 

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

Chicago, iH.

sutinka sugrąžinti , Lietuvai, 
kiek tų dalykų išskyrimas ne- 
padąrys žymios žalos Rusijos 
archyvams, bibliotekoms, mu
ziejams, paveikslų galerejoms 
kur jie yra sudėti.” v s

Rinkti iš privatinių įstaigų 
ir Lietuvos piliečių medžiagų ir 
koncentruoti ja pavesta Ypa
tingam Skyriui Lietuvos Tai
kos Sutarčiai su Rusija vykdy
ti prie Užsienių Reikalų Mini
sterijos Rytų Departamento — 
gurnas. Laisvės Alėja 62, Ypa

tingasis Skyrius prie Užsienių 
Reikalų Ministerijos.

Visi Amerikoje- gyvenantieji* 
Lietuvos piliečiai ir Lietuvos, 
piliečių* privatinės* įstaigos, 
bendrovės, kompanijoj n* ak
cinės draugijos, porėdami iš 
Rusijos Lietuvon grųžinti sa
vo turtų išvežtų pasaulinio 19Ų1 
-1917 ui. ,karo laiku, arba iš
gauti atgal aukščiau minėtos 
rūšies, turtų, išvežta prieš pa
saulinį 1914-1917 m. karų, tu
ri kreiptis su pareiškimais. Pa
reiškimai turi būti apmokėti 
žyminiu mokesniu $5.00 ir į 
Lietuvos Atstovybę (Represen-> 
tative of" Lithuanių in Ameri
ca, 1925 “F” Street; N. W., 
Wasbington, D. C.,) prisiųsti.r 
Prie pareiškimo reikalinga pri
dėti paso nuorašų arba kitų 
lindynių apie Lietuvos piliety
bę. Toms privatinėms įstai
goms kurios sudarytos pajų ar 

-akcijų pagrindais tik tuo atsi
tikimu turtas grųžinamas, jei 
jų akcijų ar pajų dauguma pri
klausė Lietuvos piliečiams tuo 
metu, kai buvę Riisijos vy
riausybes išleisti atatinkamieji 
nacionalizacijos dekretai J dėl 
to tokioms bendrovėms, kom
panijoms ir draugijoms pHe 
prašymo reikia pridėti visi, 
kurios ji įtik gali suteikti, iš
rodymai, kad jų pajų arba/ak-

nes, kuriuos ištikrųjų badas 
verstų tai daryti, tai tokiems 
gat dar butų šiek tiek atleisti
na. Bet deja nekokie taip daro. 
Dažniausiai eina skebąųti ne 
tie, kurie neturi iš ko nusipirk
ti duonos kepaliukų, bet tie, ku
rie turi pasidėję bankose tūks
tančius dolerių.

štai, vakar sužinojau, kad 
vienas lietuvis (kurio vardo 
čia dar neminėsiu) turėdamas 
pasidėjęs banke apie $8,000 
anądien nuėjo į skerdyklas 
skebauti už 30 centų valandai. 
Ar dar .gali atsirasti didesnis 
išgama ir parsidavėlis, kaip 
kad šis lietuvis skerdyklos?-'Lo
kių judošių daug neatsiranda, 
bet užtenka ir, vieno, kito, kad 
lietuvių vardų suteršti.

į barbeno bcizmentų, po num. 
2021 So. Halsted gat. Tečiaus 
to žmogaus nuo nelaimes neiš
gelbėjo; jį labai pavojingai su
žeidė. Sako, kad sužeistasis 
ėjęs skersai gatvės ir Szugzda 
tai nepatėmijęs ant jo beveik 
visai užvažiavęs.

SUMAŽINS GAZO KAINAS.

Vakar pranešta, kad už sa
vaites laiko jau tikrai bus su
mažinta gazo kainos. <

Musų Moterims
Moterims Suknia — No. 1230

1230

ši sukniaNepaprastos mados yra 
su ilga ^este, kurią galima siųti su 
dvejopom “rankovėm. Veste ir sejo- 
nas yra kirpti atskyrai.

*' I

Tokiai sukniai pavyzdys 
sukirptos mieros 36, 38, 10 
li.j ;er krutinę. fdkniai 
r.’ieros 
rijos ii 
m .n

No. 1230 
ir 42 db- 
36 colių 

reikia 4 ^j.’.ulo 40 coL
1 jardo mac įvijos apyedžioji-’

Šis tas iš Maxwe!lo

EMERALD , DAIRY
Lietuviška Pieninyčia *

Užlaiko pastarizuotą pieną ir Smetoną. Padaro ge
riausią sviestą, syrį už pigesnę kainą negu kokia kita 
išdirbystč; pristato į štorus, restauracijas ir į papras
tus namus. Suteikia aisboksius (Ięebox) ir ledo kur 
tik reikalaujama.
S. Daugėla 3251 S, Emerald Avė.

Tel. Boulevard 727 Chicago, III.

Chicago. lUiioia, 
Specialistas džiovei

Moteriiki, Vyriikų k 
Vaiki IJn.

OFISO VALAMDO81 , x 
Mūe 10 Iki 12 vai. ryta, uni 2 Qd 
6 rak pi piet Ir nuo 7 iki 8188 vaL 
Vikaro. Nidiliomla nuo lfl raL 

valandos ryto iki 1 vai. po pils.
Perlonai Drezel 2888

F.ederal Bond & Land Company
1 *' '

Siunčia pinigus į Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paštą,
Čekiais ar telegramais.
Parduoda laivakortes į visą . pasaulį.
Parduęda namus, žemes, farmas ir bondsus.

DR. S. BIEžIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

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

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

Tel. Latayette 4988.
Vai.: 1-4 ir'7-9. Ned. 1042 pietų.

! Norėtume šį skyrelį išplėtoti taip, 
kad jis butų įdomus ir kad juo galėtų 
moterys ir merginos kuo daugiau pa
sinaudoti. O tai galėsime padaryti, 
jei turėsime bendradarbių iš pačių 
mųsų skaitytojų tarpo. Deltogi kvie- 

' čiam.e bendradarbiauti. Moterys, mer
ginos, kurios ką nusimano ką gero 
žino kas butų naudinga ir kitoms 
sesėms žinoti, tegul rašinėja ir dali
nasi savo žiniom su kitomis skaityto
jomis. — Vedėja.

PYRAGAI.
Norint padaryti gerus pyragaičius 

reikia tam tinkančius įrankius turėti: 
gana didelį molinį bliudą; didelį me- 

• dinį šaukštą; blėtinį puoduką dėl mie- 
I ravimo (galima nusipirkti labai pi
giai); sietuką jįpl miltų (flotfr sieve); 
ir dėl kiaušinių plakimo “Dover egg 
beater”. Blėtos kepimui pyragaičių, 
turi ,būti lėkštos. Miltai “pastry 
flour“ yra daug geresni dėl pyragai
čių nė kaip duoniniai miltai.

