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snrwKvies Rusija ekonomi 
nen konferencijon

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

Lietuvos karinis atašė 
Maskvoj užmuštas

Airijos prez. de Valera rezignavo

Talkininkai šauks interna
cionalinę ekinominę kon- 

- ferenciją.
♦

Rusija Irivokietija bus kvie
čiamos į tą konferenciją. Nebus 
Anglijos-Francijos sąjungos.

kontribuci jos prekėmis.
Manoma, 

konferencija 
greičiausiai galimu laiku.

Nors Dr. Rathenau ir buvo 
atvykęs į Paryžių, bet jį į kon 
ferenciją nepakviesta ir dabar 
jis grįšta į Berliną.

kad 
bus . sušaukt i

Streikuojančių skerdyklų darbininkių demonstracija prieš Omaha miesto tarybą
Chicago, UI., Subata, Sausio-January 7 d., 1922

I§ “Omaha Daily News” 
Gruodžio 20 d. Keli šimtai sti pikuojančių skerdyklų darbininkų, vadovaujamų lietuvės Onos Papcikienes, surengė 
demonstraciją ir apsilankė miesto tarybos susirinkime, čia matome jas miesto tarjbos salėje įteikiant tarybai 
ii ma^oiui savo kaltinimus prieš nuožmų policijos elgimąsi ir reikalavimus nuginkluoti streiklaužius ir streik
laužius ii daboti, kad nli (iklaužiai ik išnešiotų uzkrėčianiųjų ligų. Miešto taryba pifižadėjo .tai padaryti.

“Bundas” atsisakė stot į 
komunistą internacionalą.

NEW YORK, sausio 6. (For- 
vertso telegrama) Dr. Adolph 
Hcld gavo kablegramą nuo d. 
A. Rotmano iš Varšuvos, kuria 
jam praneša, kad pastarasis ką 
tik įvykęs žydų “Bundo“ suva
žiavimas pasibaigęs pilnu tiek 
dešiniųjų, tiek centro ir kai
riųjų susitarimu. Visos šaliniu 
ky|)ės susitarusios ir priėmu
sius. bendrą veikimo programą. 
Suvažiavimas taipjau nutarė 
nesidėti prie trečiojo (maskviš- 
ko) internacionalo.

Kaij) žinia, “Bundas“ ' pir
miau norėjo įstoti į trečią inter 
nacionalą, bet pastarasis pasta
te tokių sąlygų (garsieji “21 
punktų”), kurias paėmus, 
grūmojo visišku “Bundo'’ sus
kaldymu. Dėlto dagi patys kai-’ 
rieji “bundistai” negalėjo visų 
tų sąlygų priimti. ,

CAN'NBS, sausio 6. — Talki
ninkų vytinusioji taryba, kuri 
čia šiandie pradėjo savo susi
rinkimą, vienbalsiai nutarė 
šaukti internacionalinę ekono
minę ir finansinę konferenciją, 
į kurią bus pakvietęs taipjau 
Rusjja^ir Vokietija. Skaitoma, 
>ad tai prilygsta pripažinimui 
Rusijos valdžios.- Šaukti tokią 
konferenciją pasiūlė Anglija.

Atidarant vyriausios tarybos 
susirinkimą ilgas prakalbas pa
sakė premierai Lloyd George 
ir Briand. ' ( .

Lloyd George savo kalboj pa
reiškė, kad atėjo laikas, kada 
talkininkai turi veikti išvien ir 
turi veikti griežtai i/ plačiai,

Lietuvos karinis atašė 
Maskvoje užmuštas.

CHICAGO' TURĖS DEFICITĄ.

Iš Mask-,

(ambasa-

RYGA, saus. 6. — 
vos šiandie panėšima, kad Lie 
tuvos karinis atašė 
dos narys) Maskvoje, pulkinin
kas Avischonia (Avižonis?) li
ko užmuštas. .

(Kas jį nužudė ir prie kokių 
aplinkybių, žinia nepaduoda).

Airijos prezidentas de Va 
lera rezignavo.

bando įvelti šalį į naują SU įmi
tę ir karą, ko liaudis visai ne
nori. Jie sako, kad de Valeros 
pataisymai nieko daugiau ša
liai nesuteiktų, bet.tik galėtų 
suardyti visą taikos darbą ir 
sukelti naują karą, kurį Airija 
pralaimėtų, nes ji butų jau pa
sidalinusi ir negalėtų išvien 
veikti. Liaudis gi nori taikos, 
o ne karo, ir tą ji aiškiai pasa
kiusi.

“Ceka” teisią ir galios 
.susiaurinimas.z

Japonija vėl laimėjo. Uždeda naujus mokesčius.

pergalės vaisius. I*rie to 'ver
čia visos Europos ekonominė 
padėtis, kurią reikia pataisyti, 
norint kad Europa atsistotų 
ant kojų ir kad Vokietija galė
tų užmokėti paskirtą kontribu-J 
ciją. Vokietija gi kontribuciją 
gali užmokėti tik iš užsienio 
prekybos, tuo gi tarpu jos ek
sportas dabar siekia tik 25 
nuoš. normalinio. Todėl turi 
Imti atidarytos durįs į rytus—į 
Rusiją. “Jeigu talkininkai to 
nepadarys, tai kas kitas pada
rys?“ klausė Lloyd George.

Bet jeigu Rusija nori, kad
kitos valstybės užmegstų >u
ja ryšius, ji turi sustabdyti sa
vų propagandą, taipjau pripa
žinti visas savo obligacijas ir 

v užtikrinti, kad ji niekad ne 
\\tails ki|į<^alių. Bet iš kitos pu-

/tvkfclHr jos ne puls ant Rusi
jos. \

Taryba tada vienbalsiai,nu
tarė šaukti ekonominę konfe
renciją, kurioj dalyvautų ir 

' Rusija su Vokietija. Posėdis 
tęsėsi tik dvi valandas. Jis už
sidarė paskiręs dvi komisijas, 
kontribucijos ir ekonominę, 
kurios turi tuojaus susirinkti

Kartu išeina visas kabinetas.
Sm&rkys susikirtimai seime.
Gal šiandie balsuos apie priė

mimą sutarties.

Tikisi išgelbėti Rusiją.
Amerikos pagalba išgelbės 10,- 

000,0^0 badaujančiųjų.

lįs turi užtikrin

vestus dalykus.
k Iš autoritetingų šaltinių pa
tirta, kad Lloyd George nutarė, 
jog negali būti nė klausimo 
apie darymą formalinės* są
jungos su Franci j a, kaip to pa
geidavo'premieras Briand. Te- 
čiaus Anglija* galėtų tūlomis 
sąlygomis užtikrinti duoti pa- 
gelbą * Francijai, jei toji butų 
be jokios priežasties užpulta. 
O tos sąlygos yra, kad Franci- 
ja turi sušvelninti savo reikala
vimus iš. Vokieti jos ir būti nuo- 
lai<lesne. priimaht <li<lesnę dnlj

“Socialdemokratas”
Musų draugų lavai t Inta laikraštis 

ii Kauno. Skaitykit visi.
\ Gaunamas Naujienose

DUBLINAS, sausio 6. — 
rijos prezidentas Eanlonn 
Valera šiandie nustebino visus, • >
įteikdamas Dail Eireann savo 
ir viso kabineto rezignaciją.

Įteikdamas savo rezignaciją 
jis sakė, kad jis turįs turėti 
kabinetą, kuris viskame veiktų 
su juo išvien ir kad jis reika
laus, kad visi šalies turtai bu

ką. Jis sakė, kad atmetus 
sutartį ir priėmus jo pasiūly
mus, šalis galėtų Būti išlaikyta 
čielybėje, nes kitaip visuomet 
bus maištininkų prieš Anglijos 
valdžią.' “Ačiū Dievui“, šaukė 
jis, “aš niekad nebusiu -Angli
jos piliečiu. Aš pirmiau mir
siu.”

Bet vos spėjęs tai pasakyti, 
jis apsisukę ir pareiškė, kad 
kas nė atsitiktų, jis pasitrauks 
iŠ viešojp gyvenimo, nes jam 
viskas nusibodę. Net verkda
mas jis aiškinosi, kad jis nie
kad nevarinėjęs jokių politinių 
intrigų.

Vėliaus niekuriuose rateliuo
se buvo kalbama, kad de Va
lera sutikęs atsųmli savo rezi
gnaciją, jei ryto bus padary
tas balsavimas apie priėmimą 
ar atmetimą padarytosios 
Anglija sutarties, nes 
prezidento ir kabineto 
įvykti balsavimas.

.Tuo pačiu laiku ginčai seime 
darosi dar aštresni. De Vale
rai ir niektiriems kitiems pri
metama lošimas Tammaųy 
Hali politikės ir kad keli žmo
nės bando valdyti seimą ir ne
prileisti sutarties prie balsavi
mo. Daujgelis seimo narių
priešinosi de'Valeros rezigna- dų pirkimą, 
.cijai iki nebus pabalsuota pri- 
emimas sutarties.

MASKVA, sausio 6. — Ame
rikos šelpimo administracijbs 
darbo Rusijoje direktorius 

de(Wm. II. 
iš Ruerjj 
kė gana 
apie Rusijos 
gelbėjimą. \

Jis mano, kad dabar Ameri
kos valdžiai pąskirus dar $20,- 
000,000 supirkimui grudų ir 
maisto Rusijos badaujantiems, 
galima bus išgelbėti nuo 5,000,- 
(M)0 iki 10,000,000 suaugusių ir 
vaikų, kurie šiaip butų turėję 
mirti Volgos distrikte.

Tikimąsi, kad už tuos-pini
gus supirktas maistas pradės 
psiekti badaujančius apie va
sario mėn., kada jis bus reika
lingiausias ir kada badas bus 
pasiekęs visą savo 
Administracija yra pilnai įga
liota dalinti tą maistą Rusijo
je.
, Šelpimo administracija vien

Rusijoje
yiaskell vakar sugrįžo 

oh į Londoną ir išreiš- 
optimistinę nuomonę 

badaujančiųjų

MASKVA, sausio 5. —’■ Visos 
Rusijos devintasai sovietų kon
gresas' kaip vienu balsu priėmė 
rezoliuciją dėl apribavimo ne
paprastosios komisijos (“če
ką”) teisių ir galios. Rczoliu- 
rijoj reikalaujama, kad sovie
tų valdžią tuojau padarytų 
atatinkamų žingsnių,, idant “če
kus” galia butųiapribota ir tos 
teisės, kurias ji iki šiol savintA 
si, butų iš jos atimtos ir ati
duotos paprastiems teismams. 
Žmonių teisės ir krašto įstaty
mai nuo šio laiko turį būt tei
smų ginami, o ne “črezvičai- 
kos”.

Šitą sovietų kongreso nutari-* 
mą džiaugsmingai sveikina vi
si Maskvos gyventojų sltiogs-
niai.

“Nučekuota” “čekistą.’
Smolenske tapo suimtas ir 

sušaudyti pasmerktas vietos 
“čekos” narys Grivčenko. Jis 
išnaudojęs savo galią ir per ne- 
miei\žiauriai elgęsis su areš
tuotais piliečiais.

Iš streiko E. St. toms.'

baisumą.

su 
nesant, 
negali

po vieną svarą į dieną Jdekvią- 
nam suaugusiam, kuris nieko 
kito neturi valgyti, ir mažes
nėmis porcijomis, kurie dar 
ko nors kito1 biskutį turi.

Administracija be to yra įga
liota padauginti skaičių 'mai
tinamų vaikų iki 2,000,(MM), kas 
bus neužilgo padaryta.

“Mes negalima tikėtis pripil
dyti jų pilvus ir padaryti juos 
linksmais, bet mes galime iš
gelbėti nuo 5,000,000 iki 10,- 
000,000 žmonių nuo bado”, sa
kė Haskell. Tfrečdalįs $10,000,- 
000 sumos, kurios sovietai pas
kiro administracijai badaujan
čių maitinimui, jau yra sudė
tas ir galima pradėti jais gru-

EAST ST. pOUIS,.Ill. (Nau
jienų koresp.) — Streikuojan
čių skerdyklų darbininkai, 

skaičiuje 2,000 ar daugiau, vai
kščiojo apie skerdyklas šaly- 
gatviais ir 4 gatvekariams,^ ku
riais buvo gabenapii streiklau
žiai, Išdaužė Ingus. Ar yra su
žeistų, nėra žinių. Neužilgo at
vyko policijos viršininkas «u 
savo šautuvais apginkluotais 
mušeikomis ir uždarė per pen
kis blokus visus saliomis apie 
skerdyklas. *

Dieną prieš tai vienas neg
ras, kurį pikietuotojai bandė 
sulaikyti nuo darbo, supjaustė 
peiliu du baltus strępkierius, ku 
rie dabar guli ligoninėje, sun
kiai sužeisti. Tas labiausiai ir 
pagimdė sujudimą tarp strei- 

-kierių. — Z. Milius.

1M C1VI IN AS ,
Airijos laikraščiai irgi pikti- ’ kaitoma, kad Vokietijos gelc- 

nasi seimo vilkinimu su baisa- Cinkeliai 1922 m. duos 6,500,- 
vimu siilarties ir begalinėmis 000,000 markių deficito, nors 
kalbomis, kurios nieko bendra j važmos kainos nuo vas. 1 die- 
suv sutarčia neturi. Jie taipjau nos bus pakeltos nuo 25 iki 30 
kaltina, kad niekurie žmonės nuoš.

saus. 6. ----- _Ajį>s-

WASHINGTON, saus. 6., — 
Japonija šiandie vėl laimėjo 
Chinijos klausimo, priversda
ma Chiniją priimti Japonijos iš 
pat pradžių nustatytus muitus. 
Ji nustatė, kad Chinijos muitai 
ant importo turi būti ne dides
ni kaip 5 nuoš., vieton dabar 
augštesnių muitų. Jungt. Valsti
jos pritarė 12 ir pusę nuoš., o 
Anglija- 7 ir pusę nuoš. muitų. 
Tečiaus Japonija atsisakė pri
imti augštesnius- kajp 5 nuoš. 
muitus -— ir laimėjo. Tie. mui
tai bus įrašyti į dabar rengia-

Toks žemas muitų nustaty
mas <tfra pelnirikas Japonijai, 
kadangi ji daugiausia ir eks
portuoja į Chiniją; kartu maži 
muitdi daro Chiniją silpną fi
nansiniai, visuomet priklausan
čią nuo kitų,, šalių.

Perka Vokietijos prekes.
LONDONAS, sausio'6. — Ty

rinėjimai Vokietijoje parodė, 
kad Vokietijos firmos parūpina 
tas prekes Rusijai, kurias Le4 
onidas Krasinas žadėji pirkti 
Anglijoje. Krasinas paaiškino,* 
kad užsakymai tapo atiduoti 
Vokietijai todėl, kad vokiečiai 
sutiko priimti užmokesčiui so
vietų bonus, ' kuomet ' anglai 
tuos bonus imti atsisakė.

*

Anglijos fabrikantai dabar 
ragina premierą Lloyd Geor
ge konfiskuoti tuos Vokietijos 
išdirbinius, kurie yra skiriam; 
Rusijai.

Krasinas, kad pakėlus Rusi
jos prekybą, ignoruoja
draugus komunistus, bęt eina 
prie stambiosios buržuazijos ir 
sukinėjasi augštosios aristokra
tijos rateliuose, kur -jis tikisi 
padaryti Rusijai daugiau nau
dos, negu veikiant su rėksmin
gais savo jiartinilis draugais.

savo

Italija sutinka, jeigu Francija 
sutiks.

■ ......... u

-WASHINGTON, saus. 5. — 
Italijos • rateliuose kalbama, 
kad Italijos delegacija nutarė 
priimti Root rezoliuciją, kuri 
uždraudžia submaririomą pulti 
ir skandinti prekybinius laivus, 
jeijgu tų rezoliucij-tj priims ir 
Francija. Francijos delegaci
ja jau pirmiau pasakė, kad ji

Vakar, sausio 6 d., užsienio pini
gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25.000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais iiaip:

Anglijos, T svaras sterlingų—$4.20
Austrijos 100 kronų ........<.....  4c
Belgijos 100 frankų ........... $7.65
Danijos 100 kronų ...........   $19.9a
I-'irių 1OO markių .........................  S1.9O
Francijos 1OO frankų ......... $8.0‘?
Italijos 100 lirų ................. $J.?1
Lietuvos 100 auksinų ............... 51c
Tratai 1W markių................- .3^I sutinka priimti tą rezoliuciją,
Norvegų 100 kronų ........... $15.61' ... . . ..
olandų 100 guldenų,.......... $8M7(bet tik “principe , kadangi ji
švedų 100 kronų ........  $24.75 veikiausia reikalaus ' pridėti
Vokietijos 100 markių .......  |jlcJPric Jos mėklinąs pastabas.

MASKVA, saus. 6. — Mask
vos sovietai uždėjo naujus di
delius mokesčius, kad surinkus 
daugiau pinigų badaujantiems. 
Visos sankrovos ir firmos tu
rės mokėti dar 10 nuoš. leidi
mų sumos. Ant kiekvienos 
bonkos uždamu parduodamo 
šampano uždėta 10,1)00 rub. 
taksų. Ant telefonų privati
niuose namuose uždėta taksų* 
10 nuoš. metines mokesties. 
Ant bilietų į teatrus ir koncer
tus uždėta 5 nuoš. taksų. Ant 
bilietų į teatrus ir koncertus 
uždėta 5 nuoš. taksų. Ant ap
garsinimų uždėta dar 10 nuoš. 
taksų nuo mokamos sumos, 
šie taksai pasiliks neaprube- 
žiuotąm laikui.

CHICAGO. — Aldennanų fi
nansų komitetas išdirbo biud
žetą 1922 m. Jis rodo, kad 
miesto išlaidos sieks $30,151,- 
990.17, kuomet pajamų tiki- 
mąsi gauti tik $38,201,459.86. 
Tokiu budu deficitas sieks 
$950,530.31. šiemet biudžetas 
yra $1,647,790 mažesnis, negu 
kad buvo nustatytas pereitais 
metais.

SAN FRANCISCO, saus. 6. 
— .Paskilbusio krutamųjų pa
veikslų komiko Roscoe “Fat- 
ty” Arbucke, kuris yra kalti
namas užmušime kitos akto
rės, Virginia Rappe, byla pra
sidės sekamą pancdėlĮ. Jis jau 
kartą buvo teisiamas, bet jury 
nesusitaikė: 10 stovėjo už iš
teisinimų, o dvi moterįs už nu-

Emma Goldman Švedijoje.
Jungt Valstijų skolos 

, mažėja.

STOCKIfOLM, saus. 6. — Į 
čia atvyko šiandie iš Rusijos 
paskilbę anarchistai Emma 
Goldman, Alexander Bcrkman 
ir Aleksandras šapiro. Jiems 
leista apsigyventi vieną mėnesį 
Švedijoje iki surąs priemones 
išvažiuoti į kurią kitą šalį.

WASHINGTON, sausio 5. — 
Jungt. Valstijų x nacionalinės 
Nuo 1919 m. jau atmokėta yra 
skolos nuolatos 
$3,157,000,000./ Dabai
siekia $23,438/000,000 
susideda daugiausia* iš Laisvės 
ir Pergalės paskolos.

mažinamos, 
skolos 
kurios

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visą laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreięiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą Lietuvon iš Amėrikos^ Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SĄVO DU CHICAGOS OFISU.

< Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigiĮ, siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi-. 
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus

< Lietuvon. \ Naujienoj duoda pilną gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 

t už savo če- 
aujifenos išmaino didesnes pinigu

I ? sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
\ į yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 

korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau-

‘ jienos siunčia pinigus Ae tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės i Naujienų Pinigu Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

1739 So. Hakted St., J Chicago, Dl.
> BRIDGEPORTO SKYRIUS 

3210 So. Halsted St.

^riuoda paprastas gvarantijas 
J kius. Naujienos išmaino d

Chicago, III.



NAUJIENOS. Chicago, m

Kas Dedasi Lietuvoj
skurdų savo gyvenimą, apie 
baudžiavą ir k. Visus palaikus, 
žinoma, globos A. Bulota.

Be to, dar paskaitą buvusi pa- 
i rašiusi “žiburėlio“ naudai, tik

Gaisrai

i ... . .— » — ............

Kaco Mokslo skyriaus Spaudos 
dalis — nuo laikraščių “Karlo“ 
ir “Atspindžių“ — pasiuntė į 
laidotuves kap. Laurinaitį ir J. 
Petrėną su vainiku, aut kurio 
padėjo šiokį parašą: “žymantic- 
nės-žemailės amžinai atminčiai“ 
— Krašto Apsaugos Ministcri- 
. ' ija. |

Mariampolės laidotuvėse daly
vavo kariuomenė, valdininkai ir 
aplinkės valstiečiai.

— Meno Kūrėjų- D-ja apie 
Tris Karalius rengia žemaitės* 
atminčiai Gedulingąjį vakarą, 
kuris, susidės iš mtuikalines ir 
literatūrinas dalių, dalyvaujant 
Meno Kūrėjų D-jos, Dramos ir 
Operos sekcijų pajėgoms, cho
rui, o taip pat Literatūros sek
cijos nariams literatams v k. t. 
Liudai Girai, Vincui Krevei ir 
kitiems. — (L. Uk.).

ifea

Linksmas Vakaras
Grinkiškis, Kėdainių aps. Bu- Jau nebesuskubo paskaityti, 

vo musų miestely šiokia tokia 
pirtis. Valsčiaus Tarybos na
riai nemėgo maudytis, nesirupi-

(L. Bals.)\
Kaunas. Jau buvo vėlybas 

trečiadienio vakaras, kaip kali
no pirtimi ir niekas jos nekure- mečiai gavo pirmąją žinią apie 
no . Dabar, apsistojus gudų ba
talionui, tą pirtį pradėjo purenti 

• ir kūreno kelias dienas, kol 
spalio 3 d. miestely ūkininko su^e^*no- Apskaityta maž- 
Ruginio 5 m. vaikas bežaizda- aPie 30-000 a,lks- nuost°- 
mas degtukais netyčia padegė *’*J. i ,

kluonų, iš kurio ugnis persime- j Kiaukliai,. YkniergSs aps. Ne- 
tė į tvartus ir klėtis. Be trobe- senai čia sudegė uk. Jočio gyvė
siui sudegė visas suvežtasis vasa 
rojus iškultieji grudai ir paša- jame bllV0t

x Šatės, Kretingą aps.. Basku- 
sOftiniaia metais miestely ir apy

linkėj dažnai pasikartoja tai vie
nur, tai kitur gaisrai. 'Gaisrų 
priežastys — baugiausiai vaikai 
ir nevalyti kaminai. Taip š. m.

namas namas ir visa, kas tik 
Gaisras kilo iš blo

gai laikomo kamino. Nuosto- 
(L. Uk.)

