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Vilniaus “rinkimai" įvykę
Lietuva protestavo

r

Rusija priėtnč talkininkų kvietimą

Vilniaus rinkimai įvykę.
Lenkai džiaugiasi,* kad jie 

laimėję, nes niekas, apart len
kų, juos nedalyvavo.

Lietuvos valdžios protes
tas prieš Vilniaus rinkimus

/ PARYŽIUS. sausio 9. — 
Nors dar nežinoma pasekmių 
vakar įvykusių rinkimų Vil
niaus srityje, bet žinios sako, 
kad rinkimai išėję ant naudos

• (Tai ŽeligoVskio rinkimai į 
jo “Steigiamąjį S?imą,<T<uris 
turįs huspręsti kam Vilniaus 
sritys turi priklausyti —- Lenki
jai ar Lietuvai.' Lietuva tų rin 
kimų nepripažino ir padavė 
Hymansui protestą prieš juos. 
Ir visi Vilniaus srities gyvento
jai (lietuviai, žydai ir gudai), 

‘išėmus vienus lenkus, rinkimus 
boikotavo ir juose nedalyvavo. 
Kaip tie “rinkimai“ buvo atlie
kami, parodo jau pirmiau, o 
ir šiame Naujienų mum. tel
pančios žinios).

. Vilniaus Seimo rinkimuose 

. dalyvauja vieni lenkai.
\VASIIINGTON sausio 6 d. 

(Elta’). — Lietuviai, Žydai, 
(.odai, Rusai ir Vokiečiai atsi
sakė dalyvauti Vilniaus Sei
mo rinkimuose. Žydų'socialis
tų sąjunga “Bundas“ taip pat 
boikotuoja rinkimus. Lenkų 
kombinacijai su gudų avan- 
tiurininku Aleksiuku nesiseka. 
Lenkai izoliuoti veža iš Lenki
jos Vilniun rinkikus kuriuos 
patalpinti rūpinasi tam tikras 
Lenkų komitetas. Pilsudskis 
pats žada važiuoti Vilniaus Sei
mo rinkimuose balsuotfrvZ"

LENKŲ AGITATORIAI SPE
CIALISTAI VILNIUJE.

WASHTNGTON, saus. 6 d., 
(Elta). — Vilnijon privesta y- 
patingai iš Silezijos daug lenkų 
agitatorių Seimo rinkimams 
besiartinant.

VILNIAUS RINKIKŲ SĄRA
ŠAI NEPASKELBTI.

WASHINGTON sausio 6 d. 
(I€lta) — Vilniaus Seimo rin
kikų sąrašams peržiūrėti buvo 
duotos tiktai trys dienos, bet 
ištikrųjų sąrašai nebuvo net gi 
paskelbti.i

BAUSMĖ Už RAGINIMĄ 
NEDALYVAUTI VILNIAUS 

SEIMO RINKIMUOSE.

d.WASHINGTON sausio 9 
laik 
pra-

VVASHINGTON, saus. 6 d., 
(Elta) — Lietuvos Vyriausybė 
yra įteikusi Tautų Sąjungos 

i Tarybos pirmininkui P. Hy
mansui šio turinio notą (nuo
rašas vertimas iš franeuzų kal
bos) : * ;

Kaunas, 1921 gruod. 14.
Pone Preziden te:

Praėjusio lapkričio mėn. 16 
dieną Varšuvos Seimas yra pri
ėmęs sulyg lenkų vyriausybės 
pasiūlymo, rezoliuciją skelbiau 
čia ginčijamoje Vilniaus terito
rijoje rinkimus į Susirinkimą, 
kuris turės spręsti krašto liki
mą. Šia rezoliucija besiremda
mas generolas Želigovskis pas
kelbė lapkričio 30 dieną dekre
tą, šaukiantį Susirinkimą ,1922 
metais sausio mėn. 8 dieną.-

Tas Susirinkimas žada būti 
plebiscito ar žmonių' atsiklausi- 
mo (consultation populaire) 
rūšis. Turint omenyje: •»

1. Kad kiekvienas žmonių at- 
siklausimas tegali būti įvykin
tas tiktai tokiose sąlygose, ku
rios patikrina interesuojan
tiems gyventojams pilną baisa-, 
vimo laisvę ir nuoširdumą (si- 
ncerite) taip, kaip tas buvo 
pirmiau Tautų Sąjungos Tary- 
boS^ jos rezoliucija iš. 1920 m. 
spalių mėn. 20 d. nustatyta 
(determine.).