PIGUS RAZINKŲ PYRAGAS.
Im-kit*— 1 puoduką cukraus,

1 dideli šaukštą sviesto,
1 kiaušinį,
1 puoduką saldhus pieno,
2 šaukštuKii citrinų esencijos (lem-

on extract), \ į j
2*/2 puoduk^ miltų (pastry flour),
1 puoduką razinkų,
2‘-2 šauštuko baking powder.
Kaip daryti: Gerai sumaišyk cuk

rų. ir sviestą, pridėk kiaušinių ir ge
rai išplak. Pridėk truputį pieno ir 
truputį miltų išsijotų kartu su baking 
powder ir išplak. Pridėk daugiau 
miltų ir pieno pramalnu iki visus su
vartosi.' Tada įmaišyk citrinų, esen
ciją (lemon extract) ir kept viduti
niai karštame pečiuje apie valandą 
laiko. i .

OBUOLIŲ KOšftS PYRAGAS.
Imkit — 1 puoduką obuolių košės 

(pasaldintos),
1 šaukštuką (arbatinį) baking soda,
1 puoduką cukraus,
V2 puoduko razinkų,
% puoduko sviesto (arba critfco),
po 1 šaukštuką cinaiponų, nutmego 

ir gvazdikų sutrintų. ;
Noiint gauti toki ii sukniai su- Sumaišyk sviestą ir cukrų gerai, 

kirpti ir* pasiūti pavyzdį, prašom įmaišyk sodą į obuolių košę ir pri-
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą,, parašytį savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą jir, Įdėjus | 
konvertą kartu su 15 cehtų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavus; NAUJIENOS, 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St, Chicago, I1K

dėk prie sviesto ir cukraus. Išsijok 
miltus, cinamonus, nutmegą ir pridėk 
prie pirmo maišinio. Ant galo pri
dėk iŠmiltuotas razinkas.

Kepk nelabai karštamo pečiuje 
valandą laiko. ’ ' (

per

I

vos piliečiams tuo metu, kada

NAUJIENOS Pattern Dep. % 
1789 S. Halsted St., Chicago, TU. 

čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1230. J 

metų.....,.,........
. per kvutfr.ęM;eros ..

(Vardas ir pavardl)

(Adresas)

(Miestas ir Vaisi.)

OBUOLIŲ PYRAGAIČIAI.
Imkit — U puoduko sviesto,

V2 puoduko cukraus,
• 1 puoduką sąldaus pieno, . 1

2 puoduku lAiltų,
2 šaukštuku baking powder, * 1
1. žiupsniuką druskos,
1% puoduko sukapotų obuolių.
Suminkštyk sviesta ir sumaišyk 

cukrum. [ 
tus išsijotus su baking povvder it* 
druska. Gerai sumaišyk ir tada 
įmaišyk smulkiai sukapotus obuolius.

Ištaukuok taip vadinamus “muffin 
nans” ir uždėk juos ant pečiaus. 
Kuomet bus labai karšti, įdėk tešlą. 
Tegul blėta stovi ant viršaus pečiaus 
1 minutą. Tada įdėk į karštą pečiu.

Pyragaičiai turi gana greitai iš
kepti. »

leisti tokių įstaigų atatinkamie
ji nacionalizacijos dekretai.

Pareiškimuose turi būti šios 
anie turtų žjnios:

(1. Smulkus turto išvardy- 
mas: daiktų, įrankių, knygų, 
bylų, dokumentų.

2. Išrodymai, kad tas turtas 
evakuotas' į 'Rusiją ir kada. 
Taip pat reikia kiek galima iš- 
rodyti, iš kurios vietos turtas 
išvežtas — miestas, miestelis, 
sodžius, dvaras.

3. Išrodymas, kad tas tur
tas priklausė Lietuvos pilie
čiams.

4. Nurodymai, kokioje vie
toje Rusijoje yra tas turtas ir 
kas jį valdo ar globoja.

5. Kam Lieituvoje jis priva
lo būti gražintas. /

Visi išrodymai turi būti pa
remti dokumentais/ padarytais 
po prisiekę pas'Atstovybėje už
siregistravusį Notarą, ir yra 
reikalinga gauti Atstovybes pa
tvirtinimų.

Išlaidos padarytos Kirto grą
žinimui Lietuvos Komisijos 
Taikos sutarčiai su Rusija vyk
dyti ar Valstybės Iždo turi bu-

su
Įmaišyk pienrą ir tada mil-

Gerai sumaišyk ir tada

gintos, kurių pareiškimu tas 
turtas grąžintas. Mokesnį ^nu
stato Užsienių Reikalų Minis
terija ir .skelbia visų žiniai.

Mokesnis įmokamas perduo
dant savininkui grąžintų turtų.

LIETUVOS ATSTOVYBĖ
. ' AMERIKOJE.

Vašingtonas,
1921 m. XII-27d.

Brangiai kainavo munšainė.
Anądien Joseph Muffeny 

(apie 50 metų amžiaus) nusi
pirko dvi bonkuti munšaines ir 
biskutį tuojlųis paragavo. Ne
laimėn einant jam namo polici- 
stas patėmijo ant jo .minos

labai linksmas), kad kas tokio 
nepaprasta su tuo žmogeliu at2- 
sitiko, jį sustabdė ir ęmc klau
sinėti iš kur ir kur cinus,Air
delko jis t'oks linksmas. Žmo
geliui, biskį prakalbėjus polici- 
sta» tuojaus suprato ir ėmė j 
kratyti. Policistas atradęs pas 
jį tajy dvi bonkuti munšaines, 
tuojaus jį nugabeno į policijos 
stotįy Vakar teisėjas nubaudė 
tų žmogelį už munšaines nešio- 

' jirrių užsimokėti $100 pabau
dos ir teismo lėšas. Po to 
žmogelis pasakė, kad jis dau
giau munšaines i^ehepirksiųs.

Nedarbas jo neišteisino.
Vakar teisėjas nubaudė neg

rų užsimokėti $50 pabaudos ir 
vienam menesiui skaldyti ak
menų, už pavogimų trijų pa
prastų marškinių iš krautuvės. 
Teisėjui jis teisinosi, sakyda
mas, kad jis buvo priverstas 
tai daryti, nes nemokus nei ra
šyti, nei skaityti 4r todėl nega
lįs gauti jokio darbo.

Del inunšainės persilaužė 
rankų. 1

Vakar teisėjas Vebandė “ste
buklų daktaro“ Whittney ap
skelbimų išnešiotojo (apie 60 
metų amžiaus senuko) už gir
tuokliavimų. šį žmogelį .policis
tas rado girtų ir su perlaušla 
ranka gulintį šalygatvyj.

Rusas prigavo lenkų.
Lehkas, Michael Busha, aną

dien kauliukais (erab game) 
pralošė rusui, Stcfftn Pedyk, 
$860 smuklėj. Vakar MaxAvcll 
teisme' lenkas norėjo tuos sa
vo pinigus iš ruso atsiimti, bet 
rusas,’ matomai būdamas geras 
melagiu, nuo atsakomybės išsi
suko ir tokiu budu lenkas iš 
ruso nebeatgavo savo praloštų 
pinigų.

, Bischoffo investmentai 
neišgelbėjo.