Žemaitės 
Laidotuvės

ras.
Tuo pat metu netoli Šačių dideli, 

miestelio J^ąumaičių kitime vai
kai božaizdami padegė stogine- 
lę, iš kurios ugnis persinietė į 
kitus trobesius, ir, nežiūrint ge
sintojų pastangų,.sudegė 4 ūki
ninkų visi trobesiai. Žiemai pa
degėliai pasiliko be pastoges • ir 
duonos,
se kaimuose buvo gaisrai ir iš 
tų pačių priežasčių, o taip gi dėl

< blogo kaminų valymo.
Gruzdžiai, Šiaulių aps. Spa

lių 16 d. vidudieny Gedvydžių 
kaime kilo gaisras. Nuo ugnies, 
paveju supleškėjo 6 ūkininkai, 
kurių liko tik , viena troba, do- 
kaukomis dengta, ir vienas klo
jimas. Kiti visi trobesiai ir vi-Į 
sas jfkininkų turtas pražuvo, iš

skiriant gyvulius, kurią buvo 
lauke. Tarp kito ko nemaža 
Sudegė ir pinigų, kuriuos ūki
ninkai laikė paslėpę pabaikiub- 
se. Ugnis kilo iš klojimo. Vėjas 
putė tiesiai į sodžių, žmonių 
dauguma buvo išėję į Šakyną 
bažnyčion už trijų , kilometrų. 
Gaisro priežastis, — spėjama, I 
kad neprotingo* vaiko padegi- butą apgulė 
mas iškerėto, 
kiemiais 
buvę. Dokaukomis dengta tro-|

• ba visgi išliko, nors buvo tarp 
ugnies, kad net'ant lubų vantoj 
ir kiti greit užsidegą daiktai su
degė.

Papilė, Šiaulių aps. Kucga- 
lysu rugsėjo 26 d. ištiko gaisras. 
Kučgaliečiai suvežė javus 
jimus ir paskui vežiojo l 
kuliamąją mašiną iš vieno kloji
mo į kitą, paeiliui kuldami. Ku-1 
lįant nerasi nei vieno, kad butų 
blaivus: visi surūgę samogtfnko-i 
je. Visi ūkininkai girti, kaip i 

‘šiaučiai. Tuom tarpu kibirkš
tys iš dūmtraukio griūna, ir 
nors visi mato, bet sako, kad tai 
niekis; neš visi labai jau drąsus 
yra. Ir štai, kada taip gerai 
klojosi, kibirkštys užlėkė ant 

. stogo ir uždegė klojimą, kuris 
su visais javais per pusę valan
dos pavirto į pelenus.

Skuodas, Kretingos aps. Spa
lių iš 16 į 17 dieną Luknies uk. 
A. Mackevičiaus nežinia iŠ kur 
užsidegė kluonas. Iš kluono 
(klojimo) ugnis pasiekė žardą, 
paskui tvartus, rūsį (skiepą) ir 
kaimyno tvartus. Gyvuliai pa
sisekė išgelbėti, tik sudegė 1 
kiaulė ir 11 žąsų. Buvo spėja- 
ina, kad piktadariai padegė, bet 
paskui pasirodė, kad Mackevi
čius vakare ėjęs khionan šiaudų. 
Tokiu budu išeina, kad gaisro 
priežastis buvo Mackevičiaus 
pypkė. Nuostoliai siekia apie 
100,000 auks.

Julija žimantienė-žo- 
Neperseniai ir kituo- maitė per didžiuosius šalčius bu

vo atvykusi Kaunan savo anū
kės moksleivės reikalais. 
Aplankė Si. Seimo posėdį. Bu
vo visai sveika. Bet grįždama 
nušalo, gavo plaučių uždegimą 
ir 7 dienas tepasirgus mirė, nors 
gydytoju pagalbos nestigo.

Į laidotuves atvyko duktė su 
nike, taip pat jau moteriške.

NabašninkG turėjo Jau praimu- 
kų. ‘ Be to, moksleivių delegaci
ja su vainiku iš Panevėžio, Švie
timo Ministerijos atstovai su di
rektorium Daukša, Meno Kurė- 

’ jų Draugijos atstovai su proku
roru Papečkiu ir Kubertavičie- 
nė (iš scėnos sekcijos), Seimo 
nariai, kan. J. Tumas, korespon
dentas Vienuolis ir k.

Pusiau antros po pietų Bulotų 
1 visa Mariampolę.

vien- Išdėtų atėjo klebonas Dvara- 
tiek nelaimės nebūtų nąuskas, asistuojamas kan. J.

Tumo. Ilgiausia eilia vainikų, 
baltų ir raudonų, išsitiesė per

.visą kvartalą. Lydėjo ir kariš-- 
kiai su savo kapeli j a.

Kapuose kalbų pasakyta 14. 
Kan. Tumas pažymėjo nepapraš

ytą vyksnį, kaip 50 metų mote-
• T?Įriskė j atsiliepė į naujų tautinės 
’ . !kultinas judėjimą ir ištikimai 

galinę - • .V . «. . .. jai tarnauja per visą jau amžių, 
i nieko už tai iš visuomenės ne- ► 
gaudama. P. Lastienė sklandžiai 
a t pa .šakojo nabašninkės, “žibu
rėlio” kūrėjos, rolę jaunuome- | 
nes globojime. And r. Bulota 
nuoširdžiai atpasakojo paskuti
niąsias jos dienas. Lastas (Ado
mas Juodasis) paskaitė puikų 

' sonetą ant kapo. Papečkys Me
no Kūrėjų vardu, ir tt.

Visi žymėjo didelį naba 
kės ramumą, prisirišimą* 
Bulotų šeimynos, darbštumą. 
Lig pat galo ji redagavusi savo 
raštus; ypač gražus esą palikti 
atminimai laikų iki pasipažįs- 
tant su P. Višinskiu, kurs jai at
vėrė duris į šviesą; taigi apie

Žemaitės mirtį. Tą pat vakarą 
buvo paskleista žinia po Kauną, 
ketverge jau buvo išlipinti Lais
vės Alėjoje pranešimai apie že
maitės mirtį. Meno Kūrėjų D-ja, 
Liaudininkų ir Valstiečių St. 
Seimo frakcijos “Lietuvos Ūki
ninko” ir “Varpo” Redakcija, 

' moksleivių šelpimo d-ja “Žibu
rėlis” suskubo rūpintis tinka
mai pagerbti garbingąją rašyto 
ją. Liaudininkų ir Valstiečių 
Si Seimo blokas išrinko atsto
vus pasakyti paskutinįjį jai su
diev. Nuvyko: F. Bortkevičįe^ 
nė, K. Ralys ir P. Ruseckas. 
Įdavė nuvežti vainiką su para
šu: Lietuvos Soc. Liaud. Dem. 
ir Liet. Valstiečių Sąjungos St. 
S. frakcijų bloko — Gerbiamą
ja! musų žėniaifei.

Meno Jturėjų Dr. pasiuntė 
kap. Juozą Papeckį ir aktorįKA. I 
Vainiutaitę-Kubei|avičtenę ir 
jiem įdavė nuvežti uždėti antį 
grabo tris vainikus: nuo Men6 
Kūrėjų D-jos Centro Valdybos 
su parašu: “Tai, kuri iųynė 
mums takus į ateitį’’ — nuo Me
no Kūrėjų D-jos Centro Valdy- 

antras nuo Meno Kūrėjųbos;
Dr-jos Literatūros sekcijos su 
parašu: “Tu /amžiną turi mumy
se vardą“ — M. K. D-jos Litera
tūros Sekcija; nuo Dramos sek
cijos vainikas su tokiu parašu: 
“Vieką pirmųjų žiebei scenos ug
nelę“ *— M. K. D-jos Dramos 
sekcija.

Moksleivių šelpimo d-ja “ži
burėlis” Kauno skyrius pasiun
tė vainiką su parašu: “Mylimą
ja! žemaitei” — žiburėlis; Pa
nevėžio skyrius: “Musų žemai
tei” — Panevėžio muitiniai; 
“Lietuvos Ūkininko“ ir “Varpo” 
Redakcija vainiką su parašu: 
“Žemaitei.”

Čia reikia pastebėti dėl Pane
vėžio mokinių — jie nusiuntė į 
Mariampolę delegaciją iš dviejų 
asmenų su vainiku.

Krašto Apsaugos Ministerijos 
t

AUJAS MET
NAUJA *IDĖJ..

Nauja knygyle, kuri turStų\ būti 
kiekvieno lietuvio namuose yra 
i&uuntinSjama veltui. TŠnfldyk 
kuponą žemiu ir pasiųsk pas 
MA-NUFACTURE’RS PATENT CO 
520 FIFTH AVĖ., NEW YORK

Roseland’e
; rengia

' DRAUGYSTĘ L. D. K. VYTAUTO No 2

A. L. D. L. D. Pirmo Apskričio Teatrališkas Ratelis 
suloŠ vieno vieksmo komediją

Dėdė Atvažiavo
'Po lošimui šokiai iki vėlai nakties

< *

Ned., Sausio-Jan. 8, 1922
CHAS STltUMIL SVETAINĖJE

158 E. 107-ta gatvė, kampas Indiana Avė. r

Pradžia 7:00 v. vakate. Įžanga 50c. ypatai
Vardas .;.......................   f...
Adresas ................. v..^......................._______________ j___ .

C..z.-,-.; - ■ ------ -y; .... . • . ■ , ....................... ..
: «■ iri- —■ 1 1 t~l r ~'t nll~ ~

r V .... 1 ■.‘

TEATRAS - KRYŽIUS
. KeturiŲ Veikšmy Drama. Stato

Nedėlioję, Sausio-Jan. 8 d., 1922
MELDAJŽIO SVETAINĖJ

2242 W. 23rd PI., Chicago, III.
Durys atsidarys G v. v. Lošimas prasidės 7:30 v. 

Įžanga $1.06, 75c ir 50c.
Veikalų "sulūš A.L.D.L.D. 1-mo Aps. Teatr Ratelio

gabiausi artistai

Iškilmingas

BALIUS
’ Rengia

DR-STĖ RAŽANCAVOS MOTERŲ
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVET.

prie 32nd Pi. ir Auburn .Avė.-

^r.-—I —*  Į I ,r— 

Gražiausias Koncertas
A

A

Rengia
NORTH SIDfiS DRAUGIJŲ SĄRYŠIS 

NAUDAI VIEŠOJO KNYGYNO

15 SAUSIO, 1922
SHOENHOFEN SVETAINĖJ

1214 N. Ashland Avė., kampas Mihvaukee Avė. 
Programas prasidės lygiai 6:30 vai. vakare 

Įžanga su drapaų^ pasidėjimu 65 centai

ADVOKATAS
> Miesto ofisai l

127 N. Dearborn SU Room 111143
Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6

* Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted Si.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakara, išskyrus utarrinkm h 
ketvergę. Nedalioms ako 9 Ud 12 f.

—*

pUROPEAH ftMERICAM flUREAU
FABIOMAS Ir JįlICięiEyiCI, y
Geria 

laivakortę^na&yi»r» ai ii

Real lOstHlo, PnMkol«»Hf •

809 W. 35th St įarli S Halsted St. 
T«l Souieva/d SU.

ver.MŲ ——v •>

JOHN KUCHINSĘA8 
LIETUVIS ADVOKATAS .

>201 W. 22nd StM kerti Leariti St 
Telephone Canal 2552.

Veda visokia* bylia. viiuoea 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Bisnius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
Žiau8< ant lengvą iilygą.
- -.- —_______________ t_______ < > - • _______ _

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

H fe I* Šalie 8L Room 114 
Tol. Central 6891 "

jį

scenoj Lietuvos Dukterų Dr-stė
^Veikalas atvaizdiny4<arčs lauko baisenybes, kur 

žūsta musų brolių tukktančiai-tukstančių', o su mo
tinomis lieka skurdas yr badas, kąnčiosj ašaros ir 
įnirtis. Taigi ir šio va» 
sijos bądaujantiem darbi 
sų pagelbos. Taigi gerbia' 
suomene! Kurie jaučiatės darbininkais, privalot vi
si atsilankyti ir prisidėti prie ta naudingo darbo.

Po perstatymui bus šokiai iki vėlybos nakties.
Užprašo KOMITETAS?

badas, kąnčiotd 
ro pusę pelno afakosim Ru- 
Bųkams, kurie šaukiasi mu- 

Chicagos Lietuvių vi-

8. W. BANES 
ADVOKATAS

1311 Reėtor Bailding .
71 Weat Monroe Street, Chicaga. 

Phone Central 2560 
Ret. 3214 8. Hafeted Si. 

Tania 1115. Vai.: 6 iki 1 vak.

Kviečiame publiką skaitlingai atsi-
( 1 ■ •

lankyki ir smagiai laiką praleisti, o mes 
stengsimės kuogeriausiaf* atsilankiusius 
užganėdinti. ♦

Tai, Haymarket 8669
JOSĘPH W. GRIGAS 

Lietavis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg 
Kam p. Milwaukee ir Ashland A ve* 
Ofise val.i nuo 9 Ud 5 it anao 7 

iki 9 vakare.

Muzika Aleko Bijanskio.

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARČIAI 

1305-7 127 N. Dearbon Si. 
Randolpb 3899 

MAURICE J. GOLAN 
Rm. 1102 S. Ashland BM. 

Seeley 8670

Šis koncertas bus gražesnis ir įdomesnis už visus 
kitus buvusius koncertus, nes jame dalyvaus geriausios 
lietuvių muzikalės spėkos. . •

čia bus visų mėgiamas dainininkas gerbiamas P. 
STOGIS. Lietuvių Jaunuolių Symphony orchestra. 
Pirmyn mišrus čhoras; draugijėlės Bijūnėlis choras, 
duetai, kvartetai ir taip toliau.

\ \ ’’ ..Gerbiamą lietuvų visuomenę užprašome skaitlin
gai atsilankyti. Tikriname, kad išgirsite negirdėtų 
dalykų. Taipgi savo atsilankymu paremsite ir Viešąjį 
Knygyną. - . ’ '

Pfę programo šokiai prie J. BALAKO orchestros.
Kviečia KOMITETAS.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj.
ASSOCIAT1ON BLDG. /

19 So. La Šalie4 St. / -- 
Room 1803 /

Valandos: 9 ryto iki Q -po pietą

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUSKA 

Generalii
Kontraktorius fcr 

budavotoiM.
Bndavojame ir tatame.* * Būdavo jame ir totam o.

1401 W. 47th St. CHear«

METINIS rĮA|f|ft
Susivienijimo ' L. Am. || ||iĮ g 

■ Moterų 208 kuop. “ SSS1F

$500.oo -

Ž-tN-U-M-O-J

Auburn Park Masonic Temple 
Seredoj, Sausio=Jan. 11 

1922 •■.
' Įžanga 75c ypatai 

Kviečią visus, KOMITETAS.
8 v. vak.

DR. CHARLES SEGIAU 
Prafctikaoįa 15 Metai 

Ofisas 
8729 So. Ashlaad At4U, 1 Icta 

Chfcego, hlitoii.
SpeeialistM džiovė* 

MMeriin. Tyrim fr 
Vaiki Lifi« 

OFISO VALAMDOSl 
Bus II iki 12 vai. ryte, nuo B Dd 
b vai. pa piet Ir nuo 7 Ud 8tM tai. 
rakate. Nedaliomis nuo 16 tai 

valandos ryto Ud 1 Tai. pa pi«t.
Telefoaaa^Dreael 2880 

-------- :—---------

DŪVANU
BUS IŽDALINTA (

9-AME METINIAME MASKARADŲ KARNIVALE

PARENGTAME

LIETUVIU BALTOS ŽVAIGŽDES PASELPINIC KLIUBO

- $500.oo
i Suk vak., Safi-Jan. 7,'22
55c !, , 7 7

MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23-rd PI.
> (

s ' Pradžia.7:30 vai. Vak. ' .
įžanga 50 centą Muzika J. JERECK

IMPERFECT IN ORIGINAL



skurdų savo gyvenimų, apie

NAUJIENOS. Chicago, BĮ.

Kas Dedasi Lietuvoj
baudžiavą ir k. Visus palaikus,

Gaisrai

Subata, Sausio 7 d., 1922

Į K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisui

! 127 N. Dearborn SU ftoom 1111*18
Tol. Centrai 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 8o. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vąkara, išskyrus ut&rrftm “• 
ketvergę. Nerišlioms nuo 9 iki 12 r.

’, V.-...............    ■■■ .—■/

J .... .. .
s Spaudos 
hų “Kario” 

Atspindžių” — pasiuntė į Linksmas Vakarasžinoma, globos A. Bulota.
Be to, dar paskaitą buvusi pa

rašiusi “Žiburėlio” naudai, 
jau nebesuskubo paskaityti.

(L. Bals.)* \
Kaunas. Jau buvo vėlybas 

trečiadienio vakaras, kaip kau
niečiai gavo pirmąją žinią apie 
Žemaitės mirtį. Tą pat vakarą 
buvo paskleista žinia po Kauną, 
ketverge jau buvo išlipinti Lais* 
vės Alėjoje pranešimai apie že
maitės mirtį. Meno Kūrėjų D-ja, 
Liaudininkų • ir Valstiečių ^St. 
Seimo frakcijos “Lietuvos Ūki
ninko” ir “Varpo” Redakcija, 
moksleivių šelpimo d-ja “žibu
rėlis” suskubo rūpintis tinka
mai pagerbti garbingąją rašyto 
ją. Liaudininkų ir Valstiečių 
St. Seimo blokas išrinko atsto
vus pasakyti paskutinįjį jai su
diev. Nuvyko: F. Bortkevičie^

tik

Karo Mokslo skyrbui 
dalis — nuo Jai k rašė: 
ir 
laidotuves kap. Laurinaitį ii* J.
Petrėną su vainiku, ant kurio , 
padėjo šiokį panašą: “žymantic-' 
nės-žemaitės amžinai atminčiai” 
— Krašto Apsaugos Ministerj- 
• I
ja-

Mariampoles laidotuvėse daly
vavo kariuomenė, valdininkai ir 
nplinkės valstiečiai.

. vr • ’ T 1

— Meno Kūrėjų D-ja apie 
Tris Karalius rengia žefhaitės 
atminčiai Gedulingąjį vakarą^ 
kuris, susidės iš muzikaliuos ir 
literaturinės dalių, dalyvaujant 
Meno Kūrėjų D-jos, Dramos ir 
Operos sekcijų pajėgoms, cho
rui, o taip pat Literatūros sek
cijos nariams literatams v k. t. 
Liudai Girai, Vincui Krevei ir 
kitiems./— (L. Uk.).

Roseland’eGrinkiškis, Kėdainių aps. Bu
vo musų miestely šiokia tokia 
pirtis. Valsčiaus Tarybos na
riai nemėgo maudytis, nesirūpi
no pirtimi ir niekas jos nekure
no y Dabar, apsistojus gudų ba
talionui, tą pirtį pradėjo kūrenti 
ir kūreno kelias dienas, kol 
sudegino. Apskaityta maž
daug apie 30,000 auks. nuosto-’ 
liu. . /- / f A

Kiaukliai, Ukmergės aps. Nė-
Be trobe- senai čia sudegė uk. Jočio gyve

namas narnami r visa, kas tik 
jame buvo. Gaisras kilo iŠ blo-

Nuostp- 
kz(L. Uk.) I

Pasku- 
ir apy-

Šatės, Kretingos aps.. 
tiniais metais miestely 
linkėj dažnai pasikartoja tai vie
nur, tai kitur gaisrai. Gaisrų 
priežastys — daugiausiai vaikai 
ir nevalyti kaminai. Taip š. m. 
spalio 3 d. miestely ūkininko 
Ruginio 5 m. vaikas bęžaizda- 
mas degtukais netyčia padegė 
kluoną, iš ktfrio ugnis persime
tė į tvartus ir klėtis.
šių sudegė \isas suvežtasis vasa 
rojus iškultieji grudai ir paša
ras. ] gai laikomo kamino.

Tuo pat metu netoli Šačių dideli, 
miestelio Laumaičių kaime vai- ' 
kai bežaizdami padegė stogine- 
lę, iš gurios ugnis į persimetė į 
kitus trobesius, ir, nežiūrint ge
sintojų pastangų, sudegė 4 ūki
ninkų visi trobesiai, žiemai pa
degėliai pasniko be pastogės ir 
duonos. Neperseniai ir kituo
se kaimuose buvo gaisrai ir iš 
tų pačių priežasčių, o taip gi dėl 
blogo kaminų valymo. •

Gruzdžiai, Šiaulių aps. Spa
lių 16 d. vidudieny Gedvydžių 
kaiųie kilo gaisras. Nuo ugnies | 
paveju supleškėjo 6 ūkininkai, 
kurių liko tik. viena troba, do
kaukomis dengta, ir vienas klo- 
j imas. Kiti visi trobesiai ir vi
sas ūkininkų turtas pražuvo, iš
skiriant gyvulius, kurie buvo 
lauke. Tarp kito ko nemaža 
sudegė ir pinigų, kuriuos ūki
ninkai laikė paslėpę palaikiuo
se. Ugnis kilo iš klojimo. Vėjas 
putė tiesiai į sodžių, žmonių 
dauguma buvo išėję į Šakyną 
bažnyčion už trijų kilometrų.) 
Gaisro priežastis, — i

Žemaites 
Laidotuves

nė, K. Ralyk ir P. Ruaedcas. MMH^AUJAS METASSHH 
įdavė nuvežti vainiką su para- NAUJA IDEJA^“

rengia

/DRAUGYSTĖ L. D. K. VYTAUTO No
' *

A. L. D. L, D. Pirmo Apskričio Teatrališkas' Rateljs
' * suloš vieno vieksmo komediją

“Dėdė Atvažiavo
Po lošiihui šokiai iki vėlai nakties

Ned., Sausio-Jan. 8, 1922

RO E
FABIONAS Ir MICKIEi

Geria usja 

laivakortes,

Insiirinni 
i: ■' ■ . '—u.
809 W. 35th St, ar

Tai- Bouisv.
■1 . >• ■Wwr- ■■
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A. a. Julija1 žimantienę-jįę^ 
maitė per didžiuosius Šalčius bu
vo atvykusi Kaunan savo anū
kės moksleivės reikalais. 
Aplankė Si. Stfmo posėdį. Bu
vo visai sveika. Bet grįždama 
nušalo, gavo plaučių uždegimą 
ir 7 dienas tepasirgus mirė, nors 
gydytojų pagalbos nestigo.