2. Kad žmonių atsiklausimas 
esant okupacijos režimui nega
li būti kitaip skaitomas, kaip 
tik tolimesniu jiegos naudoji
mu.
' 3. Kad Vilniaus sritis yra jau 
trys metai, kaip lenkų kariuo
menės okupuota.

4. Kad šalies administracija 
yra visiškai okupuojančios val
stybės rankose.

5. Kad Generoli Želigovskio 
ktiktai jo vieno išvažiavimas iš 
Vilniaus nėra nieko pakeitęs 
Vilniaus srities vidaus padėtyje, 
lenkų kariuomenė ir lenkų ad
ministracija pasiliko tokiomis, 
kokiomis jos oficialiai paskel
bė savo gruodžio m. 1 dieną 
manifeste pakeitęs generolą 
Želigovskį p. Meysztowicz.

6. Kad lenkų vyriausybė ten 
yra įvedusi tikrą torom reži
mą prieš gyventojus nekalban
čius lenkų kalba.

7. Kad šitas režiihas yra iš 
ardęs netiktai lietuvių politikos 
organizacijas, persekiodamas 
šalyje priešingą lenkų okupa^ 
cijai elementą, bet taip pat ir 
organizacijas grynai kultūrines 
ir ekonomines, kaip lai lietu
vių įstaigų pogromai praėju
siame spalių mėnesyje Vilnia-

žinia do Polski) (“Gyventojų 
Sargyba priklausyti Lenkijai 
ginti Sąjungą“) Stražkresowa 
(Pakraščių Sargyba) ir dauge
lis kilų.

12. Kad rinkimai į Susirinki
mą paskelbti ir dabar ruošiami 
yra Sąlygose, kur gyventojų 
valios falsifikavimas yra aiš
kus. I

Lietuvos Respublikos vyriau
sybė kalegoringai protestuoja, 
kad lenkai taikinę išspręsti Vil
niaus srities klausimą, vienpu
siai rišdami ir įvykinę ginčida- 
mo krašto žmonių valios iš
kreipimą (alteration) ir parei
škia kad ji skaitys Su.$irinki
mo balsavimą, jei jis įvyks kai
po nieko nereiškiantį ir kaipo 
nebuvusį.

Malonėk, • pone Prezidente, 
aš Tamstos' prašau, priimti 
mano aukštos pagarbos patikri
nimą.;
t (pasirašė) P. Klimas.

Einąs Užs. Reikalų Ministe
rio pareigas..

Rusija priėmė pakvietimą 
ekonominei! konferencijon

Airijai grūmoja savitarpi
nis karas. '

SnrMTII V A D C t D I ?!yra neat,naino,ni V kad utll IŲ l\ A 11 I L 11 I O mas neguli j ju'os kištis.

ASILIEK A
___________ A-

ymą.Pats Leninas davė at
Taryba kviečia vokiečių^ eks

pertus. Nesutikimai slf Fran- 
cija.

De Valera šalininkai tęs kov^ 
ir toliau. De Valera ir vėl 
Griffith bus naujuoju pre- 

zidęntu. <

8 ventų karteris pasilieka 
Teisinas nusprendė, kad 5c. 
karteris butų konfiskavimas 

kompanijos turto. ,

Želigovskis dar Vilniuje.
WASHINGTON, saus. 6 d., 

(Elta) — Pagarsėjęs lęnkų ge
nerolas Želigovskis ligos prete
kstu dar gyvena Vilniuje, Mey- 
sztowicz gi savo veikime tiktai 
pildo Varšuvos įsakymus.

Lietuviai protestuoja prieš 
lenką nuožmumus.

Ragiea Ju gc. Valstijų valdžią 
_

V
neduoti jokios pagelbos 

Lenkijai.

(Elta) —- Vilniaus lietuvių 
s“ 51 num.

nešė, kad Vilihiaus lenkų 
riausybė išleido dekretą 
num. kuriuo kalėjimu baudžia
mi žmonės raginanti kitus ne
dalyvauti Vilniaus Seimo rin
kimuose. Lenkų organizacija 
“Apsaugos Sąjunga” (Z\viązek 
Bezpieczonstwa) įsakė savo na
riams pasižymėti vartus neda
lyvaujančių rinkimuose.

rastis “Viln

427

“Socialdemokratas”
a

Musą draugų savaitinis laikraštis
iš Kauno. Skaitykit visi.