Anądien pojieistai . netyčia

I

1439'S. 49th Court, Cicero 
602 Asso’n Bldg., Chicago.

666
201

OFISAI:
W. 18th St., Chicago 
Chambcrs S t., Nevv York.

Swedish
American
Lina
Pirmas pas^žičriams patarnavimas iš New Yorko iki LIEPOJ AUS 
per GothenbUrgą, Švediją. Pašažieriai bus transperuojami ant juxių 
tiesiai į Liepojų. x \

S. S. STOCKHOLM ................... Sausio 31, KdvoC Bal. 8
Trejos * klesos pašažieriai talpinami j kabinus turinčius 2-4 lovas.
Švedų vizos nereikia. Kreipkitės į vietinius agentus.

< SWEDISH AMERICAN LINE,
24 State St., New York, 70 E. Jąckson St,, Chicago.

ŠA LIETUVON
VA iiaiiiiaBiiiiiiiiiiiiiuiiHiiH

Tol. Aaitla 787

DS. MARTA 
»GWIATT-SASS.

Kątik trugrji* ii CaJifomljoi Ir 
vii tso **vc praktika rimą po Mo. 

£2118 VF, Harriaon 84.
Valandos i 8—12 kasdieni Ir 5—1 

vakaro išskiriant nodSldioniai.

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631

KALĖDŲ DOVANOS
Ashand Are, 

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

V- y r— - —---------  —

Nustebink savo moterį ir drauguš su Kalėdų 
Dovanoms. Turime skalbiamų mašinų, ant grin
dų ir stalo pastatom^ gražiausių ir visokios 
rūšies lempų. Specialiai žemos kainos priei 
Kalėdas. Labai specialės kainos Kalėdų eglaitėms 
iviesos.

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

Taipgi laikome elektros įrankių krautuvę ir tai
some viską namie j e. Musų kainos prieinamos.

DR. M. STAPULIONIS
Gydai be gyduolių ir be operaciją 

3347 Emerald Are. r *
9 Iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakari

Tel.i Boulevard 9397
711 W. 18-ta gat. 2 iki g rak.

Tel.i Caaal 279

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS -

1821 Si. Hateted Stn Chicagi, DLNEW PEOPLES ELECTRIC C0
1711 West 47th St 
uTel.: Yards413 

•' Taruti Hermitage ir Failini.

--- ---------- ------ - u...---- - ■ „ ..—— DnAALIlUAM I Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, iąlptų Specialistas Ligy- - - - - - - - - - - - - - - - - - 8u
DR. J W. BEAUDETTE

Ofisas Ofisas
Novako Vaistini 51D0 S. Ashland Avi.
1724 S. Ashland Ati. ant viršaus Banko
Vai.: 2:304-5 ir 8:80—10 P. M. fal.11—2:88 ir (k8O-8:80 P. M. 
Ned.: 2:8(L-4:30 *P. M. Nedaliomis iki 2:80 P. M.
Telephonei Carai 464 - Telephone: Republic 805

Phon* Ganai £57

Tilefonas Pulinsan 856
DR. P. P. ZALLYS

Uetivyi Deitiitai
108D1 Bo. Michigan Av., Rooolaad.

Valandos] 9 ryto iki. 18 dina

r

M

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus i tavo narni dabar. Kaina stebėtinai 

lema. Pagabtis išmokesčii planai suteikiamas, jei norite. Mielai 
apkainavimą suteiktame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC COMI n & 
1619 W. 47th St TeL Boulevard 1892 Chicago, IR

Tdephoni Boulevard 5052 t
' ’ ■ J ; i

Telephone Yards 5834

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

rytd ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted StM Chicago, III.

Dr. A. Juozaitis
< DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va- 

i karais 6—9. Nedėl. pagal Nutarimą.

J

John Ruski n
BEST\ AND 'į BięGEST CIGAR

Daugiau rūkysi juos — labiau mylėsi.
Reikalauk musų dovanų katalogo No. 4.

L LEWIS CIGAR MFG. CO., NEVVARK, N. J.
Ųidžiausia nepriklausoma Cigarų dirbtuvė

Tilifonn: Boulevard 7044

DR. i. I. VE2ELIS
EietiYte Deitlitu 

1712 Boith Aahlaid Avi^
•rll 17-Ko4 gafrli



NAUJIENOS, Chicago, UI. ■

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT.

Sausio 2 bipo T. M. D. 22 
kuopos susirinkimas. • Nariai 
atsiėmė knygas draugijos išlei
stas, būtent “Kitas karas“, i>a- 
rašytą Will Irjvino ir verstų 
V. K Račkausko. Knyga ne
maža, turi 142 puslapius, šiais 
metais T. M. D. žada išleisti ki
tą svarbią knygą vardu “Isto
rijos braiŽnys”, dėlto ragina 
visus pasidarbuoti draugijos 
naudai, gauti daugiau naujų na 
rių, ir senuosius paraginai už
simokėti užsilikusias mokestis, 

šis susirinkimas buvo dide
lis, palyginus* su kitais buvu
siais. Buvo rinkta kuopos nau 
ja valdyba ateinantiems me
tams vietoj p. Petraitienės tapo 
išrinktas Dr. M. Stapulionis, o 
vietoj turtų raštininko ir ka- 
šiėriaus p. Manelis ir protoko
lų raštininkas p. Možartas. 
Paskui baigiant susirinkamą p. 
J. J. Hertinanavičius pridavė 
Lietuvos Valstiečių Sąjungos ir 
Socialistų Liaudininkų, atsišau
kimą, kad T. M. D. paremtų 
jųjų sumanymą, išleisti Lietp- 
voj dienraštį. Musų kuopa pa- 
diskusavus tą atsišaukimą pri
ėmė ir nutarė paskirti dalį ka
soj esančių kuopos pinigų. Pa-1 
baigoj tapo išrinkta iš dviejų 1 
narių, p. V. Mišeikps ir J. 
Hertmanavičiaus, revizijos ko-1 
misija knygoms
Kuopos kasoje randasi 
apie $50; narių turi pilnai už** 
simo^ėjusių apie šešiasdešimts,, 
o apie antra tiek yra atsiliku
sių su mokesčiais už 1921 mę-

peržiūrėti, 
turto

Nutarta surengti prakalbas 
taip greitai \kaip bus galima, 
nes dabar sukanka dvidešimt 
p£uki metai TMD. gyvavimo 
Amerikoj. — Juozas Beliaskas.

ommavimas SLA. centro 
viršininkų.

Trečiadienio vakarų, SLA. 
208 kuopa savo susirinkime no 
minavo kandidatais į SLA. cen
tro valdybą šiuos Asmenis:

ną, sekretorium Petrortelę Jur- 
geliutę (dabartinę S-ino sekre
torę), kasierium Adv. Kazimie-

Kandidatais buvo statoiAi ir 
kiti asmens, bet tie daug ma
žiau balsų surinko. — »

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję' iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegdl 
nueina į vyriausįjj paštų, (Clark 
ir Adams gt.) atsiimti. Reikia 
klaust prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window”, 
lobėj nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERI, kaip kad 
šiame sąraše pažymėta. Laiš
kus paštas laiko tik keturiolikų 
dienų nuo paskelbimo.