Į laidotuves atvyko duktė su 
anūke, taip pat jau moteriške. 
Nabašninkė turėjo Jau* praitnu- 
kų. Be to, moksleivių delegaci
ja su vainiku iš Panevėžio, švie
timo Ministerijos atstovai su di
rektorium Daukša, Meno Kūrė
jų Draugijos atstovai su proku
roru Papečkiu ir Kubėrtavičie- 
nė (iš scėnos sekcijos), Stimo 
nariai, kan/J. Tumas, korespon
dentas. Vienuolis ir k.

‘ / — spėjama,1 Pusiau antros po pietų Bulotų 
kad neprotingo vaiko padegi- kutą apgulė visa Mariampolę. 

Išlydėtų atėjo klebonas Dvara- 
nauskas, asistuojamas kan. J. 
Tumo. Ilgiausia eilių vainikų, 
baltų ir raudonų, išsitiesė per 

. Lydėjo ir kariš-

šu: Lietuvos Soc. Liaud. Dem. 
ir Liet. Valstiečių Sąjungos Št.
S. frakcijų bloko — Gerinamą-i 
jai musų žemaitei.

Meno Kūrėjų Dr. pasiuntė 
kap. Juozą Papeckj ir aktorę A.

Nauja knygylė, kuri turėtų butt 
kiekvieno lietuvio namuose yra 
išsiuntinėjama veltui. Išpildyk 
kuponą žemiu ir pasiųsk pas 
MANUFACTURERS PATENT CO 
520 FIFTH AVĖ., NEW YORK

Vardas ........  ...<.....................

CHAS STIlUMIL SVETAINĖJE 
158 E. 107-ta gatvė, kampas Indiana Avė.

Pradžia 7:00 v. vakate. Įžanga 50c. ypatai
2žtnw.

KUCHINSKA8 
JVIS ADVOKATAS ; 
ind St, kerti Leariti St 

Telefone, CanaI 2551

mas iškeršto. Gyvenant vien
kiemiais tiek nelaimės nebūtų 
buvę. Dokaukomis dengta tro
ba visgi išliko, nors buvo tarp
ugnies, kad net ant lubų vantos. |vįsa kvartalą, 
ir kiti greit užsidegą daiktai su- ,su savo kapelija. 
degė.

Papilė, Šiaulių aps. Kučga- 
lyse rugsėjo 26 d. ištiko gaisras. 
Kučgaliečiai suvežė javus į klo
jimus ir paskui .vežiojo garinę 
kuliamąją nuttiąną iš vieno kloji
mo į kitą, paeiliui kuldami. Kli
bant nerasi nei vibno, kad butų 
blaivus: visi surūgę samogonko- 
je. Visi ūkininkai girti, kaip 
šiaučiai. Tuom tarpu kibirkš
tys iš dūmtraukio griūna, ir 
nors visi mato, bet sako,, kad tai 
niekis; nes visi labai jau drąsus, 
yra. Ir štai, kada taip gerai 
klojosi, kibirkštys užlėkė' ant 
stogo ir uždegė klojimą, kuris 
si* visais javais per pusę valan
dos pavirto į pelenus.

Skuodas, Kretingos aps. Spa
lių iš 16 į 17 dieną Luknies uk. 
A. Mackevičiaus nežinia iŠ kur 
užsidegė kluonas. Iš kldefio 
(klojimo) ugnis .pasiekė žardą, 
paskui tvartus, rūsį (skiepą) ir 
kaimyno tvartus. Gyvuliai pa
sisekė išgelbėti, tik . sudegė 1 
kiaulė ir 11 žąsų. Buvo spėja
ma, kąd piktadariai padegė, bet 
paskui pasirodė, kad Mackevi
čius vakare ėjęs kluonan šiaudu 
Tokiu budu išeina, kad gaisro 
priežastis buvo Mackevičiaus 
pypkė. Nuostoliai siekia apie 
100,006 auks.

Kapuose kalbų . pasakyta 14. 
Kan. Tumas pažymėjo nepapras
tą vyksnį, kaip 50 metų mote
riške atsiliepė į naują tautinės 

'kultūros judėjimą ir ištikimai 
įtr tarnauja per visą jau amžių, 
nieko už lai iš visuomenės ne
gaudama. P. Lastienė sklandžiai 
atpasakojo nabašninkės, “žibu
rėlio” kūrėjos, rolę jaunuome
nės globojime. And r. Bulota"' 

? nuoširdžiai atpasakojo paskuti
niąsias jos dienas. Lastas (Ado
mas Juodasis) paskaitė puikų 

i sonetą ant kapo. Papečkys Me
no Kūrėjų vardu, ir tt.

Visi žymėjo didelį nabašnin- 
kės ramumą, prisirišimą prie 
Bulotų šeimynos, darbštumą. 
Lig pat galo ji redagavusi savo 
raštus; ypač gražus esą palikti 
atminimai laikų iki pasipažįs- 
tant su P. Višinskiu, kurs jai at
vėrė duris į šviesą; taigi apie \ 1

jiem įdavė nuvežti uždėti ant 
grabo tris vainikus: nuo Men 
Kūrėjų D-jos Centro Valdybos 
su parašu: “Tai, kuri mynė 
mums takus į ateitį” — nuo Me
no Kūrėjų D-jos Cfehtro Valdy
bos; antras nuo Meno Korėjų 
Dr-jos Literatūros sekcijos su 
parašu: “Tu amžiną turi mumy
se vardą”
toros Sekcija; nuo Dramos sek
cijos vainikas su tokiu parašu: 
“Viena pirmųjų žiobei scenos ug
nelę” — M. K. D-jos Dramos 
sekcija. ' ,

Moksleivių šelpimo d-ja “ži
burėlis”4 Kauno skyrius pasiun
tė vainiką su parašu: “Mylimą
ja! žemaitei 
nevėžio skyrius: 
tei”
“Lietuvos tykininfcb” ir “Varpo’’ 
Redakcija vainiką su parašu: 
“Žemaitei/’

čia reikia pastebėti dėl Pane
vėžio mokinių — jie nusiuntė į 
Mariampolę del&gaciją iš dviejų 
asmenų su vainiku.

Krašto Apsaugos Ministerijos

, ^1. K. D-jos -Litera-

Orkestrą K. POCIAUS.

S. W, BANES 
ADVOKATAS 

FaU 9 A. M. iki 6 P. M. 
1811 Rector Bsilding 

7* West Monroe Street, Chicago, 
Phone Central 2560 

Ret. 8214 S. Halsted Si.
Tartis 1615. Vai.: 6 iki I vak. .

scenoj Lietuvos Duktery Dr-stė*
Veikalas atvaizdins karės lauko baisenybes, kur 

žūsta musų brolių tukstančiai-tukstančių, o su mo
tinomis lieka skurdas ir badas, kančios, ašaros ir 
įnirtis. Taigi ir šio vakarė pusę pelno aukosim Ru
sijos badatijantiem daįrbininkamš, kurie šaukiasi mu
sų pagelbos. Taigi gerbiama Chicagos Lietuvių vi- 
siTomone! Kurie jaučiatės darbininkais, privalot vi
si atsilankyti ir prisidėti prie ta naudingo darbo.

Po perstatymui bus šokiai iki vėlybos nakties.

Užprašo KOMITETAS.

Keturių Veiksmų Dramai Stato 
Nedėlioję, 'Sausio-Jan. 8 d., 1922 

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

Durys atsidarys 6 v. v. Lošimas prasidės 7:30 v. 
Įžanga $1.06, 75c ir 50c.

Veikalą suloš A.L.D.L.D. 1-mo'Aps. Teatr Ratelio 
5 gabiausi artistai 11 ' ■

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

Ii Sa. La Šalie St. Room C2 
Tai. Central 6891 

Taku 812 W. 88rd S>, Ckeau
Tai. Yards 4681.

—............—... - ' . '

Vada visokias byiaa. visuoaa 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visoldun Dokumen
tus, perkant Urba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas Ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morga- 
ėiaus ant lengvą iMygą. s 

..........

— žiburėlis; Pa- 
Musų žemai- 

Panevčžio mękiniai; Iškilmingas
BALIUS

Rengia
RA^ANCAVOS' MOTERŲ

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVET.
prie 32nd PI. ir Auburn Avė.-

Kviečiame publiką skaitlingai atsi
lankyti ir smagiai laiką praleisti, o mes 

C" f 9stengsimės kuogeriausiai atsilankiusius 
užganėdinti.

Tai, Haymarket 8669
JOSĘPH W. GRIGAI 

Lietavis Advokatas
Kambarin 806, Home Bank Bldg 
Kamp. Miivvaukee ir Ashland Avės 
Ofise vai.: nuo 9 iki 5 it m* 1 

iki 9 vakare. *

DR-STĖ
( Muzika Aleko Bijanskio.

GOLAN&GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbora St. 
Randolph 3899

MAURICE J. GOLAN L 
Bes. 1102 S. Ashland Biri 

Seeley 8679
-----

Gražiausias Koncertas Šiš koncertas bus gražesnis ir įdomesnis už visus 
kitus buvusius koncertus, nes jame dalyvaus geriausios 
lietuvių muzikales spėkos.

- Rengia
NORTH SIDES DRAUGIJŲ SĄRYŠIS 

NAUDAI VIEŠOJO KNYGYNO 
NEDĖLIOJĘ

Čia bus visų mėgiamas dainininkas gerbiamas P.
! ! STOGIS. Lietuvių Jaunuolių Symphony orchestra. 

Pirmyn mišrus choras; draugijėlės Bijūnėlis choras,, 
duetai, kvartetaj ir taip toMau.

15 SAUSIO, 1922
SHOENHOFEN SVETAINĖJ

1214 N. Ashland^A^e., kampas Mihvttukee Avė. u 
Programa&jrfasidės lygiai 6:80/val. vakare

Įžanga sp drapanų pasidėjimu 65 centai
fe.-.- —X ■* ' —i' ■ --

Gerbiamą lietuj visuomenę užprašome skaitlin
gai atsilankyti. Tikriname, kad išgirsite, negirdėtų 
dalykų. Taipgi savo atsilankymu paremsjte ir Viešąjį 

: Knygyną. ’ ' \ '
Pro programo šokiai prie J. BALAKO orchestros. , 

: . • Kvįeįia KOMITETAS.

f ■■1 1 ■ ■■■ ■ I I I ■■ .11 I .

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj.
- ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Sąlle St.
Room 1808

■ Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 8395 
v__,__________________ ----------------------------------------- .... .yj

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis
KoBtraktortaa ir 

budavotajas.
Bad.rojam. Ir tetarau.

1401 W. 47th St, CMear«

METINIS 
Susivienijimo L. Am. 

’ Moterų 208 kuop. ŠOKISs*
\ Ž-l-N-O-M-O-J

> ’ ! ■ ■

Auburn Park Mastinio Temple 
Seredoj, S^usioJan. 11

___________r 192 2 *
. 8 v. vak.; _______ Įžanga 75c ypatai

Kviečia visus, KOMITETAS,

DR. CHARLES SEGAL' 
Praktikais 15 autai
f Ofisas 

4721 80. Ashlasd AtA, 1 itbt 
Chtehfo. niisois.

Sfreelalistaf džiova 
Moterim, Tyrli^k fr 

Taiki į
OFISO VALANDO8I 

Mus II Iki 12 uaL ryti nuq 2 Iki 
5 vai. ps plet Ir nuo 7 Iki 8136 tai. 
Vakaro, Nadiliomls nua II 

valandos ryto iki 1 rak po ptes.
Telefonas Drezol 2880

S500.OO *—
BUS IŽDALINTA

1...........      ■ n» IHIH ....... ...................... . ................... TT"" 1 h l<Į"lĮ ^wfi111 1 '

DOVANU -> S50(Loo
9-AME METINIAME MASKARADŲ KARNlVALE

t ,

' PARENGTAME .

LIETUVIŲ BALTOS ŽVAIGŽDES PASELPINIO KLIUBO |

Sub. vak., Sausio-Jan. 7/22
MILDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23-rd PI.

- Pradžia 7:30 vai. vak.
Įžanga 50 ceritŲ Muzika J. JERECK

.......ii a**



Baltic States Bank
KAPITALAS IR SURPLUSAS S270.000.00

Subata, Sausio 7 d., 1922

Baltic States Bank

>

L <

direktorių ir 
parodo savo

lt

Jus nepadarysite’klaidos pavesdami savo pini-x 
gus musų globon. Pradekite checking arba savings 
accountą šiandien, o bus patarnauta kaip kad gei
džiate.

Pasekmingiausi biznieriai, kiekvienas didysis fl- 
nasthtas — jų atsargus globojimas jungiasi su tuo- į 
mi, ką banko viršininkai užtikrina: saugumą, tvir
tumą ir nuolatinį progresą, i

Banko tvirtumas remiasi ant jo 
tas ypatingai yra tiesa, kuomet jie 
atstovčjimą^vietoj savo ypatiŠkais dalykais šiame 
banke. ,

BALTIC STATES BANKAp MOKA 4 NUOŠIMČIUS Už DEPO
ZITUS. NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI PRIE SUMOS KAS MĖNUO.

DABAR PATOGUS LAIKAS PASIDĖTI PINIGUS BALTIC 

STATES BANKE. GALITE PERKELTI JUOS Iš KITUR: ATSIŲS
KITE MUMS SAVO DEPOZITO KNYGUTE, O MES IŠKOLEKTUO- 
SIME IR SAVO KNYGUTĘ PRISIUSIME. ,

SIUNČIAME PINIGUS PERLAIDOMS IR KABL^GRAMAIS 
GREITAI, PIGIAI IR SU PILNIAUSIĄ GARANTIJA.

PARDUODAME LAIVAKORTES Į LIETUVĄ IR iš LIETUVOS.
I \

VISI YRA UŽGANĖDINTI, KAS SU SAVO REIKALAIS KREI
PIASI Į , . •

294 ęighth Avė., Nėw^York, N. Y
(Kampas 25-tos Gatves) • >

BANKAS IR JO 
D1REK TORIAI

The Stock Yards Savings 
BANK

4162 So. Halsted Street, 
. Chicago, Illinois.

* *

Yra narių Chicago Clearlng House 
Associacijos.

KORESPONDENCIJOS J
ROCKFORD, ILL.

Trūksta veikimo; Rengiama

rNAUJIENOS, Chicago, UI. J. / ____________ 3
A.MICHNIEWICH

Petrausko ir Pocių koncertas.
Kada visas pažangusis vie

tos lietuvių visuomenės spar
nas darbavos išvien, įlockfor- 
do lietuvių kolonija vaidino 
svarbų vaidmenį Amerikos lic- ' 
tuvių gyvenime. Kiekvienas 
klausimas,s iškilęs politikos, ar 
labdarybės dirvoj atkreipė į 
save rockfordicčių doufę ir, 
reikalui esant, jų aukos pasi
žymėjo savo gausumu.

Tas pats buvo ir su pramo
gomis. Kiekviena organizacija

ga vakari} surengti. Kiekviena 
stengėsi sezono metu užsire
gistruoti kuo daugiausia vaka
rų ir tuomi du kiškius ,pušaii- 
ti: viena, parodyti, saVb veik
lumų, kita, savo finansus pa
didinti. , t t

Tečiaus šio rudens sezonų 
viešoji vietos lietuvių darbuotė 
nepasižymėjo; ypatingai ji ne
žymi kultūros dirvoj. Tam ap
sistojimui, žinoma, galima su
rasti priežastys. Bet, turi būt, ===■ 
neapsimokės tas klausimas kel
ti, kadangi tų ^priežasčių gvil
denimu sunkti Kukti pasjekti 
pageidaujamų sekinik Dar tu
rės praeiti tam tikfas - laikas

KUR?

sis ūpas ateis į normalį sto
vį. Tųsyk visokis išpustų am
bicijų raugas savaime išga
ruos.

Šiomis (muuunis. .prttyriau iš 
tikrų ^altinių, kad M. ir D. 
Draugija “Mirga” rengia kon
certų bostoniečiui kompozito
riui Mikui Petrauskui sausio 
22 d. Mendelsono svetainėje. 
Be M. Petrausko programą 
taipgi dalyvaus kompozitorius 
P. Pocius ir P. Pociene iš Chi- 
cagos. Tas reiškia, kad rock- 
fordiečiai turės pragos išgirsti 

mopuleriausius Amerikos lietu
vius dainininkus ir kompozi
torius, Kukurūzas

ST. LOUIS, MO.

Gruodžio, 31 d. 1921 m., 
Kazimiero Draugija, buvo 
rengus balių. Balius pavyko 
gerai. Paprastai, į Šv. Kazi
miero draugijos parengtus ba
lius atsilanko daug svečių; šį 
kartų taipgi atsilankė gražius 
svečių būrys. Visi gražiai link
sminosi baigdami senus metus 
ir laukdami Naujų. Draugijai 
pelno liko apie trisdešimt do-. 
lerių.

Sausio 1 d. 1922 m., Šv. Ka
zimiero Draugija, laike savo 
2(>tų metinį susirinllimų. Ap
svarsčius einamus draugijos 
įeikalus, buvo renkama drau
gijos valdyba 1922 metams.

Į valdybų išrinkta naujas pir
mininkas, W. Domaševičius, o 
kiti likosi tie patys.

Naujai išrinktam 
kui reikia palinkėti
darbuotis draugijos labui, 
dienų prie draugijos prisirašė 
trylika naujų narių.

A. Tvaranavičia, iždininkas.

pi'rminin- 
cncrgingai 

Tq

A

Daugybė draugijų, kliubų, verteivių ir tūkstančiai pavienių 
žmonių Hįko pinigus -savame banke —yMETROPOLITAN 
STATE BANKE, kurio stiprumą bei saugumą gali srpęst 
iš to, kad jo Kapitalas su Perviršiu yra $245,000.00 o direk
torių ir šėrininkų turtas viršiją $12,000,000.00.

» 4 * t

šįmlai lietuvių šįmet perkėlė sa
vo pinigus į šį stiprų banką dėlto, 
kad žino, jog jų pinigai niekados 
nepratus.
Del Tamistos parankumo pata
riame, kad atneštumei savo ban
kinę knygutę bile kokio banko, c ♦ 

mes perkelsime Tamistos pinigus į šią banką su visa! nuošimčiais. 
Sausio gaus procentą nuo PIRMOS d. Sausio.
Kurie padės arba perkels savo pinigus į šį banką prieš 15-tą d. 
■^Teisingumas ir Mandagumas Patarnavime yr^musų Pamatas. 
Nepraleiskit progos — įstoki! Šiandien į musų Kalėdinį Kliubą.

Metropolitan State Bank
PIRMUTINIS LIETUyišKAŠ VALSTIJINIS BANKAS 

AMERIKOJ
2201 W. 22nd Kampas Lcavitt Sts., ” Chicago
Banko” Valand.: Kasdien nuo 9:00 v. ryto iki 4:00 v. vak.<Utar- 

ninkais ir Subatomis iki 8:30 v. vak. ) 1

DR. A. R. BiUMĖNTHAL1

Tel Boulevari 1417

Dienoms. 9 ryto iki 9 vak.

Ne*. 10 iki 12 >l«t«.

Vienam* name bu Dr. Monkevičium. 
Tel. Boulevard 9708

BaiguM Aku
šerijos kolegl 
jų; ligai prak
tikavusi, Peną 
■ilvanijoa ho* 
pitalžs*. Pa
sekmingai pa
tarnauja pri* 
gimdymo. Duc 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kaluos* mo
terims ir mer
ginom*.

Akiu Specialistas
4649 S. Ashland Are.

A

S5

su-

7

<✓7 Bank for aū tfie pooplo

I SjocKUdic

Šios instaigos tvirtumas atsimuša
” ' K

j faktą, kadangi nuo rūgs 6, 1921, kuomet 
darėme paskutinį raportą valstijos audito
riumi , v ' " '

Musų Depositai pasidaugino 
ant $419,000.00

Pasidarykit ši banka SAVO banku 
pinigu tąupymui DABAR (be polu- 
kio nustojimo.

3% polukio mokėsime nuo Sauso 1 (J. už 
taupomus pinigus, kuriubs nusidėsite iki 
Sausio 16-ai.

DR. A. MONTVLD
Uetavts Gydytoja* Ir Ckirarga* 

2* Esat Wuhingtoa SL 
, Valandos: aus 10 iki 12 ryt*.

TalephoM Central 8862 
1824 Wabanala Avė. 

▼alandost nu* 6 ild 8 vakare 
Razidancijos tat Kedzi* 7716

PUSĖ KAINOS
Išpardavimas

Vyrams ir vaikinanrjg siutai 
kotai $20, $25 ir $80, dabar 
$12.50 ir $15.

Kiti siutai ir overkotai iki
Turime pilniausi pasirinkimą vyriš

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

Tamistos pinigų verti, arba pinigai 
grąžinami. I

Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned. (k> 
6 vak.

{steigta 1992
S. GORDON, 

1416 So. Halsted SL’

ir over- 
po $10,

$45.

DR. YUSKA ■
1900 So. Halsted SL

- Tel. Caaal 2118

Bmddeadjai 2811 W. SM 8t 
T ei. Prosnect 8466

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Pranešimas ą 

DR. M. T. STRIKOL’IS 
Lietuvis 

GYDYTOMS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą į 

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

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

N a m.: 2914 W. 43rd Street. 
Tel. Lafayett* 263

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 80 metai 

Ofisas:
8149 S. Morgan St, kerti 82 SL 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS*

Nuo 19 ryto iki 8 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomas uuo 10 -— 

2 po piet.
Telephone Yarda 687

ČIUŽENS STATE BANK
MELROSE P ARK, ILLINOIS

1 (Bankas ant kampo) 
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAMEJBANKE.
8% paliikio mokama už padėtus pinigus 

PINIGU SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOSPINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULO^ 

'Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinis valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Sub«r> 
tumi* nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

S.    ......... . į   .............................. ... ■  „ „M tl.. * y
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NEPAPRASTAI PASIŪLYMAS 
LYTIŠKAI NUSILPNĖJUSIEM
v VYRAMS.