Gaunamas Naujienose
Kaina 5c

8. Kad jis yra išardęs parale
liai ir baltgudžių politines ir 
kultūrines organizacijas.

9. Kaxl lietuvių, baltgudžių 
ir žydų spauda niekuomet nesi
naudojo laisve po okupacijos 
režimų.

10. Kad visa propaganda 
Lietuvos naudai yra absoliu-’ 
čiai negalima vykdinti.

11. Kad, priešingai, propa
ganda prieš Lietuvą * vedama 
yra netiktai visai laisvai, bet 
net su pagelba specialiai tam 
tikslui sudarytų organizacijų, 
administracijos ir lenkų pinigų 
palaikomų, kaip antai: Zwią- 
zek Obrony woli ludosci nale-

WASHINGTON,- gruodžio . 28. 
■— VVashington Post šiandie 
įdėjo sekAmą žinią: *
Vakar atsišaukta į prezidentą 

Hardingą, valstybės sekreto
rių Hughes ir į kongreso na
rius, kad valdžia panaudotų sa 
vo moralinę ir humanitarinę 
įtaką į Lenkijos valdžią, 
“kad prikalbinus ją sustabdyti 
nuožmumus Vilniaus teritori
joj ir susiaurinus Lenkijos im
perialistinius veikimus ir per
kalbėjus ją ištraukti savo ka
reivius iš Vilniaus ir apielinkių 
Lietuvos teritorijų.“

Atsišaukimą padavė įvairios 
lietuvių organizacijos iš visų 
Šalies dalių ir raginama jame 
sustabdyti “Lenkų nuožmumus 
Lietuvoje.”

Peticijose prezidentui ir ki
tiems valdininkams nurodoma, 
lenkų gcn. Želigovskis įsibrio- 
vė ir paėmė seną Lietuvos sos
tinę Vilnių ir apielinkės terito
riją, peržengdamas • Lenkijos- 
Lietuvos sutartį, ir vis dar te
belaiko miestą, nežiūrint tautų 
sąjungas tarybos nuosprendžio, 
patvirtinto visos tautų« sąjun
gos, kad Vilnius yrą Lietuvos 
teritorija.

Atsišaukimas užsibaigia siū
lymu, kad butų interesuose 
Jungt. Valstijų neįduoti Len
kams tolimesnės pagelbos “pa
skola, kreditais' ar reikmeni
mis iki Lenkijos valdžia nesus
tabdys minėtus nuožmumus ir 
nebus davusi tinkamų gvaran- 
tijų apie jos mierį ir išgalę pa
laikyti taikius santikius su 
Lietuva.“

CANNES, stfymo-9. —- Rusi
ja priėmė talkininkų pakvieti
mą dalyvauti Europos'ekono
minėj konferencijoj, kuri įvyks 
kovo mėli. Genoa mieste, Itali
joj- 

k * •’ Nota priimanti pakvietimą, 
gautą šiandie. Po ja pasirašo 
pats Leninas, vieton čičerino.

Priėmimas pakvietimo yra 
viena iš sąlygų pakvietime; ku
riame taipjau reikalaujama 
pripažinti Rusijos užsienines 
skolas.

Vyriausioji talkininkų taryy 
ba šiandie pakvietė Pa ryži™, 
esančius Vokietijos ekspertias 
atvykti į Cannes ir suteikti tal^ 
kininkams žinių apie kontrflm- 
ciją. Jų laukiama atvykstant 
ketverge. ’ >

Vėl iškįlo nesutikimai tarp 
Anglijos ir Franci jos. Jie iš
kįlo svarstant apie įkūrimą są
jungos tarp tų dviejų valsty
bių. Franci ja remia gynimos 
sąjungą) su Anglija, Belgija ir 
Lenkija. Anglija sutinka pri
imti sąjungon ir Belgiją, bet 
visai nenori Lenkijos.

Lloyd George pasišaukė kon- 
fęrencijon Bonar Law.
Nori Lenino konferencijoj.
BERjLINAS, sausio 9. — Ru

sijos sovietų ambasadorius 
Berline sakosi gavęs pranešimą 
nuo Italijos užsienio reikalų 
ministerijos, jog Italijos ir An
glijos nuomone, kad paties Le
nino dalyvavimas ekonominėj 
konferencijoj Genoa daug pri
sidėtų prie išrišimo ekonomi
nių , blogybių Europoje.
’’ Nors Rusija nėra atstovau
jama Cannes susirinkime, te
čiaus viskas rodo, kad ji pa
tampa- svarbiu faktorių talki
ninkų tarybos susirinkimuose 
ir kad ji loš labai svarbią ro
lę ir ekonominėj konferencijoj.

Maskvos žinios sako, kad 
sovietai rengiasi prie (Jideliau- 
sios diplomatinės pergalės, bū
tent išgavimo pasaulio pripaži
nimo. ‘Tą pripažinimą numato
ma iš Lloyd George pasakytos 
prakalbos Cannes.