1 Asmutis Thomas 
9 Begel Vin.
12
21

29
36
37

42
43
50
51
56
60
63
64

Binselis Adomas 
Cukpatrenia Barbora 2
Damajauskis S. K 
Dubikeno Waraniko 
Gedvilene Wipcenta 
Gercas O. 
Globęs Martin 
Grikauckas Petras 
Gozauskas Jozapas 
Jarasunas Jonas 
Jusunaitė Kazimierei’ 
Jonurtis Jurgis 
Karosan Frank 2 
Kinderis John 
Klimas Joseph 2

VINCENTAS PIKELIS
48 m. amžiaus persiskyrė su 

šiuo pasauliu sausio 3 d.—1922 
—11 v. vakare. Paliko didejia- 
me nuliudlme moterį — Apolio- 
hiją, sūnų Teodorą, dukteris — 
Aleksandra, ir Antanina; dvi se
seris Uudviką 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. i Apveizdos 
Dievo bažnyčią, išten į Šv. Ka
zimiero Kapinei.

Visus gimines ir pažįstamus 
kviečiame dalyvauti laidotuvėse.

Nubudus moteris A polonis.

Kwo.ikus Jozapas 
Kukta Tekia i 
Latvis John 
Lazdauskis Juzapas 
Leniart Kostanty 
Lirakus Roza 
Luksas Den.

PRANEŠIMAI. JIESKO PARTNERIU
»

......... I.1 JI-"111—' !Wl L

PARDAVIMUI
Pėtnyčia, Sausio 6 d., 1922 
■ ■■■.ii i ■

RAKANDAI72
73
77
78
79
81
63
87 Mackevicia Stanley
89 Manazaj Augustinas
93 Miltenis Pranciškus
98 Morkevičei Petrui
104
105
107
110
114
115
117
120
123
124
125
130

'131
133
134
142
146
147
148
154
156
158
159
160
164
165, 
466

Narbutas Juozapas 
Nedvaras Peter 
Oleikus Petronė 
Pavojus Anna 
Pilipaiteno Ona 
Pocius Julia v 
Pamparas Kazimieru 
Pavieto Jonosevic 
Radavfciui Domininkui 
Radziunienė Prane 
Ramanauskėij Antonij 2 
Sabas Sam.
Samoskene Ona 
Sasinui Mikolūi 
Savickas Edvartas 
Shimkssini Juozapas 
Šokas F. •»
Stancikas Povilas 
Stasytis Dzian 
Tamasiunas Peter 
Tarvaininė Mrs. P. 
Vilimas Karolina 
Warbuitirf Jozapas 1 
Wajchules Juzana 
Witkaitė Julijonai 
Witkaite Juolyte 
Zadeikene Mrs. Petronėlei

SKAITYKIT IR PLATINKIT '
NAUJIENAS” '

ĘASARGA.
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

Dr-stės šv, Alponso susirinkimas 
bus_ laikomas sekmadienį, sausio «, 1 

v’enas narys būtinai’turi atvykti. Bus

vyks sausio 21 d. šv. Jurgio svet. At- 

lei, kol įstojimas nupigintas. Nut.
—. V.DimSa, 3242 S. Emerald

r
S. S. VIII Rajono Centralinio 

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 svarbiu reikalų 
aptarti. —-J. J. Čeponis, Sekr.

Draugystės Lietuvos Dukterų susi
rinkimas 6us laikomas sausio 8 d., 1 
vai. po pietų M:yk White Sauare sve
tainėje. Draugės malonėj ankščiau su
sirinkti, kad greičiau susirinkimą už
baigus, nes yra rengiamas šios drau
gystės Teatras “Kryžius” Meldažio 
svetainėj ir prasidės 7 vaL vakare. 
* —Sekr. Lepiene.

. v. po pietų paprastoj svetainėj. Kiek- 
i ’ ....

rinkimas darbininkų baliui,’ kurs į- 
vyks sausio 21 d. šv. Jurgio svet. At- 
R»ve.‘kit »r (jaugiau draugų draugys- | • 1* .*1 • . .4- 1 1 __ 1 W * a
-nėt. 
iv ve.

I

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

VfiL KITAS BARGENAS.
Pardavimui puiki bučernė, lietuvių

pruga kolonijoj, dideli kambariai pragyveni- kandai turi būt urnai parduoti aut 
atpms'mui. Ilgas lysas. Pigi renda. Par-’ syk ar atskirai už teisingą pasiuly-

Ųar yr i i 
kelioms ypatpms mui. Ilgas lysas. Figl renda. Far- 
in’*sidėt pinigais duosiu labai pigiai, arba mainysiu ant 
• t darbu prie m:.- 
sų naujo patento 
iš'iirbinejimo. At- 
lminkit, kad mes 
ti rime tokius
di.tktus kokių
dar pas inl j nesi
randa. luini, be 
abejones atneš. <9' 
dėjus nuošimčius i 
i»*jt įdėi'j pinigų1

bile kokio 'namo/ bile kokioj vietoj, 
ar ant bile kokio automobilio. 
Pardhvlmo priežastis svarbi. Kreipki
tės. J.. Namon 3328 S. Kalstei St.

Lietuvių Laisvėti Kliubo 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. 4—
—Nut. rašt. K. J. Demereckis.

EXTRA BARGENAS *-------------------------------------------------
5 ritambarių vėliausios mados ra- UPaUGYSTES ŠV. ALFONSO VAL

DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martin.n ičia, J138 S. ILne- 
ia!d Av., nut. rašų J. V. Dimša, 
3Ž42 S. Emerald A iždo rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Aubum Av., iž
dininkas Ant., Grisius, 732 W. 
19th St., maršalka £ r. Kuzrr.-inc- 
kis, 910 W. 32rd Placc.

mą. Taipgi groiik is pianas prijung
tą U kūlele ir didelis dubeltava sp- 
fe”.azina phonograpas su rekordais.1 
Viskas. .gvarantuj;;a. Rezidencija 

1922 S. K e Izie Avė.
PARDAVIMUI rakandai labai pi- 

giai ir išsirendavoja labai puikus 
kambariai, renda pigi, tik $15.00. Vie-. 
ta ant Town of 4316 3. Hermi-Į 
ta^fe. Savininkas gyvena pą No. 494S 
,‘C laiflin St. Tel. Yards 6627.
A................... i. * ■■ . ..... ... *

UŽ PUSDYKI
Pardavimui bučemS Rridgoporto 

tirštai apgyventa lietuviais. Biznis 
i gerai eina. 4 kambariai pragyevni- 
j mųt Remtos $35.00 i mėnesį Kaina 

. . .1 tik $1,350.011. Verte/ yra iki $2,000.00
b Nuteiks jums ir Pardavimo priežąimis labai svarbi. Ne- 
j'.$ų draugams mokanti biznio išmokinsiu. Norinti 
darbus ant visa- pinigo padaryti, nepraleiskit šios pro- 
Ji s. Kreipkitės gos. Atsišaukite 821 W. 34th St. No-

SU

K rei|'k:tės 
j patiškai ar per UTką į mus. Tik- 
i»ą įveriame dirbtuv«
I J’JNIA'IN PAINT BRVSll MFC. 