NAUDOKITE
JT . - -

Ruffles galima ga*ti vhos* aptiekoa* yo 65*. bonkfc ar 
ii ildirbeju p«r paltą ui 70*. bonką.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avė. A SBth M. BrooUyn* N. Y«
—---------------------- -----------------------------------------------

A

Jums Galvos 
naudokite 
Ar Jtpų Plaukai 
NAUDOKITE / 

Ar Jų« Norit* Ap*a 
NAUDOKITE 

ĮUŠlailymui savo plaukų 
NAUDOKITE

Prisiųskit mums . tik 50c
.Lytiškai nusilpnėję vyrai, kaipo 

nervuoti, išgyja ant visados. Jšsigy- 
<lysit vartodami NOVO. Todėl, ir. ga
lima pavadinti stebėtinų, kuris jau 
Rūkstančius išgydi lytiškai nusilpu
siu* vyrus. Jei vargina nerviškas 
nusilpnėjimas, jie nustoję vyriškumo, 
jei turite malenkoliją, šaltas rankas 
ir kojas, galvą skauda, skaudėjimą ar
ba vidurių užkietėjimą, iš priožasties 
paeina baisus sapnai ir abelnai kas 
tik ap«ir*iikia žmonėse. Kaip pasi
naudojo kiti, tai paaveiksit ir jus nau
dojant NOVO. Tą būdą vartojant, 
truaspam* laik* tapsit* tvirtu, sveiku, 
Iaimia<u, j*i tik laiku vartos i t. Pa- 
vyadžiui, kad partikrinus jus tuomi, 
paaiųsim* NOVO ir tikrai persitikrin
si! pasiųsime VELTUI tiėk, kad pil
nai užtek* ant 15 dienų, jei tik pri- 
siųsltė pavardę antraią ir 50c. pašto 
ieakleliai* arba pinigais apmokėji
mui persiuntimo lėšų. Meldžiu at
kreipti atidą, kad tai ne yra per ma
žas pamSginimui pakelis, užteks ant 
15 dienų, šis pasiūlymas yra ant ap- 
nihašiuato laika. Parašykit mums be 
vflkinim*, pamipidami laikrašėio var
dą, kuriant* raatlm* šį- paskelbimą, o 
mės išsiųsim* nvinita* gyduoles tuo- 
jaus.

NOVO COMPANY 
Bok 88, Dept. 48, Brooklyn,

Ganai B57
Naktini* Į*L Danai 1118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valand**: U iki 12 ryte: 1 iki 4 M

Tabphon* Yard* 1589

DR. J. KULIS
LIETUVIS

•TDYTOJAS IR CHIRURGAS

panilas, hdm

Td. Boutevrod 8160
Dr. A.J. KARALIUS 

GylytvjM Ir OMhkbm 
VALANDOS: 9-18 ryU

1191 80. Morgai StraaK 
Chlca<a, UI.

p T*l*phon* Vaa Burta 294 
R**. 1189 Indspandano* Blvd. OUeacf

DR. A. A. ROTH
SUSAS •TDYTOJAS ir CHIRURGAS

Talaphm* Drovwr MM

A ♦

N.
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1739 SO. HALSTED ST 
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Jdephone Roosevelt 850fl

Subscription Katėsi
18.00 per year in Canada.
|7.W per year outaide of Chlc*j>
|8JW per year in Chicage.

9c. per popy.
Entered aa Second ClaM Matter 

March 17th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, III., andar the act of 
March 2nd. 1879.

Leidžia Naujianų Ban- 
drovi, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
H4 «— Talafon*aj JBooeeyalt 05141.

Vialmokijlmo Kalu*]
Chicagoje — paitm

Metama - - ,
Pūgai meti - ■ 
Trinu m*nesiazxu

4.50
2.24
1.75
14K)

Viena kopija T
Savaitei -nr, 
Mintai ui rr i

Suvienytose VabtljeM M Ghicagoj,
paltu:

Metama M«
Pusei meti ,.,T.',''.T.irJL 4*oo

- . 1 2.00
1.50

, X . . , J - .75Vianam minas!*! 
hiiatuTon ir kitur uidanlaoam 

(Atpiginta)
Matams . L , . a > T |8.f0 
Pusei meti - - — , T ū™
Trinas minėdama —r - 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymo.

4.50

kad pradėjus su Uis savo 'jienosė 
priešais kalbėti, kaip lygus!“1, x .

v . r* • - * • Bet Draugo redaktorius irsu lygiu. Priežastis, kuri .. ./v.op iUili nnmi.

įmušto ivusiįuju juu- s.hii visas valstybes išgales. Ko- tik vidujiniam Lietuvos gyXc- 
i negalėtų išsimaitin- kios butų tos kovos pasekmėm?

Svarbus 
talkininkų 
žingsnis.

privertė juos šitaip pasielg
ti, yra ekonominė suirutė 
Europoje — nedarbas, pini
gų kurso puolimas, tarptau
tinės prekybos sumažėji
mas, v milžiniškos valstybių 
skolos ii* 1.1.

Jdomu yra ypatingai tai, 
kad talkininkai atrado reika
linga atnaujint santykius su 
Rusija. Jie taip nebūtų nu
tarė/jeigu sovietų valdžia 
nebūtų pasižadėjusi užmokė
ti senąsias Rusijos skolas ir 
r.cbutu pradėjusi gaivinti 
kapitalizmų Rusijoje. Pas
kutinis sovietų ‘ kongresas, 
šiomis dienomis įvykęs 
Maskvoje ■ ir patvirtinęs 
“naują politiku”, matyt, ga
lutinai įtikino talkininkų 
valdžias, kad bolševikai jau 
nebegris prie savo komunis
tinių eksperimentų ir duos 
progos privatiniam kapita
lui laisvai plėtotis.

Didžiosios valstybės, šiaip 
ar taip kalbėsime, visgi at
siekė savo tikslo, prispirda- 
mos sovietinę Rusiją nusi
lenkti joms. Sekantis jų 
tikslas yra padaryti Rtisiją 
savo vergų, panašiai kaip 
Kyniją arba Meksiką. Jeigu 
tatai pavyktų talkininkams, 
tai butų didelė nelaimė ne 
tiktai Rusijai, o ir visam pa
sauliui. i •

vėl meluoja. Vakar jisai para
šė, kad net ir “Lietuvių Bal
se“ “tokios žinios nėra, kad 
Pufyckis delei šmugejid atsi* 

statydino”. O paklausykite, ką 
prof. A. Voldemaras savo 
straipsnyje “Lydint d-rą Pu- 
rieki“ (“Liet. Balsas“, gruod
žio 15-16 d. 1921 m.) suko: ♦

“Ir ne Lietuvos likimo 
klausimai, kuriais serga vi-* 
sas kraštas, jį nugriovė, tik 
jo kriminalia veiksmas ir ne
veikimas šmugely privertė 
jį lyusitraukti.”
Vadinasi, “Draugo“ redak

torius dar kartą tapo Sugau
tas bemeluojant. ,

Keikiu, iSticsų, pasigėrėt tais, 
“augštus mokslus“ ėjusiais Die
vo tarnais. Vienas jų — dr. 
Purickis — įklimpo, beapgau- 
dinėjaut valstybę; o 
— d r. česaitis — 
gautas, beapgaudiuėj’ant savo 
skaitytojus.

antras 
tapo su-

“VIENYBĖ” APIE PURICKĮ 
IR ŠMUGELĮ.

. Vyriausioji talkininkų ta
ryba, susirinkusi Francijos 
mieste Cannės, kaip vienu 
balsu nutarė šaukti ekono
minę viso pasaulio konfe
renciją, pakviečiant į ją ir 
Vokietiją su Rusija.

Tai yra be galo svarbus 
žingsnis. Iki šiol talkinin
kai neįsileisdavo į savo tarp
tautinius susirinkimus nei 
vokiečių, nei rusų, laikyda
miesi tos pozicijos, kad su 
jais reikia ne tartis, o kovo
ti arba paliepimus jiems da
vinėti. f Vokietiją talkinin
kai žiurėjo, kaip į savo prie
šą, kuris, pralaimėjęs karą, 
turi nešti tokią naštą, kokią 
jam užvers ant pečių perga
lėtojai. Rusiją gi jie visai 
boikotavo arba vedė prieš ją 
ginkluotą kovą.

Dabar talkininkai permai
nė savo nusistatymą ir pa
darė pirmą žingsnį prie to,

^Apžvalga 1

g—a—»gii----- r imwa<r>aA>a

Gruodžio 30 <1. Brooklyno 
“Vienybe“ paskelbė editorialą 
po antgalviu: “Purickis šmu- 
gelninkas?“ Tame straipsnyje 
ji išreiškia nuomonę, kad bu- 
vusis Lietuvos užsienio reika
lų ministeris buvo priverstas 
pasitraukti ne dėl politikos, o 
dėl šmugelio.\Sako:

Buvo spėjama, kad krikš
čionių demokratų, krikščio
niškasis užsienio reikalų mi
nisteris, Purickis, atsistaty
dino delei iKmanso projek
to; bet paskiausios žinios iš 
Lietuvos užveda kitokią min
tį. Pasirodo, kad iš Lietu
vos Njsados siunčiama mai
sto musų atstovybei Maskvo-

je, nes maisto Rusijoje ma- 
• žaj ir ji

ti. Bet Lapkričio 28, Joniš
kio Žvalgyba nužvelgė net 
tris vagonus miltų, kurie bu
vo vežami minėtai atstovy
bei. Mineli vagonai, aiiot ofi
cialių dokumentų vežė mil
tus, cukrų ir kruopas, ku
rias, kaip skelbė “Lietuva“ 
Lietuvos valdžia dovanojusi 
Rusijos badaujantiems. Bet 
Žvalgyba, nežiūrint kad Užs. 
Reikalų Centralinio Dept. di
rektorius labai priešinosi, su
stabdė vagonus ir juos iškra- 
čiusi Tado 625 pudus suka
rino ii’ kelioliką kilogramų 
kokaino, už kuriuos butų 
reikėję pagal įstatymus už
mokėti apie 30 milijonų auk
sinui muito iLietiivos ižctaii. 

Eidami po oficialiu Finansų 
,Ministru i jos duotu leidimu 
tie “miltai, cukrus ir kruo
pos” ėjo be muito ir but^ 
buvę kieno tai pardavinėja
mi Rusijoje. Kuomet tas įvy
kis tapo žinomas, A. Šmulk
štys įnešė St. Seimui skubo
tą interpeliaciją Ministeriui 
Pirmininkui ir Krašto Ap
saugos Ministeriui, ką jie 
mano daryti, kad šmugelni- 
kavimą iš ministerių ir at
stovybių išnaikinus, nes tas 
įvykis nebepirmas ir jau Ka
cas kartą,, vežė keletą pūdų 
“diplomą liniškip dokumentų” 
Maskvon ir lapo pagautas. O 
“L. Balsas“ praneša, kad 
ministerių • kabineto nariai, 
Šimkus ir Aleksa pareiškė 
— jie atsistatydinsią jei Pu
rickis paliks kabinete. Ir Pu
rickis rezignavo.

Sunku butų pranašauti, kuo 
galutinai pasibaigtų tos imty
nes, bet neabejojama dėl vie- 
no daikto: atkakli tautinė ko-

šuomenės tiek jėgų, kad bent 
kuriam kuriamajam darbui 
nebeliktų beveik nieko. Dar 
butų pusė' bėdos, jei Lietuva 
butų atsirybojusi ntio Lenki
jos ir tautiniai kivirčai eitų

ijime,. Tuomet atskirų buržua
zinių grupių imtynės nebūtų 
tiek aštrios, nereikalautų /lokio, 
jėgų įtempimo ir pagalios bu
tų kartais net naudingas dar-: 
bininkų klasei; kuomet bur
žuazijos frontas butų suskal
dytas tautiniais priešingumais; 
Lietuvos darbininkai be tautų 
skirtumo mokėtų suvienyti sa
vo pastangas ir eiti suderinto
mis .eilėmis prieš savo priešus

Padėtis keičiasi, jeigu Lenkų 
imperialistams bus atviri var
tai Inetuvon. Tuomet lenkiška- 
sai gaivalas 1 sietuvoje, nuolat 
papildomas ir remiamas iš ga
lingų Lenkijos, rezervų, jau 
nebesitenkins patikrinęs lygias 
sau teises, bet laušis pirmon 
vieton visam musų krašte. Pra
sidėtų mirtina kova. Kokių są
jungininkų galėtų tikėtis toje

(Tąsa ant’5-to pusi.) *
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BALYS SRUOGA
1S CIKLIAU

Duona kasdienė ir šabasine —
■ * Mašinos, vėlos, mašinos, vėlos...

“DRAUGAS 
TAS

VĖL SUGAU- 
BEMELUOJANT.

dvi
^Draugo“ melagystes, 
jisai mėgino suklai- 

skaitylojus dėl to

Vakar 
stambias 
kuriomis 
dinti savo
šmugelio skandalo, gilusio Kau
ne.

Viena, klerikalų organas, pa
kartojęs Eltos pranešimą apie 
du Jonišky sulaikytu vagonu, 
tvirtino, kad paskalai apie

Tuo gi 
kad Jo-tarpu mes parodėme 

nišky buvo sulaikyta ne du, o 
trys vagonai, iš kurių viename 
tapo atrasta sacharinas ir ko
kainas. ‘

Antra, “Draugas“ tvirtino, 
kad “Naujienos“ visai neiš
spausdinusios J. Vanago ko
respondencijos, kurią jos bu
vo žadėjusios išspausdinti. Mes 
nurodėme, kad klerikalų or
ganas meluoja, nes J. Vanago 
kol'ėspondencija tilpo “Nau-

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’O 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

(Tęsinys)'

NELSONO Akermano namai buvo toli užu- 
miestėj, ant kalnelio apsiausto mišku. Jie 

buvo apie už dviejų mylių nuo artimiausios 
tramvajų linijos, kurias Petras turėjo eiti pės
čias, saulei kaitinant kaitriai. Didysai bankinin
kas, pasirinkdamas vietą savo būstui, mato
mai, nemanė, kad kas-nors norės nuvykti*į jį 
be ■'juitomobilio. Petras galvojo eidamas, kad 
jam taipgi teks prisidėti prie motorais važinė- 
jančiųjų klasės, jei jis trinsis toliaus šituose 
aukštesniuose rateliuose.

Aplink ‘ visą dtaYą fjo didelė žalvarinė tvo
ra, dešimties pėdų aukščio, aštriais nes ve t in- 

badykliais atsikišusiais lauko ^usėn. Pet
kai tė apie šitą tvorą kgdai tai Amerikos 

laikrašty “Tirnes“; ji esanti tiekos ir 
tūkstančių jardų ilgio, joje tiek ir tiek 

ių ir ji atsieinanti tiek' ir tiek dešimtų

ras
Miesto

Rodos, kad jau pradeda 
trukti skauduliai, kuriuos 
“kadų“ politika ant Lietu
vos valstybinio kūno išbar
stė. Nors labai nepatogiu 
momentu jie trūksta, bet 
juo greičiau, tuo geriau.

Unijos su Lenkais Pavojus
............... ■ ■■■ '■ - ■ ■

St. Kairys

paskutinį kartą 
pavojinga unija

Žviegia tramvajai, dunda asfaltas, 
Rangosi minios, aului mauroja... 
Vartai, bažnyčios, dievas prikaltus, 
Iš amžinybės miestan atkeltas, 
Pusnuogės n|ergos — gatves doroje... - 
Kartais suklinka išgąstis šaltas, 
Kartais našlaitis suašaroja...
Rangosi minios, autai mauroja, 

asfaltas...tramvajai, dunda
2
Rūksta gatvę, 

brilj antai...
Aklą jaunatvė, ankščių senatvę 
Gatvės floroje glaudžia amantai... 
Kad išgyventai, ir nepasentai, 
Ir nejyrakeiktai miestą ir gatvę — 
Yra aptiekus ijr folijantai...
Blizga žemčiūgai, tvyska briljantai, 
Rūksta žibintai, skaidrina gatvę...

Durnuos paskendus^ ūžia kavinė, 
Liūdi buržujas, gerdamas alų... 
Nuogos krutinės, kojos šilkinės 
Tvyską ir šlama — arti be galo... 
Liūdi buržujas, gerdamas alų... 
Kojos šilkinės, linksmos kaimynės... 
Doleriai, markės... Užimtas stalas... 
Liūdi buržujas, gerdamas alų, r
Durnuos paskendus ūžia kavinė... 
4/ ’• ‘ '

žibintai, skaidrina 
žemčiūgai, tvyska

Stovi šalimais, maistą parduoda 
Smuklė, bažnyčia ir univerka.?. 
Kas kokio nori — balto ar juodo,

•Žiopso den tjslč dek&deMas, 
Šopeno valsas kvepia t ragaišiu... x 
Publika žino įjaudo momentu..- 
^ioj>so (lentigič ir dekadentas:

- Kas dar gyvena, o kas,jau maiše...
Skrenda momentai ir koĮnpIementai 
Auga klijentai ir pacijentai... 
šojjcno valsas kvepia ragaišiu, 
Žiopso dentiste ir dekadentas...
8
Kaukia galiorka, kaip vilkai lauke — 
Tenoras kriokia iš Loengrino...
Kojomis braška, prakaitą braukia — 
Kaukia galiorka, kaip vilkai lauke... 
Kažkas už liemens spaudžia kaimyną, 
Šlaunį*... priglaudžia, žiedą numaukia — 
Tenorą giria, tenorą šaukia...
Tenoras kriokia iš Loengrino, 
Kaukia galiorka, kaip vilkai lauke...
9

/
Tilto pakriaušėj ištisas karas — 
Imasi kurpius su akušere...
Slenka, bambėdams, rimtas žandaras, — 
Tilto pakriaušėj ištisas karas.., z 
Kurpiui į fyzę ragana šėrė, — • 
Kurpius nerimsta, asilas daros, 
Lenda’ revanšo, >priešpuoliu varos... 
Imasi kurpius su akušere — 
Tilto pakriaušėj ištisas karas...
JO 1

Po vienuolynus, po kabinetus 
Suslėpta turtai ir katarinkos... 
Smegbnys, širdys, marionetes 
Po vienuolynus, po kabinetus 
Kuria pasauliui išminties rinkas... 
Ryja pasaulis, ką jam išmėto

Rašydamas 
apie tai, kuo 
su Lenkais, minėjau: bet ko
kia Lietuvos valdžia, turėdama 
gyvo reikalo užtikrinti Lenki
jai kelią jūron per Lietuvą, 
renis reakcinius lenkų gaiva
lus Lietuvoje, sunkins pas mus 
socialių reformų pravedimą, ir 
stiprins išviso reakcijos fron
tą .Lietuvoje' Tai butų tik vie
na unijos pasekmių, bet ne 

vienintelė.
Kadjr maža Lietuva, bet tu

rėdama silpną pramonę ji su
daro šiokią tokią rinką, kurią 
Lenkų buržuazija pasiskubins 
išnaudoti; Lenkų prekyba ban
dys kurti Lietuvoje naujus liz
dus; lenkai vystys Lietuvoje 
savo susisiekimo priemones;

mėgins kurti ir savąją pramo
nę; plėtos kulturinį savo dar
bą ir stengsis sustiprinti savo 
įtekmę sulenkintose Lietuvos 
srityse. Koks gali būt į tai at
sakymas iš Lietuvos vyriausy
bės ir paaugančios musų bur
žuazijos? Tik griežta ir. atkakli 
kova.

Tos kovos tikslų butų kaip 
ir du: sustiprinti Lietuvos val
stybinius ryšius su Vilniaus 
kraštiĖir nugalėti lenkų bur
žuaziją vidujiniam Lietuvos 
gyvenime. Suprantamas daik
tas, kad tuo du tikslu Savo es
me yra f aklinai vienas: Lietu
vos dabartinė valdžia, gindama 
Lietuvos buržuazijos reikalus, 
stengtus nusmaugi lenkų bur
žuaziją, sunaudodama tam tik-

Smuklė, bažnyčia ir univerka...
Niekas j bargą nieko neduoda —
Dievo malonės, šnabės paguodos... 
Smuklė, bažnyčia ir univerka
Stovi šaliniais, maistų parduoda...
5 i

Mergos, studentai ir spekuliantai 
Rudenio sodo kampus matuoja... 
Po karuselę ir po gigantus 
Mergos, studentai ir spekuliantai 
Riša problemas, laimę kainuoja... ’ 
Dirba liežuvis, kiaušas supranta 
Be. -medicinos, be chiromanto...
Rudenio 
Mergos, 
6

Mašinos,
Duona kasdienė ir šabasine... 
Poilsio laimę, ilgesio gėlą 
Mašinos, vėlos, mašinos, vėlos 
Graužia, sugniaužę, gerkle ugnine.. 
Siela ištroško, geismas pašėlo, — 
Ištiesė gįslas, dainą sukėlo —

sodo kampus matuoja 
studentai ir spekuliantai...

vėlos, mašinos, vėlos —

Suslėptas turtas ir katarink^s 
P<K vienuolynus, po kabinetus...

n
Kažkas peaiškus bastosi naktį,
Klykia prasmegdams, keldamos verkia...
Sąmonė ima kvaituliu plaktis, — 
Kažkas neaiškus bastosi naktį, 
Bepročiu šaukia, kūdikiu knerkia... 
Sąmonė trupa, šaukias apakti - 
Beproęįįd. kančiai nebepakakti... 
Klykia ^prasmegdama, keldamos 
Kažkas
12
Rudens

verkia, 
neaiškus* bastosi naktį...

liudčjims ištiesė sparnus, 
miesto širdį mažutę...

mirtingai lėkdamas varnas... 
Ridens liudčjims ištiesė sparnus... 
Viešpatie, sunku žmogui čia būti! 
Dulkės—šešėliai—požemiai—karnos

itlykia

t Rudens liudčjims ištiesė ^sparnus!
M i u n š, e n a s

tūkstančių dolerių. Dideli žalvario vartai buvo 
drūčiai užrakinti, o iškaba ant jų sakė: “Sau
gokis šunų!“ Už vartų kieme buvo trys sar
gai, kurie švytrinėjo su šautuvais; tai buvo pa
skutinio dinamitinio sąmokslo sėkmė; bet Pet
ras nežinojo to; jis mane, kad jie visados ten 
stovi kaipo simbolas svarbos to žmogaus, pas 
kurį jis apsilanko.

Jis paspaudė sagelę šalę vartų ir išėjo sar
gas; Petras atatinkamai įsakams padavė vardą 
“Arturas G. Magilikudas^’ Sąrgas įėjo vidun 
ir patelefonavo, paskui sugrįžo atgal ir pravė
rė vartus, tik tiek, kad Petras pratilptų. “Ta
ve turim iškrėsti“, tarė sargas; Petras, kuris 
buvo areštuotas daugelį kartų, visai neįsižei- 
dė šituo pasielgimu su juo; priešingai/jis ma
tė tame Nelsono Akermano svarbos ženklą. 
Sargai išgriozdė jo kišenius, apčiupinėjo vi^ą 
ir paskui vienas jų numaršavo su juo ilgu žvy
ruotu taku per mišką, užlipo vieną aukštą 
marmuro laiptais, kurie vedė į rumus ant kal- 
nokšnio, ir pavedė jį chinui ta’rnui, kuris vaikš
čiojo minkštapedemis šliurėmis.