CO.
1623 Blue isl« nd A’. c.

gos. Atsišaukite 821 W. 34th St. Ne
toli Halsted St. ,

NAMAI-ZEME

V1TAUTO BAND valdyba 1922 m.: 
Pirmininkas J. Keturakis, 
padėjėjas J. Balakas, nut. h'ašt. J. 
Barcis, fin. rašt. J. Philips, kasier. 
Kast. Shaulitis, kasos gio1'. Ign. Ju- 
revičia, maršalka M. Adomaiti-. 
Delegatas i Ch. Liet. Darbininkų 
Tarybą J. Balakas.

JIESKO DARBO

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

SZEMUT & I.UCAS,
4217 Archer Avė.

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBAS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zajatorius 
827 W. 33rd 'St.; padėjėjas Karolis 
Steponavičia 3542 S. Low(T avė.; 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 3327 

• S. Wal)ace st.; turto rašt. Juoz.
Šokas 3156 S. Wallace st.; kasier. 

i Juoz. Račiūnas 3259 S. Union av.; 
‘ kontrolės rašt. Stan. Grikštas; ka

sos globėjas JoHas Mozuraitis; 
maršalka Vikt. Bražinskas. —Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarį J. Maziliausko 
sdlėj 3259 S. Union avė. Nariais 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki 
40 metų.. K1 iubas bepartinis.

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

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne geroj vietoj, lietuvių ap
gyventa. Biznis, išdirbta per il
gus metus. Parsiduoda už pir
mą pasiūlymą. Atsišaukite tuo- 
jaus : 710 W. 33rd St.

JlF^KAU darbo , už sargą (watch- 
man), nes kitokio darbo dirbti nega
liu, kadangi reumatizmą tūrių vie
noj rankoj. ^lįĮeldžiu gerų žmonių, 
jei kas žinoto ar žinotumėt kur tok 
darbą, meldžiu pranešti.

P. TH..
1136 W. 14th PI.

MAINOME, parduodame namus, 
farmas, bučernes, automobilius ir ki^ 
tokius biznius; turime namų didžiau
siame pasirinkime visose dalyse mies
to. Taipgi apdraudžiame visokius 
turtus nuo ugnies, pavogimo, užmvši- 
morir kitokių nelaimių. Kreipkitės. 
BRIDGEPORT REAL ĖST ATE CO. 
3828 S. Halsted N> VV. Cor. 33 rd PI.

Bridgeport. — Illinois Lietuvių Pa- 
šelp Kliubo metinis susirinkimas į- 
vyks šeštadienį, sausio 7, 8 v. v. pa
prastoj salėj 3301 S. Morgan St. Vi- 

.si kliubiečiai susirinkite laiku ir at- 
siveskit naujų draugų.
’ —Nut. rašt. Ant. Lazauskas.

Roseland. — Lietuvių Darbininki) 
j me- 

pirnąadienį.i

v-, « j • * ... , . , • nusmnu. — uieiuvių varui iKla dos padarytos paskelbime, turi' Namo Ben.lroves visų Jėrininkų 
r BTltuiOl tnc i •/.< vai * . . . . . . .būt atitaisytos į 24 vai.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių j ieškoji
mai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
mai ir t.t. turi būt iš'* kalno apmoka
nt > r

tinis susirinkimas įvyks
sausio 9 d., 7:30 vai. vak. j. Stančiko 
svet. 205 E. 115 St. Visi šėrininkai 
malonėsite dalyvauti, nes šis susirin
kimas galutinai turės nutart klausjmą 
apie įsigijimą svetainės. —Direkcija.

JIEŠKAU darbo prie namų, prie 
mažos šeimynos; galiu dirbti nuo 7 
ryto iki 6 vat vakare, arba į savo na- 
^aius galiu priimti vaiką auklėjimui. 
Esmu našlė, neturiu nei vieno vaiko. 
Atsišaukitez \

A. BILIŪNIENE
4438 So. Richmond St., įj fl. užpakaly. 
Tcl.: Lafayette 7483.

PARDAVIMUI grosernė, ge
rų biznį daro; lietuvių apgyven
ta vieta. Atsišaukite

4545 So. Paulina St.

Pasibudavok Sau namą.
Tik $200.00 įmokėt Tfr $15.00 į mė

nesį. Ką išmokat ant rendų tai su tais 
pinigais jsigysit sau namą. Tik 100 
namų su mažu įmokėjimu statysime. 
Kreipkitės tik laišku 515 Naujienos.

Norintieji pasigarsint i sekamos difrNorintieji pasigarsint i sekamos d i e- West Pullman. — SLA. 55 kuopos 
nos Naujienas, turi priduot savo pa- metinis susirinkimas įvyks 7 <i. sau

siu, 7 vai. vakare J. Gruzdži) svetai-
* nėj. Viąi narai malonėkite atsilan- 

| k vii, nes1 bus rinkimai ir nomin/iciji 
ur Pildomosios Tarytos. --A. StiCkus.

Gelbėkim Lietuvos Našlaičiui?.
(hieagos Komitetas Našlaičiais 

šelpti rengia rankų darbų ir namie 
gamintų valgių bą/arą vasario 12 d. 
1922 m. Mildos abiejose svetainėse. S. 
Halsted ir 32-ros gatvės, šiuumi 
kreipiamės į gerbiamą visuomenę, 
ypatingai Chicagos ir kitų mm'ų ir 
nrestelių moteris ir mergaites melž
dami paaukauti pagal savo išgalę ke
lis, arba nors vieną kokį di.lesiu ar 
mažesnį rankų dirbinį ar namie ga
mintą valgf aukščiau minėtam oaza- 
1UI.

Išdirbinius meldžiame siųsti antra-

REIKIA DAlBININKįl
MOTERŲ

PARDAVIMUI valgykla, biz
nis išdirbtas per 18 metų. My
linčiam panašų biznį, yra ge
niausia proga.

. 1917 S. Halsted St.

Pranešimai
Local 269 A. C. W. of A. — Svar

bus metinis susirinkimas įvyks penk
tadieny, sausio 6, 1564 N. Robey St. 
Unijos svet. Bus priėmimas naujos 
valdybos taipgi senoji išduos rapor
tus visų metų. Narai būtinai turit 
atsilankyti. —P. Chapay, sekr.

REIKIA indų plovėjų 6 die
nas į savaitę. .

1207 S. Cicero Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
lietuvių kolonijoj. Biznis senas. Par
duosiu pigiai. Priežastį patirsit ant 
vietos,

3247 S. Morgaų St.

■labai trum

REIKIA DARBiNINKĮJ

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

1715 W. 46th St.

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

3925 So. Kedzie Avė.
PARDAVIMUI lotas ant Rockwell Į 

St.. tarpe 69 ir ^O-tos gatvi.j. Lotas 
y.rii 30 pėdų pločio D 125 ilgio. Labai 
giažibj vietoj, netoli nuo šv. Kazimie
ro klioštoriaus. Nauja kolonija kur 
lietuviai tik-ką pradeda apgyventi. 
Parduosiu pigiai.