*
Jei Petras nebujų žinojęs, kad lai yra pri

vatinis namas, tai jis butų manęs, kąd tai yra 
dailės galerija, čia buvo didelės marmuro jiek- 
štos ir lapiniai didesni už P.elrą; o sieniniai ki
limai’ buvo su tikrojo dydžio arkliais; buvo 
šarvuotų su kaujamais kirviais vyrų, japonių 
nutrūktgalvių z šokikių ir daugybė kitų keistų 
vaizdų. Prie kitokių apystovų Petrui butų įdo-

mu sužinoti, kaip didieji milioninlyii puošia sa-i —Tai pats esi tas — (kosti),
vo namus ir jis gerte gertų džiaugsmą būda-1 apie Raudonuosius?
mas tarp tokio pertekliaus. Bet dabar visos jo 
mintys buvo nukreiptos į jo pavojingą daly
ką. Nele pasakė jam, ko jis turi žiūrėti, irk jis 
žiurėjo. Lipdamas laiptais išklotais aksominiais 
kilimais, jis pamatė užlaidą, Už kurios žmogui 
galėtų pasislėpt, o prieš ją raito ispano lapi
nį ant sienos. Jis sumanė pasinaudoti šitais 
dviem reginiais. ' • , , 1 ‘

i

Jie perėjo priemene panašia koridoriui IIo- 
tel de Solo viešbuty, atėjo pas duris, tarifas 
lengvai pabeldė į jas ir Petras atsidūrė dide
liame pusiau apšviestame kambary. Tarnas iš
ėjo nepasakęs nei žodžio, uždarė duris ir Pet
ras liko vienas bestovįs, nedrąsiai laukdamas, 
kas bus toliau. Kitame kambario šone jis iš
girdo tris, silpnus nusikosėjimus, pa reiškiančius 
ligonį. Ten stovėjo keturstulpė lova iš kokioy 
tai juodmedžio su padanga viršui ir kilniais iš 
šono; lovoje sėdėjo žmogus apramstylas prie
galviais. Jis vėl išgirdo nusikosėjimus ir pas
kui silpną balsą, “Ateik čia.“ Petras nuėjo ir 
atsistojo apie per dešimtį pėdų nu,o' lovos, lai
kydamas skrybėlę rankose; jis negalėjo gerai 
matyti žmogaus lovoje, antra vėl,-jis nežino
jo, ar tas butų pagarbu stengusis jį pamaty-

r •*

nies?
Tai pats'* esi — (sukosėjo) icaip vadi

Gudžas, — tarė Petras,

žino

—i Taip, tamsta.
. Sėdintysis lovoje kosėjo kas dvi ar trys 
minutos, bekalbėdamas su. Petru ir kiekvieną 
kartą Petras pastebėjo, kad jis kosėdamas už
sidengia ranka burną, lyg kad gėdydamasis to 
balso. Pamažu Petras apsiprato su patamsiu ir 
galėjo matyti, kad Nelsonas Akermanas yra 
senas žmogus, papurtusiais, išdribusiais veidais 
ir smakru ir papurtusiomis mėlynėmis apie 
akis. Jis buvo visai plikas, ant galvos turėjo 
šliką iš juodo siuvinėlfL šilimo ir buvo apsivil
kęs trumpu ^siuvinėtu žid<ctu ant naktinių mar
škinių. šalę lovos stovėjo stalas, apkrautas 
stiklais, bonkomis d r piliulių dėželėmis; ant jo 
taipgi stovėjo telefonas. Kas penkios minutos 
šilas telefonas ima skambint ir Petras turi lauk
ti kantriai, kol p. Akermanas išspręs kokį pai
nų biznio klausimą. “Aš jiejiis pasakiau savo 
išlygas“, jis būdavo atsako su nekantrumu ir 
kosti; Petras, bedahodamas kiekvieną turčiaus 
pasielgimo smulkmeną,, pastebėjo, kad jis iš 
mandagumo nei į telefoną nekosėjo. “Jei jie 
įmokės šimtą dvidešimts penkis tūkstančius do
lerių, tai aš palauksiu, bet nei cento nemažiau,” 
sakė Nelsonas Akermanas. Ir Pętras, baimės 
perimtas matė, .kad jis dabar pasiekė pačią 
Olimpo Kalno viršūnę, kad jis buvo aukščiau
sioj aukštybėj, kokios Jis tikėjos pasiekti pirm 
savo ėjimo dangun.

XBua daugįauj

—I----------- i—

Pastabėlės
Iš Floridos pranešama, kad 

suvirš 10,000 musų geriausių

žiemą.” Tai yra toji pati de«< 
šimlis tūkstančių, kuri finan
savo senąsias partijas paskuti
niame vajuj ir dabar gėrėsis 
“senoviškais geraisiais republi- 
koniškais laikais” saulėtoj Flo
ridoj žiemos melą.

‘Kiti žmonės, kurie’ suteikė 
balsus, gei*ėsis senoviškais ge
raisiais republikoniškais laikais 
čia šiaurėje, bet tas gerėjimas 
taip skiriasi nuo Xnuisų ge
riausių žmonių“ ' gėrė ji mos, 
kaip šiaurės A klimatas skiriasi 
nuo to, kurįdo bankininkai ir 
išdirbėjai gėrisi, bei tam kal
ti patys balsuotojai.

sakyta leidimas sumažinti kai 
nos anglųns prie Detroit, Tolc 
do ir Irontono gelžk. Tas 
rodytų, kad valdžiai taipgi 
pi neprileisti 1 šąlančios v: 
menes prie anglių.

ru-
uo-
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KAME PAVOJUS UNIJOS 
SU LENKAIS.

(Tąsa nuo 4-to pusi.)

kovoje lietuvių tautinis gaiii#- 
• las? .į

Atsargiai kalbant, gal ir jo
kių. Žydų buržuazija visuomet 
ir visur buvo “praktinga”. Sa
vo reikalams ji visuomet šie-

nių sąlygų, kurios leistų kuo- 
pilniausia išvystyti prekybos i 
pramonės biznį. Kol dar buve 
bent kokia viltis atstatydinti 
ntnlalomų, buržuazinę Rusijų, 
žydų buržuazija Lietuvoje vi
suomet išsilgusiomis akimis žiu* 
įėjo

Lenkų uniją, iydų buržuazija 
galų gale tik pasveikintų to
kį faktų, — didesnis teritorijos 
plotas, didesni ūkio apyvartai, 
didesnės galimybės pasipelny
ti. Tai nėra teoretinis išvedžio
jimas. Vilniuje lenkai padarė 
1919 metais žydams pogromų. 
Pačioj Lenkijoj žydai ujami 
ant kiekvieno žingsnio ir ligi 
šiol neturi bent kiek pakenčia
mų teisių. Ir vųsgi žydų . bur-( 
žuazija Vilniuje pastaruoju lai-! 
ku aiškiai susiverčia Lenkijos 
pUsėn, darosi unijos šalininkė. 
Kurioj pusėj atsistotų ji lictu- 
vių-lenRų tautinėse imtynėse, j 
nesunku numatyti.

Dėl gudų' butų gana sunku 
inteligentija 
nepriklaušo- 
jos pridcre-

siekia sudarymo 
mos Gudijos. Del 
jinias prie Lietuvos butų tik 
laikinas etapas. Jų politika Lie
tuvos gyvenime butų spekulia- 
tyvė politika žmonių, kurije 
Lietuvos vidujinius santikius 
visuomet stengtus išnaudoti sa 
vam politiniam idealui. Jie dė
tųs su tais, kas jiems daugiau 
šildytų. Ir ar mokėtų lietuvių 
tautininkai visuomet turėti gu
dus savo pusėj, tenka . abejoti. 
Didžiausia gudų dalis — ūki
ninkai — lxitų su tais, kas pa
remtų jų žemės siekimus. Jei 
lenkų valdžia ir buržuazija su
tiktų bent dalinai
lenkus-dvarininkus, lai tuomet 
dar sunku , butų pasakyti, kur 
pasirinks sau vietų gudai-uki- 
ninkai.

Del lietuvių darbininkų, kiek 
susipratimas dar te-

ružmiršta, kad Lenkija, suda
riusi su Lietuva karo konven
cijų, spirtų Lietuvą ne inažin- 

| Ii, bet didinti musų karinome-* 
I nę. Nuolatinio ginklavimosi na
šta, sunkiai bepakeliama šian
dien, prislėgtų visą musų gy
venimų ir nebeleistų bent ką 
daryti žmonių švietimui, ukiui 
kelti, gerinti darbininkų padė
tį. Virstume suvargusiais dris
kiais, šatftuvu ginkluoti, bet 
Irebanėiomis iš nuovargio ko- 
onris, net karo nepradėję. C' 

<ų atneštų mums naujas karas 
»ad ir su Rusais? Neabejoja
mas daiktas, jei rusai įsteng
tų išvystyt ofenživą, jie visų 
pirmų pultų Lietuvą, kaipo 

I silpnesnę fronto dalį vėl pa- 
I verstų musų 
I kovų vieta.

Priminsiu dar vienų daiktą. 
Lenkų karingumas giliai šiur

pė Lenkijos ūkį ir finansus.
Sunku tikėtis,, kad ūkio ne
tvarka ir suįrę finansai duotus 
greitai pataisyti. Naškarusi 
Lenkija ima • virsti kolonija 
Prancūzų kapitalistams. Jos 
unija su Lietuva ir ūkio rei
kalų derinimas reikštų, kad to
kia pat netvarka užlietų ir Lie
tuvą ir galutinai suirdintų mu
sų tik da besikuriantį ekono
minį gyvenimų.

Tai ta i Į) atrodo stambiosios 
pasekmės, kurių tenka Lietu
vai laukti iš unijos su Lenki
ja. Nėr ko stebėtis, kad net 
mažai susipratusi musų visuo
menė, tartum ’instiiikto sura
ginta, vienanbalsan sušuko: 
šalin unija srfnLcnkafe!

T
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KUOPŲ VEIKIMAS

paaukauti

ad tautinė buržua-

savo veltynes. Taip dažnai at
silikdavo kur kitur, taip galė
tų būti ir pas mus.

Unija . su Lenkais ' reiškia 
Lietuvai dideliausį karų pavo
jų. zMusų jaunikis spėjo susi
mušti, ar bent susikiršinti kuo
ne su visais savo Idiimynais. 

Tialingiausie Lenkijos kaimynai
Rusai ir Vokiečiai — tiek 

turi kerštui pamato, kad de
šimčiai metų neišlygins tų su
kiršintų santikių. Tik prisimin-

sus, Po^naniaus prijungimų 
Lenkijai, Augšt. ‘Silezijos pri- 
skyrihių, — ar . gi Vokiečaii, 
j/pač kapitalistinė Vokietija 
krauju širdy neužrašė sau vi
sų tų faktų ir galės juos bent 
kada užmiršti? \^) Rusija? Len
kai užgrobė rytuose didžiulius 
plotus, kurių gyventojai gali
būt visu kuo, tik ne Jenkais.
Lenkai glaudžia po savo spar
nu visokius avantiurininkus 
prieš Tarybinę Rusijų ir pra
leidžia juos į rytus, kaip , tik 
pasitaiko gera proga. Lenfcai, 
Francijos pakilrstomi, mezga 
visokias sąjungas prieš bolše
vikus ir tik tykoja gaujos ga
limybės pultj Rusus.' Ginkluo
to konflikto galimybė iš tos 
pusės nuolat kybo ore. Ir ky
bos visų laikų, vis tiek kokia 
valdžia susidarytų Rusuose. O 
jeigu’jLenkija įsiveltų bet ko
kiai! karan, ji trauktų k kartu 
su savim ir Lietuvą, ypač kad 
mus stumtų iš/ užpakalio ta 
ti Rntentc.

Lietuvoje tenka kartais 
girsti naivių žmonių, kurie 
ko, kad unija su Lenkais
liposuotų mus nuo kaj’o padė
ties ir leistų stvertis kuriamo
jo, našaus darbo. Tie žmonės

;» kruvinų

Chicago. — LSSSįtfoji 
pa laikė savo prieŠmctinį 

■ rinkimų gruodžio 29 d.
m., FelloAvship House salėj. Iš 

valdybos .raportų paaiškėjo, 
kad nuo laiko kuopos peror
ganizavimo ji turi jau vienuo
likę narių. Atskiri nariai pra
nešė, kad jiems tekę kalintis 
su kai-kuriais draugais, dar ne 
partijos nariais, kurie norėtų 
4-tai kuopai priklausyti, ir 
ateinantį susirinkimų įteiks 
vo aplikaeijas.

Kuopos sekretoriui duota 
strukcijų susižinoti su buvusia 
suspenduotos- kuopos valdyba 
dėl grąžinimo kuopai knygų, 
dokumentų ir knygyno raktų.

Buvo kiek plačiau kalbėta 
agitacijos ir* darbininkų švie
timo reikalais. Kol kas nutar
ta duoti sumanymų LSS. VIR- 
tam Rajonui, kad jis rūpintų
si sutaisyti įvairiose vietose 
prakalbas ir paskaitas.

Geriau susipažinti, užmegsti 
artimesnius, draugiškesnius 
santykius susirinkimas nutarė 
lakviesti 22-rųjų kuopą ir ben

drai su ja suruošti draugiškų 
vakarienę. Tuo reikalu rūpin
ti* išrinkta tam tikta komisi
ja — dd. t 
skas.

Kuo- 
susi- 
1921

gal 
sa-

in-

Mackc ir Kavaliau-

Kuopos valdyba išrinkta 
sa ta pati.

Sausio Pratuštinimo Išpardavimas
Skelbiame šį pratui&inimo išpardavimą u’Z labai numažintas kai

nas, kokio niekad nebuvo 40 metų bėgyj Warsawskio retail krautuvėj.
Turime per daug stako. Priversti pasidaryt daugiau vietos. Nn- 

mušėme Visai netikėtinai žemai kainas. Ateikite į musų krautuvę 'ir 
apžiūrėkite musų langus, o pamatysit, kad viskas sužymėta aiškiais 
numeriais ir sutaupysit ką tiktai pirksite

Štai keletas pratuštinimo išpardavimo specialų
^Moteriški juodi arba rudi kid čdfcerykai naujausių patrinų, labai 

madingi. Pirmesnė'kaina $5.95.
Dabar ąlfin’lv

Vyriški juodi 
vieno odos šmoto. 
Dabar

čia jau buvo ir ĮJSS. pildo
mojo komiteto narių rinkimai. 
Daugiausia halsų gavo Miller, 
Čepaitis, Degutis, Kemėža, J. 
Vilis, šmotelis ir Kemėžicne. 
Literai. Komitetan Lalis, 
Michelsonas, Dr. Montvidas. 
Sek r.-vertė j u — Žymontas.

SKA1TYKIT IR PLATINKIT

Redakcijos Atsakymai
J.' Gezouse, Pentwatcr. — 

Apie tai jau buvo Naujienose 
kito korespondento rašyta. Ne
bedėsime. , t

Ant. Streiniui, Cbgo. — Ar 
tamsta imi atsakomybę ant sa-

taikraštin, busi pakviestas teis
man įrodyti tai, ką savo ra
šiny pasakoji? . ,

Originalia Thomas’o
Pasekmingiausis išradimas nuo i u

PLIKIMO
Užinteresuoti vietos mokslininkai ir chemistai ir šiandien yra kalbama 
apie Chicago.

Stebėtinos Pasekmes
Nuo rugsėjo 24 iki šiai dienai, aštuoniasdešimta septyni, vienas po 
kitam tapo nuo plikimo išgydyti stebėtinoms pasekmėms. Kitiems 
ant plikos galvos užauga apie colio ilgio plaukai. Nėra jokio atleidi
mo vaikščiot plika galva daugiau. Musų išlygos labai prieinamos ir 
mes tikrai užtikrinamo pasekmes. Musų linksmas ligonių u^^inėdi- 
nimas yra geriausiu pasigarsinimu /y“

VISIŠKAI GVARAN'ęUOJAME
Išgydymą nuo pleiskanų, puolimo plaukų, odos niežėjimo ir t.t. Liudi
jimus turime. * ' .

KUPONAS
Sis kuponas sijtoikja tiesą jo sa

vininkui jei jį priduos prieš vas. 1 
d., 192^ kiekvienam, veltui gydymą 
ir veltui egzaminavimą. Iškirpkit jį, 
nes daugiau nepasirodys.

THE THOMAS’S
Hair and Scalp Specialists

300 Garrick Bldg.
Vai. 10 rytą iki iki 9 vak.

The Thomas’s
IAIR SCALP SPECIALISTS

300-1 Garrick Bldg., 
64 W. Kandolp St.

yra liga
Kojy šutimas

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoįa nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetut ar namie. Kojų šutimas 
Ir smarvė pranyksta nuo Kojoto 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojotą reikia vartoti taip: 
į kvortą šilto vandens reikia 
Iiripilti 4 pilnus šaukštus Kojoto, 
r tam vandenyj su kojotu mir

kyti kojas kokių 10 minučių, r— 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.,

Kojol
išgydo koja* 
nuo iutimo

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

Jeigu aptieks neturėtų, 9 norė
site greit gauti tai rašykite Iš
dirbs jams adresui

Tol.: Central 5851.
Vai. 10 ryto iki 9 vak.

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystėsf armonikų, koncertiy^ 
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus prisiunčiam į kitus miestus 
kanu ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, Iii. '

Bingol Chemical Co^
2816 So. Michigan Aye. 

Chicago, III.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei ift raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą aidų,
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, jtuomet reikalaukit akintą.

John J. Smetona
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Avė., 
Kampas 18-os gatves.

Ant trečio augšto viri Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9 y. iki 12 pietų.

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza

. Elektros Instrumentai
J. VAN PAING M. IV 
2221 So. Kedzie Avė*

Vai. 1—2; 7-S po plet

M

arba rudi rusiško veršio odos, rankomis siūti ir
Pirmesne kaina $5.95. AR$3.45

DIOZIAUSIAS 
^PASIRINKIMAS

J. P. WAITCHES
AWYER Lietnvys Advokatas 

Dienomis: Ko o m 511 — 
127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 60913

Vakarais: 10736 S. Wabash Ava- 
Tek: Pullman 4377.

North America Accordion 
Manufacturing Company.

Išdirbėjai geriausių 
ir lengviausių accor
dion, piano arba cro- 
matiškų. Geriausi 
pasaulyj instrumen
tai ir gvarantuoja- 
mi ant 5 metų. Tai
some visokios rųšies 
accordion. Specialia 
accordion mokinto

jas, duoda lekcijas veltui pirkusiam.
A. CIMEI,- 4

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

CANADIABiai PACIFIC
STEArtSHIf>Vil^Ž^FA|< ' LIM ITE G

Vaikams ar mergaitėms rudi arba juodi čeverykai, visi vieno šmrt-. 
to odos, naujos mados. Pirmesnė kaina $4.85. — CO A R

Dabar
Kūdikiams patenutuotos odos aukštais viršais, gražiais spalvuo

tais viršais. Pirmesnė kaina $2.85. k C! U
Dabar I

Viskas, kas tik šioj krautuvėj yra dumažiątomis kainomis, kaipo 
šiame speeiale, ir viskas ko reikalaujame, tai ateiti ir pamatyti kaip 
galit pinigų sutaupyt perkant pas mus.

Tai apsimokės visiems nusipirkti 2 arba 3 poras, kadangi panašių 
kainų nepamatysite ir nesulauksite dąugiau.

Užlaikome pilniausį pasirinkimą Čeverykų ir šliurių extra didelės 
mieros diktoms moterims.

.Warsawsky’s Reliahle Shoe Store
1341 S. Halsted St.

Apsauga Padėtiems Pinigams
securitv Bank

pa-

nz-
sa-

Miivvaukee Avė. ęor. Carpenter St.
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% . PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios D zitu Dėžės
Mainomą Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

Pasekmingiausis Išradimas
♦ — nuo — *

PEIKIMO .
Gydome priežastis: pleiskanų, slinkimo plaukų, niežėjimo galvos 

odos ir tt. ,
Gydome piežastis vedančias prie nuplikimo ir šiaip plaukų ken- ?

kimų. ‘ v
Tikrai atauginame plaukus ant plikos galvos.

i Pasekmes užtikrintos — Egzaminavimus veltui. . »
THE THOMAS’ HAIR & SCALP SPECIALISTS

300-1 Garrick Bldg., - 64 West Randolph St., Chicago, UI.
Ofiso valandos: 10 ryt. iki 9 v. Phone Central 5851

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Šitie Beveragc Co’s
“MALT TONIC”

Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.

Pardavoja,
F&EDERICK BROS, 

8700-10 S. Halsted St. ' 
' Tel.: Boulevard 2538.

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

SERGANTI VYRAI
Už visai mažas lėšas, suteikiama geriausia gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbč- 
jo, todeL gali biįt gera vieta ir tamistai.

Vyrai kenčianti nerviškumą, vidurių ir jaknų 
nesmagumų, reumatizmą, kraujo užnuodini- 
mą, inkstų, pūsles, uripąriškumą ir privatiš- 
kas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gui gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra 
pažinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir 
fyzišką tvirtumą.

pasiekia kiekvieną.
Kiekvieną sergančią ypatą kviečiame ateiti ma
no ofisan išegzamdnavimui. Tas neverčia ju- 
stį, kad turėtumėt nr gydytis, bet tai duos 

. progą patirti stovį tavo ligos ir kaip gali at-

Geriausis medikalis (paturimas kuris

NAUJA
\riESI KELIONĖ Iš MONTREAL

v IKI DANZ1GO.
Pagabiausis susinefiimas su Pilava, 

Kaunu ir Karaliaučium.
VISA VANDENIU KELIONĖ 

BB PASIVĖLAVIMO, 
BE PERSĖDIMO. ...

laivais “Scandinavian”, 12,100 toną ir

Šie garlaiviai sustos prie IIARVE 
- MPTON.

iki DANZIGUr pigiau-
$200.00
$110.00

$135.00
Atsišaukite prie artimiausio laiva

korčių agento, arba ,
THE CANADIAN PACIFIC 

Railvvay Trafiko agentas
40 N. Dearborn Chicago, III.

Dideliais, smarkiais ir populiariais 
__ 19 11)0 trini, ir

“Corsięan” 11,500 tonų, 
f

ir ‘ SOUTH AftfĮPTON
KAINOS 

sios kabinete ..... ...................
Trečios klesos ...,............. ........

Kaina iki Pilavos.
Trečia klesa...........................

PIRTIS.
Turkiška elektrikinė maudynė
Hotelis^u 100 kambarių

Lankant musų pirtį, galima apsi- 
saugot nuo sekančių ligų: Reumatiz
mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo, 
šalčio, strėnų .dieglio, paralyžiaus, 
inkstų. Ir kitokių elektra gydymą.

Nąujaiisials musų įtaisymais, gva* 
rantuojame geriausią gydymą.

Moterų dienos tik Utarninkala 
dieną ir nokti.

Dienos dėl vyrų — atdara Idekvie* 
ną dieną ir vakarą išimant Utarnin- 
ku$ nuo 9:30 ryto iki 7:80 vakaro. >

A. F. CZESNA,
1657 We.t 45-ta rat.4, Chicago, IU, 

Telef. Boulevard 4552

■ PRANEŠIMAS ?
Siunčiame pinigus* Lie

tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.

ASHLAND 
MUSIC

JEWELR¥ 
STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,

• Auksybė, Co- 
lumJnjos Grafo- 
notas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

<537 S. Ashland 
Av„' Chicago, III

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausią armoniką pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu na
gu kiti « Dykai lekcijos pirkijama, 
Baiykt angliškai dėl informacija.

Ruatta & Serenelll 
817 BI«e Island Are.

Inšuruojame nuo-ugnies, 
g namus, rakandus ir auto: 
■ mobilius.
<a

Parduodame namus, sko- ■ 
n linam e pinigus.
R
“ Evaldas & Pupauskas, ■

840 W. 33rd St., J 
Yards 2790

■a ti:■!■■■■■■■■■■■■iiaal 
^Tel. Boulevard 1969

P. K. MALELO, 
Elektriko Kontraktorius

Suvedame dratus į senus ir nau
jus namus, sudedam fikčerius ir 

įsta tom. motorus.
Užlaikau elektriškų reikmenų 

Krautuvę ir taisymo dirbtuvę.
3336 So. Halsted St, 

Chicago, III.

S Reumatizmas Sausgėla |

“Ačiu gydytojui už gauti sveikatą. /
išgydymą”. Geriausia medikalis ^patąrimas kuris

Mano ofisas ir pasitarimo kambariai puikiausiai. įrengti patogumui 
ir geriausiam gydymui, žinomų chroniškų gydymų, nervų ir kitų ligų.

ŽMOGUS SJJ LIGA.
Nevilkink savo ligos iš atžvilgio pinigų, nes man atlyginimas yra 

sąžiningas, nei nedaugiau kiek manai mokėt už atsargų su atida ir są
žinišką gydymą. Jei turi by kokią ligą gydykis urnai, kol ne yra 

įsisenėjusi; arba jei abejoji, paliuosuok savo mintis tuojaus, ateidamas 
pasikalbėjimui ir ęgzaminuvijnui.

PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PRIVATISKI GYDYMUI KAM- 
:PAUIAL. .;'U;j ;.į < i

Nepamirškite, draugiškas pasikalbėjimas nieko nekainuos.
DR. B, M. ROS®, SPECIALISTAS. •

Kvalifikuotas ir kompetentiškas. Mokslą baigęs gydytojas ir turi 
tinkantį leidimą nuo Illinois Valstijos.

35 So.uth Dearborn St., kampas Monroe St. Crilly Building, Chicago, 
Illinois. Imkit clcvatorį iki penktam florui. ’

Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00 ryto iki 5 p. p. Ncd. 10:00 
ryto iki 1:00. Taipgi vakarais: pan. ser. ir sub. 5:300 iki 8 v: v;- 

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

R. URBONAS, 
LIĘTUVYS FOTOGRAFAS 

1721 W. 47th St., Chicago, III. 
Phone Drover 3478

M " Nesikankykite savęs skaus- 
B3 mais, Reumatizmu, Sausgėje, H 
ii Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu H
■ — raumenų sukimu; nes skau- į 
M dėjimai naikina kūno gyvybę g
■ ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- | 
R .stjs lengvai prašalina viršmi- ■
■ nėtas ligas; mums šiandie dau- *| 
g gybė žmonių siunčią padėka- H
■ vonės pasveikę. Prekė 50c per ■

pačtą 55c arba dvi už $1.05. ■
Knyga: “ŠALTINIS SVĘL ■ 

KATOS”, augalais gydyties, ■ 
p kaina 50 cęntų.

g Jusfin Kulis E 
į 3259 So. Halsted St. Gbicago, 111. J

T

l

SKAITYKIT IR PLATINKIT
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Žemaitė ir Musų Moterys

u->
visuomenes

NAUJIENOS, Chicago, m SuEata, gausio 7 d., 1922

ifeI 
k

Liūdna žinia perbėgo žaibo 
greitumu, pranešdama lietuvių 
visuomenei apie musų gerbia
mos rašytojos Žemaites mirtį.

Nekuria laikraščiai tuojaus 
paminėjo tą faktą, parašydami 
vieni daugiau, kiti mažiau apie 
jos gyvenimą ir nuopelnus lie
tuvių literatūroje. Privatinių©*- 
se pasikalbėjimuose taipgi ne- 
apęeita bę apgailestavimo ir 
širdgėlos. Toji žinia ypatingai 
buvo skaudi tiems asmenims, 
kurie pažinojo ją asmeniškai, 
arba , skaitė, sekė jos parašy
tus raštus. Antai Chicagoje 
Žemaitės draugų būrelis paren
gė vakarėlį jos mirties pami
nėjimui ir įsmeigė fondą rašy
tojai paminklui pastatyti, 
rin Jra priimama
aukos. Bet ar daug musų lie
tuvių moterų prisidėjo prie mi
nėto vakarėlio parengimo ir 
fondo įsteigimo’ ir ar daug mu
sų moterų dabartiniu momen
tu darbuojasi, padėdamos au
kas rinkti pagerbimui tos vie
nintelės rašvtos, atsiradusios iš 
tarpo musų paprastųjų varg
šių moterų muzikių, jos pačios 
žodžiais betariant?

Jau praėjo kiek laiko* Įfo to 
abelno paminėjimo apraudoji
mo, bet laikraščiuose beveik 
nematyti jokių sumanymų tam, 
kad greičiaus surinkus reika- 

pinigų sumą, kad grei- 
pastačius paminklą ir tuo- 

us .niusų gerbiamąją 
įvertą rašytoją, 

to neveikimo prie
žastis? Ji greičiausia biis ta
me, kad šitą prakilnų sumany
mą tik, maža musų moterų da
lele teisingai įvertina; visa jų 
didžiuma nemato Žemaitės nuo- 
pelnų. O matyti jie nesunku, 
(ir mus moterų, čia ir Lietu
voj, yni daugiau negu milio- 
nas, o bet iš viso to didelio 
skaičiaus tik ji viena.’sugebė 
pasižymėti musų literatūroje. 
Kaip aiškiai ir suprantamai ji 
aprašo lietuvių moterų .var
gus, kantrybę, prisirišimą prie 
gyvenimo ir kartu pasmerkia 
tą didžiausią musų priešą fa
natizmą ir nerangumą. Kaip 
vaizdžiai ji imipasakoja musų 

ma-
pa- 
yra 

mo-

' lingą 
>čiaus

mes neprivalom jos užmiršti 
ir jai atsiskyrus nuo mus. Sto
kim į darbą visos kaip viena 
ir piągerbkim savo budintoją, 
švietėją Žemaitę.

Dar nėra senas tas laikas, 
kada-smes, moters buvom sam
dininkėmis, tarnaitėtnis, ar ūki
ninkų dukterimis. Mes neturė
jom jokios sąmonės, nei tau
tinės, nei klasinės. Skardom, 
vargom, tarnaudamos pas ūki
ninkus ar dvarponius. Tai bu
vo stinkus mums laikai, nors, 
gal, ne visos jų sunkumą gerai 
suprantami. Bet dabar, būda
mos namų šeimininkėmis ir tu
rėdamos geresnes ekonomines 
sąlygas, turime lavintis, švies
tis; Turėdamos atliekamo lai
ko, skaitykim visokius raštus, 
o pirmiausiai skaitykim žemai
tės raštus. Juose atrasim visus 
musų pergyventus vargus ir 
sveikus nurodymus į musų tru
kumus ir silpnybes. Tąsyk 
mes, be abejones, pažinsim sa
ve ir žinosim, kur mes sto- 
vim. Tuo gi tarpu drįstu atsi
šaukti į jus, sesers, stokim vi
sos į darbą. Pameskim savo 
partinius ginčus, aukokime pa
čios, viena kitą paragindamos 
ir rinkime aukas nuo kitų ši
tam svarbiam darbui —• velio
nei paminklui pastatyti.

Dabar yra pats gerasis tam 
laikas. Naujų metų pradžioj 
visos musų moterų organiza
cijos, ar draugijos turi savo 
metinius susirinkimus. Duokim 
įnešimus, kad 
ar kuopos
fondą Žemaitės paminklui sta-

tos draugijos, 
paskirtų sumas į

O Atspėk! Atmink! 9 
i Pasakyk! •

VIENA TŪKSTANTI MĮSLIŲ
/

Dabar Turi Tą Progą
Tik ką dabar tapo atspausdinta didelis rinkinys, kokio dar niekad nebuvo, lietuvių mįslių—vienoj didelėj kny

goj vardu A >

moterų vargus, pradedant 
ža /piemenaite ir baigiant 
prasčiausia davatka. Tai 
jos nuopelnas, kurio »mes, 
terš negalioje užmiršti.

Bet ji užsipelnė garbės netik 
savo raštais. Atvažiavusi į Ame
riką ji visados buvo su mu
mis, visados darbavos moterų 
organizacijose, drąsiai sprendė 
moterų, ar plačiosios visuome
nės klausimus ir buvo savo 
draugų ir draugių gerbiama ir 
godojama. Bet to neužtenka;

, Taipogi daugumas musų mo
terų priklauso draugijoms sy
kiu su vyrais. Pakelkim savo 
balsą ir tenai, lai draugijų na
riai balsuoju tuo klausimu už 
ar prieš. Taip mes besidarbuo
damos gausim užuojautos iš 
plačiosios lietuvių visuomenės.

Kada suplauks pakankamai 
lėšų, pastatysim Žemaitei pa
minklų dabartinėj Lietuvos so
stinėj, Kaune Laisvės alėjoj. 
Tai bus pirmutinis toksai pa
minklas, pastatytas 
ypatingai lietuvių 
rais norais, darbais 
— pastatytas savo

sų darbas pasaulio 
se bus labai dideliu 
parodys joms, kad 
dis moka įvertinti
savo žadintojus rašytojus.

Taigi, sesers prie daybo! ’
A. Kaminskienė.

moterų ge- 
ir pinigais, 
raštininkei,

ad šitas mu- 
dautų aky- 
(Ihiktn. Jis 
musų liau- 
ir įvertina

3128 W. 62nd St."

| LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iŠ kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą.
AT YDA. Mainymas pinigą ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu.kas klausia. ,

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

Tel.: Roosevelt 7532
LIETUVIS GRABORIUS

S. M. SKUDAS
1911 Canalport Avė.

Patarnauju laidotuvėse kuogeriausiai, ir pasam- 
dau automobilius visokiems reikalams. Kreipkitės 
prie manęs—o mano patarnavimu busit užganėdinti. x i—-  .. ■  ................ . ..

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

Aš žinau kaip
Todėl, nepaisant ligos didumui nei laiko ilgumui 
per kuri kentėtą ir nepaisant kiek kartų esate 
apsigavę bejieškod'ami savo sveikatos, esu pri-

I sirengęs panodyt, ką gero jums galiu padaryt.
I Gal galėsiu ir jums pagelbėti, kaip kad Šimtus 
Į kitų, pastačiau į teisingą kelią prie sveikatos.
I Mano kaina labai žema ir išlygos prieinamos.
1 Patarimai veltui.

Whitney 175 N. Clark St, Chicago, III.
• Randolph ir Lake Sts. Ofiso vai.: 9 ryto iki 8 vai. vak. kasdie- 
ą. Nedaliomis nuo 10 vai. ryto iki 1 vai, po^pietą._________■

MĮSLIŲ KNYGA
t • i ’ 1 •

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

1 ■> > \

mįslių. Kiekviena mįslė yra žingeidi istorija pati
savyje, ir todėl MĮSLIŲ KNYGA bus kiekvienam

žingeidžiausio skaitymo šalitinis. ; Ir jaunas ir se
nas naudosis MĮSLIŲ KNY_GA ne vieną sykį, bet 
nuolat, prie kiekvienos patogios progos — sueigo
se, pasišnekėjimuose, pasijuokavimuose, prife ginčų, 
prie meilės ir visokiuose atsitikimuose.

Tuojaus Įsigykite Mįslių Knygą
Jos Kaina Tik $1.00

Jos Verte Neinkainuojama

Del savo smagumo ir dėl savo draugų ir pažįstamų smagumo tuojaus išsirašyk Mįslių Knygą,
$1.00 į Naujienas.

Mįslių Knygos užsakymus siųskite adresu

NAUJIEM©
(

* * •

• 1739 South Halsted Street
Chicago, Illinois

. •. ' .7 ■ ’ ! ž

Kuponas

atsiųsdamas

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str.

Chicago, III. - \
. A Gerbiamieji: ' .

’ Čia indedu $1.00 už kurį prašau atsiųsti man 
Mįslių Knygą šiuo adresu:
Vardas pavardę

■ Adresas .............



Kur (Rusijoje) gaunči- 
* me miško.

Taikos' su Rusija Vykdinimo 
Komisijos pranešimu, eihant 
Taikos Sutarties K II stn 2 p. 
Rusijos Vyriausybė skiria Lie
tuvos Vyriausybei per 20 ine- 

> tų kas metų po 1000 dešim
tinių girios vietose arčiaus prie 
Lietuvos sienų būtent: 
. I. Vakarų Dauguvos srityje:

a) Polocko apskrity, buvu
siose valdžios “dačose” (11) o Į-
Tupičskaja, Spas Jurjevskajrt, 

Stanislavskaja ir kit.r
b) Vitebsko apskr. dačose: 

Ostrfcvskaja, Jaškovičskaja, An-
• drejevskaja ir. kt.

c) Veližsko apskr. dačose: 
Viazminskaja, Leščinską ja (ties 
upe Meža) ir kt.

II. Aukštosios Vilijos ir jos 
įtakų srity, Vileikos ir Bori
sovo ap.

III. Nemuno ir jo įtakų sri
ty? Minsko, Slucko ir Igume- 
no apskr.

Kadangi sulyg sutartinu kas 
inet Rusija turi duoti po 5000 
dešimt, girios, o Lietuvos pa- 

/ sienį tegali duoti tik po 1000 
deš., tai per tuos pačius 20 me
tų duos kas met šiaurės Ru
sijoj girių plotų, turintį tokių 
pat vertybę, kaip 4000 dešini-* 
tinių girios vietose arčiaus prie

Jugu, Luza ir kt

srityse prasidės nuo 
kai pareikš apie tai

Siaurės Dauguvos srity, ei- 
' nant upėmis šiaurės Dauguva, 

Suchona, 
Didžiojo

Girios 
Nemuno 
to laiko, 
Lietuvos Vvriausybė. •

įdomu, kad iš Tusų pusės 
buvo mėginama iškelti klau
simų apie skiriamos girios ap
mokėjimų, kas visai priešinga 
12 str. esmei, ir todėl buvo 
musų sutikta dideliu nusiste
bėjimu. (Elta).

Sustabdyk persišaldymų, j * 
Sulaikyk kosuli. 1

Yra jio tikrai pavoingi ženklajt Ne
doras ligas su tolin sekančiais pa
sėkimais tankiai gali būti prašalin
tas turont tam tikrus vaistus.

Severa’s 
Cough Balsam

(Severo Balzamas nuo kosulį^ 
doda ilgai viešpatauti paprast 
kosuliui: sumažin erzinimą gerkli
niu išsišakojimu, palengvin sukepi- 
mo, pradeda skrepliavimą ir padara 
kvėpavimą lengvesni. Kaina 25 ir 
50 centai.—Severa’s Cold andGr’p 
Tablete (Severo Plyškeloi nuo Per- 
sišaldymo ir Grjpos) sulaiką, persi
šaldymu nedodant jam išsivystyti.. 
Kaina 30 centai. Visose Aptiekos^

Ar gavote Severo Kalendorių 
1922 mfetaiĄS. Galema jįjį gauti 
dykai pas savo Aptiokario, ar nuo

< w; f. jv1

CE0AR RAPIDS, tOVVA

Nature’s Lawiax yra tuomi. kuo u 1 
io vardas r urėdo, gerą sveikatą ni 
turaliikai prigelbejirną sveiicatO'I 
(altiniams, kokį kūnas reikalaupy 
<aukit 25c mėlyną bakselj. Tankia 
•mduota niekad ne?ulyginta.

^REUMATIZMAS
Išpurtę muskulai, perviariantis ąkaus 
mas sąnariuose ir sustingimas sąnarių 
yra blogiausi žmogui dalykai, o tan
kiausiai išsivysto į sunkią ligą. Jei 
kenčiate tuos blogumus, arba turit 
simptomus 4- ilgai nelaukite, bet 

tuojaus prašalinkite.
Musų stebėtinos gyduolės ėmimui į 

Vidurius ir trynimui 
POLO

SAP n MENTI! L

as savo vais-

‘ STIPRI ALCHOLINfi SMETONA 
taip stebėtinai veikia, kad urnai pra
šalina visokį skausmą nuo persidirbi- 
mo ir nuovargio muskulų, sustingimą 
sąnarių girkštelėjimo «kausmą, strS-

• nų dieglį ir slogas. Kiekvienas, kuris 
vartojo jį, — sako, kad pieko geres
nio nėra. Todėl, vartokit ir jus, o ne
reikės-ilgiau kęsti. Kaina už puodą 
65c. Nueikit šiandien 
tininką ir prašykit Polo Sapomental, 
neimkit substitutų. Jei negalėtumėt 
ten gauti, rašykit mums prisiunČiant 
pinigus iškalno.

. Polo Chemical Co.
t 2824 W. Chicago Avė. 

Chicago, UI.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

LAIMĖJO MUNŠAINĖS BYLĄ.

Anądien policistai be tam tik 
ro leidimo (vvaranto) padarė 
kratų Juozų ‘ Mišeikių (Mise- 
yek) namuose ir ten radę 4 ga
lionus munšainės 4 statines 
munšainės raugo ir munšainei 
varyti užtaisytų aparatų jį 
(tMišeikį) suareštavo. VMar 
Max\vello teisme įvyko Mišei
kių bylos tardymas. Jis liko iš
teisintas tuo, kad ]policistai įgrįžęs daryti kriįtų., 
darydami jo namuose kratų per jeigu policistas atėjęs į bile ke- 
žengė šalies įstatymus. Mat nei no namus be vvaranto bandytų 1 £• ų 4 A • • _  _ 1* .^4

joks policistas ir net nei pats 
policijos galva, Fitzmorris, ne
gali įeiti nei į vieno žmogaus

(Apų arai almai) j

PAŽYMĖTINI ILGO "AM
ŽIAUS NUOTIKIAI.

Gydytojas iš Atchison, 
Kas., rašė mums Lapkr. 30, 
1921: “Viena sena 
čionai, kuriai bus 
dešimtos Kalėdos, 
liaujanti Trinerio 
garsintoja, kuri 
kiek gero jai tos

“Esu jau 76 ,me- 
mano moteris 70,: 

mes butume rie-

moteris 
devynes- 
yra ke- 
gyduoiių 

aiškina 
gyduolės 

padarė”. Ir dviems savai
tėms vėliau, Mr. Louis Jed- 
lieka rašė mums iš Temple, 
Tex.: 
tų, o 
“Jei 
vartoją Trinerio Karčio
jo Vyno, tai jau senai mums 
saulė butų užtemusi. Bet 
Trinerio Kartusis Vynas pa 
iAikė mus sveikatoje ir sma
gume.” Visai nėra klausi
mo ir teisingu vidurių pri
žiūrėjimo, kad geroje svei
katoje būti ir ilgai gyventi. 
Indijos provincijoj Delhi yra
laikoma už nelaimę, kacL Nor 117 tel.—L. Amblažejienė

Tel. 30 XI—S. Marcinkevičienė 
5350—L. Valašiniene 
9019—M. Šidlauskienė 
9831—S.
9844—O. Kaspuciutė 
9912—K. Kaminskas 
9916—A. Aidukoniene
9934—Juozapas Stuckas

* 9958—J. Dobrovolskis
9962— D. Martinkienė
9963— A. Kulešui

t • •' J

• Kvitai su paėmėją parašais randasi 
“Naujiena” ofise.

žmogus miršta nesulaukus 
80 metų amžiaus. KaipZas 
galima? Bet yra patirta, 
kad Delhi provincijos žmo
nes labai prižiūri savo vidu
rius. Trinerio Kartusis Vy
nas yra gyduolė išvalymui 
vidurių ir palaikymui geroje 
veikmėje, be skaudėjimo ar 
ba kitokių simptomų. Pirkit 
jį tuoj aus pas šavo vaisti
ninką, arba vaistų pardavė
ją ir užlaikykit visuomet ji 
savo namuose!

Kapitalas. 
$200,000.00

Perviršis
$50,000.00

666
201

* ’V'

Perkelk savo pinigus
Į šį Didžiausį Lietuvių Valstijinį Bankų
UNIVERSAL STATĘ BANK

(Pd priežiūra Illinois Valstijos ir Chicago Clearing House Assn.)
Mokėsime pilnų nuošimtį iki IStai dienai Sausio

Dabar patogiausis laikas pasirinkti tinkamą Banką 
Nevergaukimie Svetimtaučiams

Susipraskime ir auginkime savo vardą ir savo tikras įstaigas.
Per keturis su virš metus savo gyvavimo UNIVERSAL STATE BANKAS 

išaugo į milžinišką stipriausią lietuvių finansinę instituciją, su keliais milijonais 
dolerių turto. Tas liudija didį Banko stiprumą ir progresą. ’

Jeigu dar neturi šio Banko Knygutę, tai gauk ją šiandie.
Chicagos Miesto Valdžia, šimtai Lietuviškų Draugijų ir Kliubų laiku savo pi? 

nigus šiame Banke.
ĮSTOK MUSŲ KALĖDŲ TAUPYMO KLUBAN 

(Christams Savings Club) v
Naujas Planas pinigų taupymui ( 

Vaikams ir Suaugusiems

PINIGAI LIETUVON
Gerai, greitai ir Saugiai nueina per 

UNIVERSĄL STATE BANKĄ 
Siųskite Dabar 
Kol žemaž kursas

Banko Valandęs: Kasdiena, apart Nedeidionų, iki 4 vai. po pietų.
Vakarais: Utarninkais nuo 6 iki 8:30. Subatomis: Visa dieną iki 8:30 vakarį.