J. KERU LIS, 
4353 S. Arcesian Avė.

DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An
tanas Margevičia, nadėjėias PF. Sa
dauskas ,nut. rašt. Izid. Juščius, 
fin. rašt Izid. Vedeckis 1732 So. 
Union avė., cent. rašt. Kaz. Kučins
kas, kasier. Pet’-as Paulauskis, ka
sos globėiai Juozas Juščius ir 
Petr. Vertelis, maršalkos —1. Juo
zas Kasnutis. 2. G. M. Chemaus- 
kas, teisėjas Stan. Romanas.

L. K. MINDAUGIO DRAUGYSTES 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibalis 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos. 
Shimkus 3040 S. Union av., ruit. 
rašt. Alex: Varnelis 3031 S. Union 
av.: fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 S. 
Califomia av.; iždin. Peter Riškus 
2837 S Emerald av.; kasos globė
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st. 
ir Ant. Daujotis 2026 Caflalport 
avd.

VYRŲ

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU brolio Aleksandro Gurs- 

______ _ __ Di, ki°- Gyvena Johnston City, III. Ma- 
šu”N^ ValančauskTenė"3246 Š. Hals- l(?n®s Patsai atsišaukti, arba ji žinan- 

(3-čios lubos) “ pranešti, nes turiu svarbų reikalą 
- * iš Lietuvos.

I ' ANTANAS GURSKIS, 
j 1138 Wilson Avė., Chicago, III.

ted Str., Chicago, III. ( ______
arba, kam parankiam, atnešti dieno
je bazaro tiesiai j svetainę, kuri at-Į 
sidarys 5-tą vai. po pietų.

Siunčiant išdirbinius imdonėkito 
pridėti savo pilną vardą pravarde ir 
antrašą, taipgi kainą už kiek galima 
parduoti. Geistina butų kad išdirbi
ni j kainos nebūtų peraukštos, kad ne 
apsunkinti; išpardavimo.

—Basaro Rengimo Komisija.

J IEŠKAU savo brolio Kazimiero 
Montvilo, 10 metų atgal, gyveno Chi
cago i. Iš Lietuvos Raseinių apskri
čio, Batakių vai., Užvėjų khimo, Gau 
rėš par. Taipgi puseserės Onos Kai- 
raičiukės, po vyru Pipirienės,’gyveno 

i Kevvauneo, III., Jurbarko vąl., Lukšių 
kaimo. Meldžiu jų pačių atsiliepti, 
arba juos žinanti teiksis pranešti. M. 
Montvilas, 1307 Rcx Avė., S. E. Can- 
ton, Ohio.
ęfrMULfi u ■ u .. j . ■įįiji

APSĖDIMAI.

Lietuvių Janitoriu Vyrų ir Mrienj, 
’PaŠelpini-H Kliubas laikys motinų u»j- 
rinkinvą sekmadienį, sausio S djena, 
1-mą y. po pietų, John Engei svetai
nėje, 3720 W. Harrison St. Visi na
riai ir narės malonėkite atsifankyti, -
nes turime svarbių reikalų apkarti.? 
Taijųri norintieji įstoti į šį kiiubą kvie w 
Čianru atsilankyti. i JIEŠKAU MERGINOS APSIVJfiDI-

Nut. ras . J. Bareikas. turiu prapei-tę.ir fornišius. Mer-
. ------------------------r-——. , gina ^urj būti nuo 18 iki 25 m. am-

• West Pullman. — Tėvynes Mvlėto- žiaus/ Aš pats esu 24 m. amžiaus, 
jų draugystės No. 2 metilais susirin- Meldžiu atsišaukti laišku, arba ge- 
kimus įvyks nedėlioj, 8^d. trvsio, 2 riau ypatiškai pasimatyti galima va- 
val. po pietų Bajoriuno svetainėj, karais nuo 6 iki vėlai.
12001 Halsted Sti Visi nariai atsilam; L. F.
kykite, nes turim «’.?ug svarbių rei- 4623 S. California Avė, 1-mas floras 
kalų aptarti. — Valdyba. | . _______________________ .

----------------- I JIEŠKAU MERGINOS apsivedi-
Roseland. — SLA. 139 kp n'e»’nis nvui, gali būti našlė arba gyvanašlė, 

Rusirinkimas įvyks subatoj, sausio 7 
d . 7-30 vai. vak. J, Stančiko svet. 
205 E. 115 St. Ma’onėkite atd’ankv- 
ti, nes įus nomėnavlmaa SLV cent?o 
viišininkų. — P. Rozinskas, fin. rašt.

tik laisvų pažvalgų katra sutiktų im
ti civilišką šliubą. Amžiaus gali bū
ti tarpe 25—35 m. Geistina kad butų 
iš Chicagos arba netoli nu > Chica- 
gos ,kad butų galima ypatiškai pasi- 

. matyti.
Į Esu nevedęs, 33 metų amžiaus.

J. R. 7
310 E. 43rd St., Chicago, III.

S L Ex-Kareivjtj 5-čioe Kuopoj f-v-).- .... . .x- , ,. T, . -___
siriAkimas bus laikomas penktadieni, Meldžiu atsišau t : Jtestuuram 
sausio 6, 7:30 v. v. šv. Jurgio >alėj. j 
Visi narai kviečiami atvykti pu-ririrtu.
laiku. — Valdyba. j

JlEšKAU apsivedimui merginos bo 
skirtumo pažiūrų ir ne senesnės kaip 
28 metų amžiaus. Esu vaikinas 28 
metų amžiaus. Mylinčios dorą gy
venimą, malonėkite atsišaukti prisius 
damos paveikslėlį. Priežastis pajieš- 
kojimo, musų mieste nėra lietuvaičių.

C. 4« Z* 81 Kenosha, Wis. .

Indiana Harbor. SLA. 1R5 Kp. 
metinis susirinkimas įvyks sefcnvadic- 
ni. sausio 8, 3 vai. po pietų. Visi na
riai kviečiami putinai susirinkti, nes 
bus nominuojama nauja Centro vai-' 
dyba.— Fin. sekr. P. S. Rindokas.

D-tėa L. K. Mindauuio metinis RU:d- 
' rinkimas įvyks šiandie, sausio 6 d , i 
7:30 v. v. D. šemaičio svet. 1750 S. j 
Union Avė. Afisi draugai susirinKitę, 
nes yra svarbių reikalų. Ataiveskiį 
ir naujų draugų prirašyti. .

—Sekr. A. Varnelio.

Ketvirto Wardo Lietuvių Polit. ir 
Paš Kliuhas laikys savo metinį susi
rinkimą sekmadieni, sausio 8, 1 v. 
dienos, Mildos salėj. Visi nariai kvie
čiami atvykt, yra svarbių projektų 
apsvarstyti.—Prez. M. M. Yuodis.