UNIVERSAL STATE B Al K 
3252 So. Halstcd St. ' , ’> - Chicago, III. ||

namus be taip tikro leidimo. 
Sako, kad policistas, ar bile 
koks kitas valdžios agentas ga
li žmogų suareštuoti jo namuo 
se už munšainę tik tada, jeigu 
tas žmogus, pabeldus į jo duris 
policistų vidun įsileidžia ir šis 
ten pat ant vietos tuojaus pa
mato munšainę arba munšai
nės aparatų skystimėlį varant. 
Bet policistas ir taip įėjęs į 
bile keno namus negali ten 
daryti kratas nežiūrint ir to, 
kad gal jis ir užuostų munšai
nės kvapų arba< apie tai kas 
kitas jam praneštų. Tokiame 
atsitikime, kaip ir kituose, po
licistas kimiausiai turi gauti 
warantų ir tik su tuo leidimu 

Taigi

rodyti duris, neš be waranto 
jis neturi teisės namus krėsti.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo: (
10444—D. Juozaitis
10445—A. Juopaiti^ y 
l(į447—P. Jurgelionis / 
10449—K. Sakalauskienė 
10458—M. Žukauskienė 
10462—J. Stanionis \ 
10466—J. Peseckis 
10473—P. Medalinskas
10483—A. Poška
10494—J. Kloris
10506—K. Vaškienė
10510—1. Dapkus

' 10511—A. Slamka >
10534—A. Leifelt
10535—J. Arlauskas
10536—A. Krikščiūnas

b

Cikonis

IVAirjIEm Thlcago, JM,
SUSITAIKĖ TEAMSTĘRIAI. j išspręsti arbitracijos ir' kom 

Vakar buvo pMtiCŠtd, kad 
teamsteriai (vežikai) susitaikė 
su samdytojais ir tokiu 
atšaukė streikų.

Pereitų trečdienį apie 
Excavating, Gradlng ant 
balt Tenmšters unijos darbinin 
kų buvo sustreikavę dėl sam
dytojų pasikėsinimo sumažinti 
jiems algas. Dabar, sako,,sam
dytojai pasižadėjo šį klausimą

NUBAUDĖ SKYSTIMĖLIO 
NEŠIOTOJĄ.

Maxwello teisme teisėjas nu
baudė James ,Wlynkį, 05 metų 
amžiaus seniukų, užsimokėti. 
$100 pabaudos ir teismo lėšas 
už nešiojimų su savim munšai
nės.

bildu

2,500 
Asp-

GAL UŽDARYS “MOVIES.”

Vakar pranešta, kad gal su
streikuos unijiniai krutamųjų 
paveikslų darbininkai. Gi jiems 
sustreikavus, sako, sustreikuos 
ir visi krutamųjų padriksiu 
ir didesnių teatrų muzikai, 
aplė 2,400, karpo išreikšdami 
savo užuojautų krutamųjų pa
veikslų darbininkams. Jeigu 
tai įvyks, tai, be abejonės, visi 
teatrai turės užsidaryti.

Streiko priežastis yra pasikė
sinimas samdytojų sumažinti 
sdihdininkams algaš.

9978—Fį Križinauska 
10017—J. Sautusaičiua 
10030-t-V. LaChovičč , 
10048—J. Raugolas 
10085—P. šimonauskas 
10099—K. Rimkas 
10105—F. Strazdas 
10122—J. Svidras 
10148—J.Stumbris 
10163—E. Prunckaitė 
10180—S. Rutkauskaite 
10205—K. Laukotiiut^ 
10218—A. Čepulis 
10224—A. Prunekas 
10247—P. Lileikis, 
10258—K. Jonaityke 
10265—A. Petrauskis 
10267—P. Endreikas 
10269—S. Ambložaitienė 
10270—A. Grigienė 
10326—O. Dargienė 
10332—J. Baranauskas 
10333—S. Ivanauskas 
10335—M. Tuminas : 
10338—1. Vasiliauskas 
10339—D. Liberius 
10340—A. Meškauckas 
10374—P. Laučis

proiniso keliais

GENYS PAMYLĖJĘS CHI- 
CAGĄ.

Paprastai visi geniai ant žie
mos išskrenda j pietines valsti
jas. Bet užvakar) vienas genys 
pasirodė Chicagoje.* Nėr žinios 
ar jis jau pargrįžo, ar jis visai 
nebuvo Cliicųgos apleidęs.

(Seka ant K-to puslp.)

JŪSŲ BUVĘS SENAS 
Prietelius Patarėjas 

H1EIBOWITZ 
pabar yra naujame biz

nyje visokios rųšies 
INSURANCE 
APDRAUDA

Valandos nuo 10 ryto 
iki 8 vai. vak. kasdien.
Persikėlė atgal į savo 

seną vietą.
1522 W. 12th Street, 

Chicago, III.

Šiuomi pranešame, kad atidarėme pirmos klesos ga- 
radžių sų visais parankumais, kaip tai: automobilių 
užlaikymas,.taisymas, aliejus, gasolinas ir kiti visi 
reikalingi dalykai. ;

1 Garage
4138 Archer Avt.

b

Kepėjai
CONNECTICUT PAJŲ (PIEŠ) 

Vartojame visus šviežius f raktus sezone
Užsisakyk Reikalaukite 

Case & Martin’o

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt K«l. '-'
Arti St. Loais Are..

i CHICAGO, ILL.

iiniiniaiiiBiiiiiiiii

EMERALD DAIRY 
Lietuviška Pieninyčia

Užlaiko pastarizuotą pieną ir Smetoną. Padaro ge
riausią sviestą, sūrį už pigesnę kainą negu kokia kita 
išdirbystč; pristato į štorus, restauracijas ir į papras
tus namus. Suteikia aisboksius (Icebox) ir ledo kur 
tik reikalaujama. /
S. Daugėja 3251 S. Emerald Avė.
Tol. Boulevard 727 Chicago, III.'

Federal 8011d & Land Company
Siunčia pinigus į Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paštą,

Čekiais ar telegramais. '
Parduoda laivakortes į visą pasaulį.
Parduoda namus,' žemes, farmas ir bondsus.

OFISAI;
W. 18th St., Chicago
Chambers St., New York.

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

1 S*... Venerališkų, kraujo, odos, kroniŠkų, inkstų Specialistas Ilgy uss .p™1“8 8U P8g81- 
dr; j w. beaudette

Ofisas Ofisas
Novako Vaistini 
1724 S. Ashland Ava. 
Vai.: 2:80—5 ir 8:80—10 P. M. 
Ned.: 2:30-4:30 P. M. 
Telephone j Cai ai 464

5100 S. Ashland Avė. 
ant virians Banko 

Vai.? 1—2:8® ir 6:80—8:30 P. M. 
Nedaliomis iki 2:80 P. M. 

Telephone: Republia 806

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus | savo niI r„. — . r* .

jipkalnavimą suteikiamo.

(THE BRIDGEP0RT ELECTRIC CO., I n c.
_ 1619W.47thSt Tel. Boulevard 1892 Chicago, UI.

Susivesk elektros dratus | savo namą dabar. Kaina stebėtinai 
Koma. Pagabus išmokesčie planas suteikiamas, jei norite. Mielai 

_________t___ _ __ .-A-SV—f_______ -

ji.®' I?'/1'v

' ^DR.HEtlZMAN^l
JUI RM8UO8—----------------------- t

PereltyHI »wo 5412 8*. Malate® SI.
po No. MIS Bo. 84.

llstuvfanc’i tinenzM p«r.«l
Duetu kaipo patyręs gydyUjao, 8hl- fkitm Ir akušeris.

<2yd« aitrina ir chrenUkaa Ilgas, 

•ląktros priataisua.
Ofisas ir Labaratorijat 1821 V.

18th 8t., netoli Fisk 8t.
VALANDOSi Nu* 14-11 plrtų, 

Ir tu* G Ud 8 vai. vakarai*.

( 95® - Drovor 41U 
GYVENIMAS! 8818 8. Halsted 84.

T. Pullman 548®

LRHUSHO 
AKUSERM
Turiu patyrimų 

moterų ligose; ru- ’ 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos. 
10929 S. Statų St.

Chicago, I/J.
■ mmb aaa mi ■■

BR. VAITUSH, b. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvink akių įtempimą, kuris A. 

esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
£o, skaudamą akių karštį, atitaiso 
Kleivas akis, nuim-a kataraktą, atitai
so ttiųnparegystę ir toliregystę. Pri- 
renka teisingai akinius. Visuose at- * 
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.

Ofisas 1553 W. 47th St., kampas 
Ashland Avc. Tel. Drover 9666

DR. S. BIEŽIS'
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St„ kampu 8.

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 8114 W. 42nd 8Ū 

Tel. Lafayette 4988.
Vii.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietų.

""....... i ...  . ..... ■
j , —---------------

— - _____ t

Tel Auitia 787

DR. MARTA 
DOWIATT—SASS.

Kųtik iragrįB* 11 Californijei ir 
v41 tų* mto praktikavimų p« Ma.

1208 W. Hąrrbo* 8k 

Valandai 8-^12 kasdieną Ir •—I 
vakaro H skiri ant nadlidlanlas.

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

*

1 -
----------------- --- ---------- ... -■ .. --

Dr. Maurics Kalni
GYDYTOJAS Jr CHIRURGAS 

4631 So. Aehand Av*.
Tel.i Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 ir ’7 -ild 9 ,:ųp. Nalctimis ir ne<lžlioj f>o 
pietų. Tel.: Oakland 1294

DR. M. STAPULIONIS
Gydai be gyduolių ir be operacijų 

8347 'Emerald Avė.
9 Ud 11 ryte ir 9 iki 10 vakarų 

Tek: Boulevard 9897
711 W. 18-ta gat 2 Iki | Vak. 

-JTaĮ.i Canal 279

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTA8 

IMI te. HatetM 8tn Ckfcage, HL 
kampas 18th 81.

Phone Canal 257

Telephone Yarda 5834

DR. P. G. WIEGNER
f

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 H 
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.

3325 So. Halstcd St„ Chicago, DL

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DANTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedil. pagal sutarime 
2261 So. Halsted SU CHcago, BU.

Telefonui Boulevard 7042

DR. C. Z. YEZaiS
Lfetavia Dantistai 

\MU Brath jUHuul Art,

ii

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“N A U J IE N O S”
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Chicagos Žinios Lietuviu Rateliuose1 pranešimai. , JIESKŪ PARTNERIU. PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME.
(Tąsa nuo 7-to pusi.) BRIDGEPORTASš

IR SENĄ ŽMOGŲ MOKINA.
Anądien policistas suarešta

vo Steveną Smithą, 73 metų 
amžiaus senuką, jam girtam be 
sėdint lauke tarpduryj. savo na
mo. Chicago avenue teisme 
teisėjas jį užtai nubaudė užsi- 

teis- 
se- 
ne-

mokėti $100 pabaudos ir 
mo lėšas, kaipo duodamas 
niukui painoką, kad girtam 
reikia rodytis lauke.

MOTERS BUS POLICISTĖMS.
Vakar pranešta, kad 

Indiana, moterys užims 
cistų viekas. f*

Gary, 
poli-

Na-
sa-

Indiana Ilarbor, Ind. Svarbios 
j prakalbos apie Lietuvą bus Sausio 8 
i d., 5:30 v. po pietų Ivanovo svet. 2101 

— 137 St. Kalbės kątik atvykęs iš 
Lietuvos ekonomas p. P. Talutis ir 
G. J. Stungis. Kviečiam atsilankyt 
visus Harboriečius —k lietuvius, kur 
galėsit aiškiai patirti apie Lietuvą ir 
josios ekonominę padėtį.

i — L. A. R. Išd. B-ve.

TURĖS IŠSIKRAUSTYTI 
. 4857 METAIS.

Anądien advokatai darydami 
nuosavybes raštus atrado, kad 
liepos 13,’1857 metais Bliss 
Sutherland išnuomavo du kam 
bariu Commercial Buildirig na
me Kankakee Henry B. Per- 
ry ant 3000 ipetų. Dabar tie 
advokatai jieško M r. Perry, 
nes nori jam pranešti, kad jis 
turėsiąs iš tų kambarių išsineš
ti liepos men. 4857 metuose.

Susivienijimas Lietuvių 
mų Savininkų Bridgeporte 
vo metikiame susirinkime Mil
dos salėj, be kita ko nutarė pir
kti Lietuvių Auditorijos Bend- • 
rovės 200 šėnų. Direktorių iš
rinkta Kaz. Vičas. Nutarta atei
nantį pavasarį Sus. L. N. S. 
Įiirkti \vhite leak ( ?), alyvos ir rdyba.— Fin. sekr. P. 
pailginamąsias kopėčias. Nutar 
ta pasiųsti prašymą 4-tOs ir 
5-tos wardų aldermanams, kad 
jie paragintų miestą apvalytį 
musų apielnikės alėjas.

Valdyho’n ateinantiems 
tams išrinkta: pirm. St. Mažei
ką vice-pirmininku V. Andriu
lis, nut. rašt. A. Bugailiškis, 
kas. Alex Bijanskas, kont. rašt. 
B. Erešiunas, kasos gloh. V. 
Tamošauskas ir M,- K. Giedri- 
kis. -r- Susivienijimas gyvuoja 
gerai ir duoda gražų patarnavi
mą savo nariams. Susirinkimai' 
laikomi kas mėnesis pirma tre-

Indiana Ilarbor. — SLA. 185 Kp. 
metinis susirinkimas Įvyks sekmadie
nį, sausio 8, 3 vai. po pietų. Visi na
riai kviečiami būtinai susirinkti, nes 
bus nominuojama nauja Centro val- 

, S. llindokas’.

Ketvirto Ward<> Lietuvių Polit. ir 
Paš Kliubas l.ukys savo metinį susi
rinkimą sekmadieni, sausio 8, 1 v. 
dienos, Mildos salėj. Visi nariai kvie
čiami atvykt, yra svarbių projektų 
apsvarstyti.—Prcz. M. M. Yuodis.

inc-

K. Vičas, SLNS. rast.

Pranešima!! i

PRAŠO PINIGŲ SUSTARDY- 
MUI EPIDEMIJOS.

kelcŠiomis dienomis buvo 
tas susirgimų raupais, 
sveikatos kapiisionierius 
John Dili Robertson tuojaus 
kreipėsi į miesto finansų tary- 

kad gavus iš miesto $20,- 
apsigininiui nuo epidemi-

bą, 
(MM) 
jos.

Gelhėkim Lietuvos Našlaičiui?.
(hieagos Komitetas Našlaičiais 

šelpti rengia rankų darbų ir namie 
gamintų valgių bazarą vasario 12 d. 
1922 m. Mildos abiejose svetainėse. S. 
Halsted ir 32-ros gatvės, šiuumi 
kreipiamės į gerbiamą visuomenę, 
v ratingai Chicagos ir kitų min'ų ir 
nrestelių moteris ir mergaites melž
dami paaukauti pagal savo išgalę ke
lis, arba nors viena kokį JiaesnĮ ar 
mažesnį rankų dirbinį ar namie ga
mintą valgį aukščiai, minėtam oaza- 
hn.

Išdirbinius meldžiame siųsti antra
šu: N. Valančauskienė 3246 S. Hals
ted Str., Chicago, III. (3-ėios lubos), 
arba, kam parankiau’, atnešti dieno-

• I ic bazaro tiesiai j svetainę, kuri at
sidarys 5-tą vai. po pietų.

Siunčiant išdirbinius • malonėkite . -
pridėti savo pilną verdą pravardę ir 'svarstyti^— 
antraša, taipgi kainą už kiek galima 
parduoti. Geistina butų kad išdirbi- I 
nių kainos nebūtų neraukštos, kad ne 
apsunkintu išpardavimo.

— Bazaro Rengimo Komisija.

50 DOL. Už NEDAVIMĄ 
ŠILUMOS.

Anądien teisėjas John H. 
Richardson nubftidė James H. 
Hooper, apartment house 
mų savininką, užsimokėti 
pabaudos už neužšildymą
lėktinai savo kambarių. Jį ata 
sakomybėn patraukė sveikatos 
departamentas.

na-
$50 
už-

Svarbus Pranešimas
Visiems lietuviams, o ypatingai 

tiems, kurie dar ne esate nariais 
Fountain Paint Brush kompanijos. 
Turėsime parodą naujo patento įšdir- 
binių, kuriuos išrado musų gerb. lie
tuvis S. Gasparaitis ir paveda mums 
išdirbinėti’ ir platnti po visą pasaulį. 
Todėl, ateikite į Strumilos svetainę, 
158 E. 107 St. N. W. kampas Indiana 
Avė. ir 107-os gtv. Ten savo akimis 
panftitysite tą, ko pasaulis dar neturi 
ir turėsite progą stoti į musų eilę ir 
darbuotis sykiu. Mums reikės darbi- 
ningų ne šimtais, bet tūkstančiais 
trumpoje ateityje ir bus galima'už
dirbti nuo $2,000 iki .$10,000 į metus. 
Paroda atsibus Marninke, sausio 10, 
1922, 7:30 vai. vak. įžanga veltui. 
Kviečia visus valdyba.

C O A L \Xz A R D
PARDAVIMUI didžiausis “CICERO 

COAL YARDAS” 5 lobai, trakos, ofi
sas, seifas, trokai, vežimui, arkliai, 
kiti įtaisymai ir daugybė visokių ange
lių. Iš visų šonų apgyventa lietuviais 
ir kitom tautom. Nėra kito coal yar- 
do. įplaukos yra labai didelės, o 

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

FEDERAL BOND & 
COMPANY 

1439 S. 49th Court,

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

920 W. 14th St.

už $20,Q00.

LAND

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

PARDAVIMUI Stark playttf pia
nas, beveik naujas, mažai vartotas. 
Parduosiu už pusę kainos.

TOMY ČEPUKONIS, 
9431 Chaplln Avė., Burnside, III..

Tei.: Chešterfield 492.

PARDAVIMUI saliunas — Barge
nas. |

kreipkitės: , 
503 E. 63rd St. 

Netoli White City Par.<

PARDAVIMUI saliunas, geroj vie
toj, geras biznis, lietuvių ir airi j ap
gyventa kolonija. Parduosiu visai pi
giai ,nes išvažiuoju į Lietuvą, greitif 
laiku. Savininką galima matyti, tik 
nuo 4 iki 8 vai. vakare.

755 W. 32 St.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 20 lotų, arba čielas blo

kai lotų ant Kildavę Avė. ir Archer 
Avė. arti naujos Crane Čo. naujų fab
rikų, 2 blokai į vakarus nuo Crow- 
ford Avė. Priežastis pardavimo pri
verstinai reikią pinigų''kitam bizniui, 
užką parduosiu už kuopigiausią (sa- 
crifice), iki pavasano galima su tri- 
gubinti pinigus. Arba mainysiu ant 
namo be skolos, ant katro galima 
paskola užtraukti. Ne praleiskite šios 
niekados tokios neatsilaikančios pro-' 
gos, nes kiti moka už vieną kampi
ni lotą už kiek čionai galima bus nu
pirkti čielą bloką.

Klausikte Manager
Room 153'8. 127 N. .Dearbom St..

Phone State 5510

L. S. S. VIII! RAJONO KONFE
RENCIJA įvyks nedčlioj, Sausio 22 d., 
“Naujienų” name. Pradžia’ 10 vai. 
ryto. Visi delegatai malonėkite su
sirinkti paskirtu laiku, nes turima 
daug svarbių reikalų aptarti ir naują 
Centralinį Komitetą išrinkti.

J. J. Čeponis, Sekr. 
4138 Archer Avc. ;

Dr-stės šv. ,A!ponso susirinkimas 
bus laikomas sekmadienį, sausio 8, 1 
v. po pietų, paprastoj svetainėj. Kiek- 
v’enas narys būtinai turi atvykti. Bus 
rinkimas darbininkų baliui, kurs j- 
vyks sausio 21 d. šv. Jurgio svet. At- 
B’ve.kit ’f daugiau draugų draugys
tei, kol įstojimas nupigintas. Nut. 
”i'št. —. V.Dimša, 3242 S. Emcrahl 
avė.

REIKIA partnerio prie produkty- 
vio biznio, su nemažiau kaip $1.000. 
Pinigai užtikrinti ir gerą nuošimtį 
neša: Taipgi gali turėt užtikrintą ir 
darbą, tad nereikės bijot, kad iš dar
bo neatleistų. Kreipkitės J. Marcin
kus, 708 Edward St., Kenosha, Wis. 
Tel.: 2723. Arba gipkus, 
4033 S. Campbell A\e., Chicago, III.

Tel. Lafayctte 73 ‘0

siūlymai kambariu

' k. S. S. VIII Rajono Centralmlo
■■--..-.-.n—Įjr Komiteto susirinkimas įvyks pirma- 

, dienį, sausio 9 d., “Naujienų” name. 
I Pradžia 7:30 vai. vak. Visi Centr. 
Kom. narai malonėkite susirinkti laiš
ku, nes turime daug svarbių reikalų 
aptarti. —J. J. Čeponis, Sekr.

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

—Sekr. Lėpiehė.

Lietuvių Laisvės Kliubd 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

—Nut. rašt. K. J. Deinereckis.

S» L. A. 208 Moterų Kuopa rengia 
metinj balių (šokius) serodoj, sausio 
11 d., A ubu m Park Masonic Temple, 
7832 Union Avė. ■ — Komitetas.

Bririge^ort. — Illinois Lietuvių Pa- 
šelp Kliubo metinis / susirinkimas į- 
vyks šeštadienį, sausio 7, 8 v. v. pa
prastoj salėj 3301 S. Morgan St. Vi
ši kliubiečiai susiririkite~4aiku ir at- 
siveskit naujų draugų.

—Nut. rašt. Ant. Lazauskas.

KAMBARIAI išsirendavoja 1, y na
toms. Su valgiu .$6.00 į savaite, be 
velgio $6.00 į mėnesį. Geras apžiūrė
jimas. Kreipkitės 3400 S. Union Av. 
2-os lubos iš priekio.

ANT RENDOS 2 kambariai 
veikinains ar vedusiai ponu, 
be vaikų. Garu šildoma.
9719 Prairie Avc. 2-os lubos

PASIRįENIDAVOiKA šviesus 
didelis kambaris dviems vyram 
arba vienam. *

3215 So. Union Avė.

J1EŠK0 DARBO
• JIEŠKAU darbo prie namų, prie 

mažos šeimynos; galiu dirbti nuo 7 
ryto iki 6-vai. vakare, arba į savo na
mus galui priimti vaiką auklėjimui. 
Esmu našlė, neturiu nei vieno vaiko. 
Atsišaukite

A. BILIŪNIENĖ
4438 So. Richmond'St., 3 fl. užpatelly. 
Tel.: Lafayctte 7483. <

Pavogė daug paukščių.
Vakar plėšikai pavogę pauk

ščių vertės $2,400 iš krautuvės, 
po num. 5948 Stewart avė.

S. >. L. Ex-Kareivių Pirmos Kuopos 
susirinkimas bus pirmadieny i, sausio 
9 d., 8 vai. Ex-Kareivių Knygyne,
4603 So. Marshfield Avė. Visi na
riai ir ex-kareiviai norintys prisira
šyti malonėkite atsilankyti.

— Valdyba.

Roseland. — Lietuvių Darbininku 
Namo Bendrovės visų šėrininkų me
tinis susirinkimas įvyks pirmadienį, 
sausio 9 d., 7:30 vai. vak. J. Stančiko 
svet. 205 E. 115 St. Visi šėrininkąi 
malonėsite dalyvauti, nes šis susirin? 
kimas galutinai turės nutart klausimą 
apie įsigijimą svetainės. —Direkcija.

RĖKIA DARBttHNKŲ
MOTERŲ

UŽDRAUS PARDAVINĖTI 
FORDO LAIKRAŠTĮ CHI- 

CAGOJE.

West Pullman. — SLA. 55 kuopos 
metinis susirinkimą* ivyks 7 <1. sau
siu, 7 vai. vakare J. Gruzdžij svetai
nėj. Visi narai malohėkite atsilan
kyti, nes bus rinkimai ir nominacija 
Pildomosios Tarytos. --A. Stankus.

Pranešta, kad bus uždrausta 
Chicagoje pardavinėti Henry 
Fordo laikraštį,* The Dearborn 
Independent. Jį norima už
drausti čia padavinėti \dėlto, 
kad jis rašąs daug neprtelan- 

z kių žydams raštų. ’ ' .

Chicagos Lietuvių Draugystės Savi
tarpinės Pašei pos nariai m-alonėkite 
būtinai atsilankyti į metinį susirinki
mą sausio 8 dieną. Yra svarbių rei
kalų. — Valdyba. I

So. Chicago, l)|. —Svarbios pra-, 
kalbos apie Lietuvą bus sausio 7 d. i 
7:30 v. v. Gudmano svet. Houston St. 
Kalbės atvykęs iš Lietuvos ekonomas 
p. P. Talutis ir G. J. Stungis’. Kvie
čiam atsilankyt visus, Southchicagie- 
čius lietuvius pasiklausyti pranešimų lonės patsai atsišaukti, arba ji žinan- 
apie Lietuvą ir josios ekonominę pa
dėtį. — L. A. R. Išd. B-vėT

ASMENŲ J1ESK0JIMAI
JIEŠKAU brolio Aleksandro Gurs

kio. Gyvena, Johnston City, 111. Ma- 

ti pranešti, ąes turiu svarbų reikalą 
iš Lietuvos.

ANTANAS GURSKIS, 
1138 Wilson Avė., Chicago, III.

GAL ATPIGS DUONA.
Pranašauja, kad gal neužil

go atpigs duona. New Yorke

GAVO GRĄSINANTĮ LAIŠKĄ.
Anądien William HoCfman 

pranešė policijai, kad jis gavo 
grąsinantį laišką nttę juodran- 
kių. Laiške pareikalauta $500. 
arba susprogdins jo smuklę.

SUDEGĖ DU KŪDIKIAI.

Draugijos šv. Petro metinis susi- - 
rinkimas ivyks sausio 8 d. 2 vai. no 
pietų J. Žalandauskio svetainėj. 4501 
S. Hermitage Avė.

(’hieagos Lietuvių Tarybos metinis 
susirinkimas atsibus Mildos svet. 
utarpinke, sausio 1« d , 8 vai. vak. 
Meldžiama atstovus nesivėluoti. •

y —Valdyba.
Lietuviu Švietimo Draugijos prakal-' ®rba, teiiAsI^

bos bus aekmadionj, sausio 8, 7:30 Montvilas, 1307 Rex Avė., S. E. Can- 
v. v. Ravmond Chapel salėj, 816 W., on’ 10,
31 >gvė. Visi kviečiami atsilankyti, i ' 1 r' rr 1 ■

—Komitetas ! JIEŠKAU draugo Juozapo Petraus 
kp. 1919 m. gyveno Dctroit, Mich. 
Meldžiu jo paties atsiliepti, arba jį ži
nanti teiksis pranešti, nes turiu la
bai svarbų reikalą..

Z. LITWIN,
1739 S. Halsted St.j Chicago, III.

JIEŠKAU savo brolio Kazimiero 
l.Montvilo, 10 metų atgal, gyveno Chi- 
cagoj. Iš Lietuvos Raseinių apskri
čio, Blakių vai., Užvėjų kaimo, Gau 
rėš par. Taipgi puseseres Onos Kai- 
raičiukės, po vyru Pipirienės, gyveno 

n / į Kewaunee, 111., Jurbarko vai., Lukšių 
’ . kaimo. Meldžiu jų pačių atsiliepti,

REIKIA indų plovėjų 6 < 
nas į savaitę.

1207 S. Cicero Avė.

die-

f —
REIKALINGA mergina dirbti už 

baro ir išnešioti gėrymus. Mokestis 
gera, valgis ir kambaris. Atsišaukit:

MAR1TNS SHALKUS
4839 Ogden A^p. and 48th Ct.

Tel.: Cicero 226 /

VYRŲ
VYRŲ REIKIA: ŠIOFERIŲ AMA- 

tninku ir paprastų darbininkų dirbti 
Taxi-Cabs didelėn Taxi Cd. Gali pa
daryti $125 iki $150 j savaitę. Išmo
kinsime važiuoti ir Taxi biznio. Nuo
latinis darbas. $400 kapitalo reika
linga. Pinigai užtikrinti. 82 W. Wa- 
shington St. Room 525.

REIKIA VYRŲ
Reikalaujame vyrų pardavėjų tarp 

25 ir 40 metų amžiaus. Patyrinvas 
nereikalingas, darbas lengvas ir ge
rai apmokamas. Kuris jieško darbo 
ir nori įsidirbti sau gerą ateitį, mes 
tokiam vyrui tukime vietą. Klausikte 
B. A. Iiemont..

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

VELTUI $30.00
Paauksubti laikrodėliai su puikiau

siais 21-akmenimi ir retežėliu vy
rams ar moterims. Pagarsinimui sa
vo tayoro, nusprendėme išdalinti 5,- 
000 šių laikrodėlių VELTUI. Plates
nių žinių kreipkitės į katalogą išsių
sime aplaikę 12c stampom®.

PEARL TRAIDING CO., 
Box 122, u

189 Perai St., ■ Ncvv York, N. Y.

VfiL KITAS BARGENAS.
< Pardavimui buiki bučernė, lietuvių 

kolonijoj, dideli/ kambariai pragyveni
mui. Ilgas lysįas. Pigi renda. Par
duosiu labai pigiai, arba mainysiu ant 
bile kokio namo, bile kokioj vietoj, 
nr, ant bile knkio piitemobP’o. 
Pardavimo priežastis svarbi. Kreipki
tės. J. Namon 3328 S. Kalstei St.

KAS NORI PIRKTI BUČER- 
nę tai ši yra gera proga, nes 
savininkas trumpame laike va-

telefonu. Lafayctte 3717

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

’ 4545 So. Paulina St.

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

1947 S. Halsted St.

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

3247 5. Morgan St.

1 PARDAVIMUI gramafonas geram 
stovyj, su deimaųtine adata, kaio 
naujas. Parduosiu už pusę kainos, 
nes bedarbės dėlei ręikalirtgi pinigai. 
Matyti galima visada.

3513 S. Lowe Avė., 1-os floraą,

Didžiausis Bargenas
Pardavimui didelė bučernė ir gro

sernė. yra 4 kambariai p ragy ve ri
mui ir garadžius. Pasinaudokite 
ga. Vieta tirštai lietuviais ir 
kai sapgyventa. Kreipkitės:

4537 S. Paulina"St.

pro- 
len-

PARDAVIMUI vaisių ir daržovių 
krautuvė, arklys su vežimu, rakandai. 
Pigi renda, yra vieta dėl pagyveni
mo. Parduosiu pigiai, nes turiu va
žiuoti į Lietuvą. Atsišaukit 301 E. 
115 Str., Kensington, 111.

PARDAVIMUI žieminis pečius, vi
sai naujas, nei kiek nevartotas, par
duosiu labai pigiai.

Galima matyti)
3535 S. Halsted St.

Pirmos lubos iš pryšakiov

NORINTI stoti į livery biznį, par
duodu Kanniems automobilių, tinkan
tį pagrabams, vestuvėms, krikštynoms 
ir kitokiam reikalui. Nepraleiskite 
šios progos. Kreipiktės:

RIDGE AUTO GARAGE 
1714 W. 95th St.

DIDELIS BAUGIAS
Pardavimui bučernė ir grosernė. Biz 

nis cash, nėra knygučių, 4 kambariai 
pragyvenimui $40.00<‘ rondos, 5 metų 
lysas. Atsišaukite tuojaus, nes par
duosiu pigiai.

2655 W. 43rd St.

PARDAVIMUI /SALIUNAS
Cicero. <

4631 W. 12lh St.

PARDAVIMUI greitu laiku pusė 
saliuno. Esu priverstas važiu* ti į 
laetuvą. Biznis gerai eina. Atsi- 
Raaukite greitai, bus, trumpame lai
ke ir už pirmą pasiūlymą turi būt 
parduota. Laisnis ir renda užmokė
ta nuo 1 d., šio mėnesi©.

1400 S. Union Avė.

PARDAVIMUI saliurias geroj vie
toj, biznis išdirbtas, su visais įrengi
niais. •

Atsišaukite:
DUKE KUNDED

3901 S. Federal St.

MILDA REAL ESTATE CO. 
751 W. 31 St. 

Phone Yards 6296
Perkame ir parduodame prapertes, 

taipgi mainomo farmas ant miesto 
praperčių ir mainome visokius biz
nius ant namų, ir automobilių. Turi
me namų didžiausiame paslskyrime 
visose dalyse miesto. Apsaugojame 
nuo ugnies namus, biznius ir rakan
dus. , Taipgi insiuriname gyvastis ir 
nelaimingų atsitikimų geriausiose už
tikrintose komapnijose. Klauskite K. 
J. Filipovich, arba W. Eringis.

“ mokyklos ~~

RAKANDAI MOKINKIS
o

EXTRA BARGENAS
5 kambarių vėliausios mados ra

kandai turi būt urnai parduoti aut 
syk a/r atskirai už teisingą pasiūly
mą. Taipgi grolik is pianas prijung
ta Ukųlele ir didelis dube<’t-iva sp- 
re''azina phonograpas su rekirdais. 
Viskas gvarantiiKa. Rezidencija

1922 S. Kelzis Avė.

PARDAVIMUI rakandai labai pi
giai ir išsirendavoja labai puikus 

kambariai, renda pigi, tik $15.00. Vie
ta ant Town of Likę 4316 S. Hermi-i 
tage. Savininkas gyvena po No. 4948 
S. Laflin St. Tel. Yards 6627.

Didelis Bargenas
Pardavimui 4-rių kambarių rakan-r 

dai gerame stovyje, taipgi tuos pa
čius kambarius galima renda voti. 
Atiduosiu už teisingą pasiūlymą. Par- 
davimno priežastis—: apleidžiu miestą. I 
Atsišaukite greitai: Stanley Baltrai- 
"tis, 1947 Wilmot Avė? Phone Armi- 
tage 7008.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI 4 pagyvenimų mū

rinis namas: elektros šviesa, maudy
nės, aukštas cementuotas skiepas. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
bizniavd**namo, arba ant bučernčs. At
sišaukite pas *

SZEMUT & LUCAS,
4217 Archer Avė.

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

Pasibudavok sau namą.
Tik $200.00 įmokėtę. ir $15.00 į mė

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

. »■■■ i ■ u n   *■■■ . .............i —R ■— ,     —

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

3925 So. Kedzie Avė.

Design ir pasisiūti sau 
drapanas-

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

Specialis skyrius Mokinimui ope
ruoti siuvamų mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros špėka, kaip kad 
kriaučių šapose. •

Master Sewing School
Principalas 

JOS F. KASNICKA 
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.“___ r ..... i
P-I«a E. KAZLAUSKAITĖS 

LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokina: kirpti, siūti, pritaikyt! ir 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikam®.
Klesos: dienomir ir vakarais
Specialės instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

GOWN DESIGN1NG
Room 402, 59 E. Adams SU

Tel:. Harrison 1421. Chicago.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialis vakarinėj ztlesos b!z- 

niavoms merginoms, /pasisiuvimui 
sau dresės. * \

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2497 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirrcdninkl.

Vakar Ms. Helen Gurdacski, 
4535 So. Richmond gat., pali
kus' namie savo du kūdikiu, 
mergaitę 6 metų amžiaus ir 
vaiką 3 metų amžiaus, išėjo 
į bučernę nusipirktr valgių. Jai 
išėjus iš namų, tas namas tuo- 
jaus užsidegė ir abu jos kū
dikiai ten sudegė, kol ji parė
jo namo.

Town of Lake. — Dr-tės D. L. K. 
Mihdaugio metinis susirinkimas bus 
sel(madienį, sausio 8, 2 v. po pietų 
J. Zalųndauskio salėj 4501 So. Her
mitage av. Visi draugai malonėsite 
susirinkti laiku, nes bus daug svarbių
dalykų aptarti. -Ražt. J. Jesaitis. | jiEŠKAu savo' pusbrolio Prano

Platakio, Varnių valsčiaus, Telšių ap
skričio. Gyvena Chicagoj. Jo sesuo 
Ona Pabijonavičienė labai prašo, kad 

•j jis atsilieptų. Yra svarbus laiškas iš 
, Lietuvos.

K. PLATAKAITĖ-KUNGIENG 
1415 So. Halsted St., Chicago,^111.

SUVAŽINĖJO LIETUVr.
Vakar Bridgeporte, tie4\nau

juoju Naujienų ofisu, tap<? au
tomobiliu suvažinėtas lietuvis 
Vincas Bruknis, 3231 So. Eine- 
rald avė. Nelaimingasis, baisiui 
sudaužyta galva, apie bertainį 
.valandos buvo be sąmonės. Pi r 
mutinės pagalbos davė daktarai 
Žilvitis ir Naikelis; po. to sužei
stasis policijos ambuliansu par
gabenta namo. , .

Laisvos Jaunuomenės Vyrų Choro 
dainų repeticiia ivvks sekmadieni, 
sausio 8, Mark Whlto Sųuaro salėj 
kaip litą vai. ryto. Visi dainininkai j 
malonėkite susirinkti paskirtu laiku. 
Taipgi nauji narai yra kviečiami- pri
sitašyti prie choro. Sekr. J'. Gedrnitts. (

Lietuvių Janitorių Vyrų 'I- Motetų ' 
I’ašelpiais Kliubau laikys metinų sūri- i 
rinkimą sekmadieni, sausio S diena, 
!-mą v. no nietn, John Engei svetai- ( 
nėję, 3720 W. Harrison St. Visi na
riai ir narės malonėkite atsilankyti,

'turime' svarbių reikalų apkarti. €4vn r.nui,
Taipgi noriritięji įstoti į Šį kiiobą kvie beldžiu atsišaukti laišku,* arba ge- 
čiami atsilankyti.

—Nut. rašt. J. Burčikiis.

' APSI VEDIMI
jieškau Merginos apsivedi- 

mui; turiu prapertę ir fornišius? Mer
gina turi būti nuor 18 iki 25 m. am
žiaus. Aš pats esu\ 24 m. amžiabs. 
i.iciuzau atsi»auKti laisva, arua ge
riau ypatiškai pasimatyti galima va

ikantis nuo 6 iki' vėlai.
L. F.

West Pullman. — Tėvynės Mvlėto- 4623 S> CaHfornia Avė, 1-mas floras 
1ii draugystės Nq. 2 metmis susum- ___________ ]_______________.
kinvas įvyks nedėlioj, 8 d. sausio, 2. — ’ ' . , /
vai. po pietų ’ Baipriuno svetainėj,! JIEŠKAU susipažinimui senos blai-

ūg svarbių rei- mui. Aš esu našlys, 43 metų am- 
į žiaus, turiu, nuosavybę; meldžiu at- 
’ sišaukti Jaišku ar kas kiti skaityto
jai žin i . _ _
našlę, malonėkite pranešti, o praneši
mo lėšas aš sugrąžinsiu stempoirvs.
‘ ; m. į. M.

Al, eentio - Box 517
.Titu rašt. 173& S. Halsted Str., Chicago, III.

VPL |r» plVVU 1>A L i UIHJ •'•VcVdl’it.jj | į vi- • ..
12001 Halsted St. Visi narini atsilan- vos merginos arba našlės apsivedi- 
kvVtte, nes turim 
kalų aptarti. — Valdyba.

Roseland. — SLA. 139 kp n'e»‘nis 
susirinkimas jvyks subatoj. sausio 7 
d.. 7*30 vai. vak. J. Stančiko svet.

,205 E. 115 St. Ma’onokite atsi’ankv- 
ti. nes bus nominavimas ST7‘ 
viršininkų. — P. Rozanskas, --  -----

seną Blaivą merginą, arba

PARDAVĖJŲ reikia, namuose (ba
tų išvedžiojimui. Geistina patyrusių, 
liet nėra būtinai reikalingas patyri
mas. Taipgi prie elektros pritaikomų 
ir reikalingų dalykų. Kpmišinas. Mu
sų kaina sutiks kompeticiją. ROE 
ELECTRIC CO., 3401 N. Paulina St. 
Tek: l4ikeview 6019.
--------------------------- —— ------ F........... -

AGENTŲ ATIDAI
Darbštus, nebijąs darbo gali už

dirbti $200 iki $400 į savaitę pardavu- 
jimui musų mėlynių (uogų) sodų Flo
ridoj. Geriausia parJavojinvo propo
zicija visoj šaly. Geras komišinas. A. 
R. Webb Land Co. 527 — 76 West 
R(onroe St. Klauskit Carlson.

RĖIK ALINGI žmones ant gyveni
mo lietuviškam viešbuty}. $8.00 i sa
vaitę valgis ir kambaris. Kambaris 
lx; valgio $3.00. Kambariai šviesus, 
viskas apžiūrėta.

1606SS. Halsted St. ‘

BARGENAS
Pardavimui trum-p'ime laike hučer- 

n? ir grosernė su ?utomęoil:um, ge
rame stovy,!.- Pardavimo 
savininkas išvažiuot ant 

2500 W. 4Gth

PARDAVIMUI saliunas su visaL? 
rakandais, 4 kambariai užpakaly, lie
tas ant 8 metų, bizr/s išdirbtas, tar
pe dviejų dirbtuvių. Priežastį parda’d- 
mo patirsite ant vietos. AtsUi-lro1 

2607 S. H i.sred S ..r
PARDAVIMUI SALIUNAS 

lietuvių ir lenkų apgyventa. Par 
davimo priežastį patirsite ant 
vietos.

943 W. 33rd St.
______________ . j___________  ' .....

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

333 Kensington Avė.
«

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj, visokių tautų apgyventa. Kas no
ri ir automobilių su tarne, labai pi
giai. Priežastis— važiuoju į Lietuvą. 
Parduosiu labai pigiai.

461 W. 43rd St.

PARDAVIMUI saliunas su barajs ir 
visais įtaisymais, biznis gėrės, visokių 
tautų apgyventą, netoli /nuo dirbtu
vių; puikus 4 kambariai pagyvenimui 
užpakaly, listas ant 2 metų. Parsi
duoda greitai ir nebrangiai, nes einu 
j kita biznį. Mylinti saliuno bizni)

priežastis, ( kreipkitės: 45^9 So. Wells St.— tik 
fa m i ' 
PI..

1 tvl t/1 įJivI VVO • Trl 
' pusė bloko j 
worth Avė.

PARDAVIMUI lotas ant Rockvvell 
St.. tarpe 69 ir ^O-tos gatvij. Lotas 
y/a 30 pėdų pločio i;* 125 ilgio. Labai 
gražioj vietoj, netoli nuo šv. Kazimie
ro klioštoriaus. Nauja kolonija kur 
lietuviai tik-ką pradeda apgyventi. 
Parduosiu pigiai. .

J. KERŲLIS, j 
4353 S. Artesian Avė.

DIDELIS BARGENAS
Turime pabudavoję keletą mūrinių 

namų pagal naują madą. Taipgi tu
rime keletą bizniavų ir ne bi|niavų. 
Parduodame ir mainome ant biznių, 
bučernių, lotų, automobilių. Namai 
randasi Brighton Park. Kreipkitės: 
6012 S. Kedzie Avė. Tel. Republic 
8733.

RENDAI maža krautuvėlė su 5 
pragyvenimui kambariais. Gera dėl j 
barberio ar kriauČiaus. Renda $20.00 
į mėnesį. 

812 W. 35 Placc . » w
Bargenas

Pardavimui biznio namas, kampąg 
35 St. ir Union Avė. 6 kambarių mu
rinę cottage prie 35 gatvės, tarpe 
Emerald ir Union Avė. Vana ir 
elsctrica.
FIRST NATIONAL REALTY CO.

736 W. 35 St. '
PARDAVIMUI kantinis mūrinis na 

mas ant dviejų pagyvenimų. Taipgi' 
ir visas biznis grosernė ir bučernė 
labai gero i vietoi. Atsišaukite

LUMBAROO* BROS.
5159 Kolene Avė.

Arti Archer Avė. w.

Leveskio Mokykla
PERSIKĖLĖ

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengiama 
prie kvotimų į visas augštesniašias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedaliomis nuo 11 .ryto iki 1 v. p. 
p. mokinama lietuvių gramatika.

3454 So. Halsted gatv.
. arti 35tos gat.

AUŠROS MOKYKLOJ

Antradienį, Lapkr. 8, prasidės 
pamokos anglų kalbos. Mokin- 

1 tojaus/Povylas Adomaitis; Visi 
kviečiami pradėti tuo laikų dėlei 
didesnės naudos mokiniams ir 
parankumui mokyklai. Prisira- 
šyt galima visada.

3001 So. Halsted St., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI puikus 2 fintu nni- 
riniff namas su krautuve ir 2 flatais Wg Jr 
mediniu hamu užpakalyj. Geros {ei
gos, prie 18-os gtv., netoli Morgan. 
Bargenas. $5,090 cash, balansas ren- 
domis. Žadėk, 1/174 S. Ehnwood.imi s. ZftdCK, errt r 

Tel.: Oak Park 5629.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, kuygvadystis, ste
nografijos, typewritlng, pirklybos tei 
šių, Su'ftenytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinėe 
ekonomijos, pilietystia, dailiarašys-

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto ik!
4 valandai po platų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.