Cicero. — Liet. Raudonos R^žėn Pa-

JIESKO PARTNERIŲ.
PELNINGAS DARBA

nuo 
prie

Juškau partnerio, kuris tvrė 
.<1 00C iki $5,000 orisidėįimu 
mano biznio gerą pelną nešančio. Esc 
vienas ir negaliu tinkama? prižiūrėti 
oar nninkų. Priegtam, jei daužiau bu
tų kapitalo įdėti į staką, dar didesnis 
I ejias butų. Biznis yra automobilių 
laj.;mo ir mokinimo važiuoti. Prisi- 
•lėjus.į prie biznio, Išmokinsiu caio i, 
a**ate dykai. Turiu ’oeną, narną,

šelvimc Kliubo metin's R’i.’«rinki»nas (labai geroj v’Ctoj ir darau la- 
ivyks penktadieni, sausio 6, 7:0C» v 
Staiigos salei, 1500 S 49th Avė. visi 
narai būtinai susi rinkite, nes >ra 
daug arbių reika’ų. ; r

— Sekr. K. Jurijonas.

bai ;.erą biznį, apie ką kiekvara? Ak- 
rono gyventojas ųab* pas'ikyc, bet 
v.’ennm per suaku, uici jieuKt j part
nerio. Atsiš rūkti gali įvedęs ar. pa
vienis, o jei turi supuvusį darbą, tai 
mesk jį, o eik su manim į biznj. Raš- 

III 'RA JONO KONFE- tus pasidarysi pas savo advokatą ir 
i------jtu.i ------1_ j pinigai neš didelį pelną ir pats turėsi

gerą ir pel.dngą *di»cbą, kuomi page
rinsi savo būvį. Jei kam neaišku, 
klauskite, taipgi paminint su kiek 
pinigų galite prisidek ir kadn. Rašyk.

N. VALE?<TAS,
350 W. T’ornton St., 

Akron, Ohio. *•

RENCTJA iv ks nedėlioj. sausio 15 d., 
“Nau jienu” . 11 ame. _____ r
rvto. Visi < lelegatai malonėkite su
sirinkti pašiurtu lai' 
daug svarbių \reikaft| 
Centralinį Komitetą

Pradžia 10 vai

rtu laiku, n^s turimo 
l aptarti ir naują 

..... ..... išrinkti.
J. J. Čeponis, Sekr. , 

4138 Archer Avė. , N

REIKIA BARBER1O vakar 
rais ir sjibatomis. Patyrusiam 
i;ame darbe, gera mokestis. At
sišaukite greitai.

' 3336 S. Halsted St.

VYRŲ REIKIA: $IQFERIŲ AMA- 
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- 
lin^a. Pinigai užtikrinti. 82 W. Wa- 
shington St. Rooirt 525.

PARDAVIMUI saliutas, ge
ras biznis, visokių tautų apgy
venta. Priežastis pardavimo: 
nesi įtikimas šeimynoj.

i.J34 So. Solon Avė. & 14 BĮ. A—--------- ---------------- ............
PARDAVIMUI saliunas s»i visais 

rakandais, 4 kambariai užpakaly, lis
tas ant 3 metų, bizni* išdirbtas, tar- 
p<* dviejų dirbtuvių. Priežastį pacihr i- 
».m patirsite ant vietos Atsiš ų.krc1

2607 S. Ha.sted

* DI DELI S\ BARGENAS
Turime pabudayoję keletu mūrinių 

namų pagal .naują madą. Taipgi tu
rime .keletą bizniavų ir ne bizniavų. 
CardUodeme ir mainome ant biznių, 
bučernių, lotų, automobilių. Namai 
randasi Brightoų Park., Kreipkitės: 
6012 S. Kedzie Avė. 'fel., Republi-e 
3733. A "

REIKALINGAS GERĄS BUCERIS 
kalbantis lietuviškiy,ir angliškai. Dar
būs lengvas; užmokestis gera. Tie bu- 
čeriai, kurie vakar buvo atsilankę, 
malonės šiandien atsilankyti. Kreipki
tės. <

i. 3205 S. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
lietuvių ir lenkų apgyventa. Par 
davimo .priežastį patirsite ant 
vietos. >

943 W. 33rd St.

RENDAI maža krautuvėlė su 5 
pragyvenimui kambariais.’' Gera dėl 
barbeno ar kriąučiaus. Renda $20.00 
į mėnesį.

ŠI 2 W. 35 riace ,
Bargenns

Pardavimui biznio namas kampas 
35 St. ir Union Avė. G kambarių mū
rinė cottage prie 35 gatvės, tarpe 
Emerald ar Union Avė.' Vana ir 
elnctrica. . -
FIRST NATIONAL REALTY C0.

7?6 W. 35 St.

LIET. TAUT. LIUOSYBES DRAU
GYSTE: Pirm. Ant. Rudauskas, 
3328 Aubum Avė.; padėjėjas, Pet
ras Rudokas, 1164 W. 19th Stf; 
Nut. Rašt. A. Marcinkus, 811 W. 
19th St.; Fin. Rašt. Antanas Pieu- 
lokas, 2723 Emerald Avė.; Kape
rius Kaz. Paulauskas, 2334 W. 23rd 
St. Susirinkimai laikomi kiekvieno 
mėnesio paskutinį nedėldienį Valen- 
čiaus salėj, 1732 So. Union Avė.. 
1 :”30 vai. po pietų.

REIKIA VYRŲ
Reikalaujame v y iii pardavėjų tarp 

25 ir 40 metų amžiaus. Patyrimas 
nereikalingas, darbas lengvas ir ge
rai apmokamas. Kuris jieško darbo, 
ir nori įsidirbti sau gerą ateitį, mes 
tokiam vyrui turime vietą. Klausiktc 
B. A. Lėmont..

Room' =348—29 So. La Šalie St.
Atdara vakarais iki 8:30.

PARDAVĖJŲ reikia, namuose d ra
tų .išvedžiojimui. Geistina patyrusių, 
bet nėra būtinai reikalingas „ patyri
mas. Taipgi prie elektros pritaikomų 
ir reikalingų dalykų. Komišinas. Mu
sų kaina sutilfc; kompeticiją. ROE 
ELECTRIC CO., 3101 N. Paulina St. 
Tcl.: I>akeview 6019.

P^RDAVIMUI SALIUNAS visokių 
;autų ąpgyvenfa, 3 metų lysas, 3 kam 
lariais pragyvenimui, rendos $20.00, 
aisnis n t viso meto. Parduosiu pi

giai .
501 W. 38th St.

Tek: Boulevard 1762.

PARDAVIMUI SALIUNAS GE- 
tOJ vietoj, geras biznis, su kamba

riais dėl pragyvenimo. Priverstas pa? 
duoti kuo greičiausia labai pigiai už 
pirmą pasiūlymą. Parduodama visas 
ajba tik pusė. Vietayyra visiems‘ge
rai žinoma.

3159 S. Halsted St.

MOKYKLOS

A. C. W. of A. LOCAL UNION 269 
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin. 
Ant. f Čepaitis, 4812 W. 15th St., 
Cicero, III.; Vice-pirm. W. Prusis, 
2508 N. Frandsco Avė.; rašt. Frank 
Juozapavičia, 1547 N. Wood St.; 
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard 
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W. 
North Avė.

Susirinkimai laikomi kas mėne- 
ais pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v., Uni
jos salėj, 1564 N, Robey St.

Chfcago.

MOKINKIS

PARDAVIMUI
C O A L Y A R D

PARDAVIMUI didžiausis “CICERO 
COAL YARDAS” 5 lotai, trukęs, ofi
sas, seifas, brokai, vežim-ai, arkliai, 
kiti įtaisymai ir daugybė visokių ang
lių. Iš visų špnų apgyventa lietuviais 
ir kitom tautom. Nėra kito coal yar- 
do. įplaukos yra labai didelės, o 

biznis yra išdirbtas plačiai ir labai 
gerai. Didelis bargenas 
(mokėti reikia.$16,500.

FEDERAL BOND &
• COMPANY 

1439 S. 4,9th Court,’ 
666 W. 18th Street, Chicago. '

už $20,000.

LAND

Cicero.

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

Atsišaukite į 
klausdami No. 516.

Naujienas

BARGENAS
Pardavimui trumpame laike bučer- 

no ir grosernė su ?utomobii:i’<m, ge
rame stovyj. Pardavimo priežastis, 
f uvinmkas išvažiuok*, ant fa m > ’.

2500 W. 4tth PĮ.

Extra Bargenas. ,
Turi būti parduota į 5 dienas bu

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

PARDAVIMUI saliunas, 4 rui 
mai pragyvenimui; lystas 3* me
tų, renda $40.00. Priežastis parT 
davimo, savininkas turi kitą biz
nį.

333 Kensington Avė.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STE: Pirmininkas Juozas Rūta, 
240 W. bl^t St.; padėjėjas Ant. 
Jipknickas, 663 W. l£th St.: nutar. 
rašt. Kaz. Demereckis, 8327 S. 
Wallace .St.; turto rašt. P. Kuku
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt. 
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
tis; kasos globėjai: L P. Chuplins- 
kas. II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz. 
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai 
laikomi kiekvieno mėn. antrą su- 
batvakarj A. Urbono salėj, 8338 S. 
Auburn Avė.

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj, visokių tautų apgyventa. Kas no- 
li ir aute mobilių su tame, labai pi
giai. Priežastis— važiuoju į Lietuvą. 
Parduosiu labai pigiai.

461 W. 43rd St.

PARDAVIMUI saliunas su barais ir 
visais įtaisymais, biznis geras, visokių 
tautų . apgyventa, netoli nuo dirbtu
vių; puikus 4 kambariai pagyvenimui 
užpakaly, listas ant 2 motų. Parsi
duoda greitai ir nebrangiai, nes einu 
į kita biznj. Mylinti saliuno biznį, 
kreipkitės: 4549 So. Wells St.— tik 
pusė bloko į vakarus nuo Went- 
worth Avė.

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj, visokių tautų apgyventa, 6 rui
mai užpakalyj dėl gyvenimo. Pigi 
renda. Priežastis pardavimo — ne
sutikimas šeimynoj.

• 920 W. 14tb St. •

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

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

Master Sewing Schopl
Principalas 

JOS F. KASNICKA 
190 North State St. 

Kampas Lake St. 4-fl.

TAUTIŠKA DRAUGYSTE MYLĖ
TOJU LIETUVOS BROLIŲ IR 
SESERŲ. Kensington, III: Pirmi
ninkas D. Shatkus, 213 E. Ken
sington Avė.; padėjėjas T. Urbutis, 
10520 Indiana Avė.; iždininkas I. 
Ivanauskas. 122 E. Kensington Av.; 
prot. rašt. P. Grigula, 10449 Wefnt- 
worth Avė.; turto rašt. W. Dargia, 
10520 State St.

‘Susirinkimai laikomi kiekvieno 
mėnesio pirmą pėtnyčią F. Shed- 
villo svetainėj, 341 E. Kensington 
Avė.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 5 kambarių rakan

dai: f mintinės setas, vidurinio setas, 
taipgi kiti visi gerame stovyje, kaip 
nauji. Parduosiu visus ant syk ar at
skirai. Galima ir kambarius paimti 
per pusę* kainos. Atsišaukite

3247 S. Union Avė.
1-os lubos, priekis.

P lis E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokinau kirpti, siūti, pritaikyti ir 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams. h 
Klesos: dienomis ir vakarais 
Specialės instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF
< GQWN DESIGNING

Room 402, 59 E. Adams St.,
Tel:. Harrison 1421. f s Chicago

RYTMETINES ŽVAIGŽDES P. IR P. 
KLIUBAS: pirmininkas A. Kadzev- 
skis. 1217 N. Hnvne Awe.; nut. rašt. 
J. Makrickas. 2014 Fow]er St.; ižd. 
M. Rei0b 2228 Carver St.; fin. rašt. 
J., Radišauskas, 1712 N. Lincoln 
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
jį ketvergą kiekvieno mėnesio Liuo-. 
sybės Svet., 1822 Wabansia -Avė., 
7:30 vai. vak.

LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
TARPINES PAŠALPOS: pirminin
kas J. Bačiunas, 2152 Alice PI.; pa
dėjėjas A. šakis: nutar. raštin. P. 
Rauskinas, 1841 N. LeavRt st.: tur 
to rašt. K. Labanauskas, 1515 N. 
Wood St.; kontr. rašt. A. Šimas, 
1835 Wabansia Avė.: daktaras kvo
tėjas Dr. A. Montvid, 1824 Waban- 
sia av.; ofiso valandos nuo 6 iki 8 
yakare^v- Reguliariai Kliubo susi
rinkimai kiekvieno mėnesio pirma 
seredą ^Knygyno svet., 1822 Waban 
šia avė. , >

Didelis Bąrgenas ,
Pardavimui 4-rių kambarių rakan

dai gerame stovyje, taipgi tuos pa
čius kambarius galima rondavoti. 
Atiduosiu už teisingą pasiūlymą. Par
davime priežastis—. apleidžiu miestą. 
Atsišaukite greitai: Stanley Baltrai- 
tis, 1947 Wilmot Avė. Phone Armi-I 
tagę 7008. I

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

n'iavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2467 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

CHTCAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
S A VITA R P. PAŠALPOS: Pirmi
ninkas J. Ascilla, 1429 N. Wood St.; 
vice-pirm. K. Kairia, 3247 D. Divi- 

šion St..; ni*ot. sekr. A. Lunge\ic^, 
1737 N. Robey St.; fin. sekr. V. 

Briedis. 1049 N. Maralifield Avė ; 
iždin. J. Degutis. 8913 W. Division 
St.; daktaras-kvotėjas Dr. A. Mont- 

1 vid. 1824 Wabansia Avė. (ofiso va
landos nuo 6 iki 8 vakaro). — Drau
gijos reguleriai susirinkimai laiko- 

vmi kiekvieno mėnesio antrą nedėl
dienį Związek Polek salėj, 1815 N. 
Ashland Avė., 2 vai. po pietų.

t