DUBLINAS, sausio 9. F- 
Nors Dail Eireann ir užgyrė 
padarytąją su Anglija - taikos 
sutartį ir tuo jau tapo įkurta 
Airijos Laisva Valstybė, bet 
Airijos vargiai tuo dar neuž
sibaigia. Dalykas tame, kad de 
Valeles šalininkai — prieši
ninkai taikos sutarties, nenu
stygsta ir visai neketina nusi
lenkti seimo nutarimams. De 
Valera su savo šalininkais lai
kė slaptą susirinkimą ir po to 
paskelbė, kad kova ir toliau tę
sis. Visoje šalyje taipjau lai
koma slapti susirinkimai ir 
ruošiamąsi prie kovos, kas rei
škia karą. Sutarties priešinin
kai, yra didelėje mažumoje, bet 
jie visgi nori viską Valdyti ir 
diktuoti.

Vėliau laikė slaptą susirinki
mą ir Griffitho ir Collinso ša
lininkai. Prie ko prives ta 
savitarpinė kova ir kokį ji 
priims pobūdį, dar negalima 
numatyti. *

De Valera nebeišrinktas.
Šiandie susirinkus Hail Ei

reann prezidentas de Valera 
formaliniai įteikė savo rezigna
ciją. Kantu su juo išėjo ir vi
sas! kab/nėias. De Valera Ipi- 
*f. lattfi susijudinęs ir vos įs
tengė^ pasakyti 
jos kalbą.

Betgi nors, 
Valera pasakė,
silaikyti niekurias galias/ 
tent ir toliau jis pasiliks 
dovu šalies armijos ir į. 
tos organizacijos, kuri rinko 
aukas parėmimui respublikoni
škojo judėjimo. Jis taipjau pa
skelbė, kad jis statys savo kon-

savo rezignaci-

rezignavęs, 
kad jis nori

de 
pa- 
bll-

ir

1 teis- 
Bet 

kaita ta pati komisija nuspren
džia žmonių naudai, tai teismai 
randa progos įsimaišyti, tuos 
nuosprendžius pasmerkti ir 
juos permainyti, ar padaryti 
neveikiančiais, kaip'kad pada
rė teismas šiame atsitikime^

Teismas nors. nusprendė, 
kad 8c. karteris yra perdidelis 
ir kad gal užtektų 6c. karterio, 
bet 8c. karteris vistiek pasi
liks, kadangi teismas negalįs

CHICAGO. — Chicagicčiai 
toliau mokės gatvekarių kom
panijai 8c. karterį už netikusį 
patarnavimą. Taip nusprendė 
federalinis distrikto teismas, nusistatinėti karterių kainos, o 
Jis rado, kad nors gatvekarių | nurodinėti kitų sprendimų 
kompanija ir duoda labai > neti- (]jaj(jas< 
kusį patarnavimą ir kad ji pa
gerindama patarnavimą galė
tų sutaupinti užtektinai pini
gų, kad galėjus išsilaikyti su 
5c. karteriu, bet prie dabartinių 
aplinkybių su 5c. karteriu kom 
panija negalėtų operuoti ir to
dėl įvedimas 5c. karterio butų 
konfiskavimas kompanijos tur 
to, ko teismas negali leisti.

Teismas sako, kad iš visų 
įrodymų, gabenimas pasažierio 
kompanijai dabar atsieina virš 
6c. bet ji pagerindama patar
navimą galėtų gyvuoti ir su 5 
centų karferiu. Tečiaus Illi
nois prekybos komisija,' kuri 
buvo nustačiusi 5c. karterį, tei
smo nuomone, negali įsakyti baigė Vokietijoje. Naujas 

 

kompanijai pagerinti patarna- ■ sienon Reikalų Ministeris yra 
vimą ir įrodinėti kur ji galėtų Steigiamojo Seimo narys. Stei-

Lietuvos žinios
Prof. Jurgutis paskirtas Lietu
vos Užsienių Reikalų iftinisteriu

WASHINGTON sausio 9 d. 
(Elta) — Prof. Vladas Jurgu
tis žinomas ekonomistas, 
kirtas Lietuvos 
Užsienių
vieton rezignavusio 
Reikalų Ministerio, Dr. Puryc- 
kio. Vidurinių mokslų prof. 
Jurgutis ėjęs Palangoje ir Min
taujoje. Augštesnius mokslus 

! UŽ-

pas-
Respublikos

Reikalų Ministeriu
Užsienių

5 Amerikos ambasadorius • 
sužeistas.

CANNES, Gausio 9.
rikos ambasadorius Anglijoje 
ir dabotojas vyriausios tarybos 
susirinkime, Harvey, liko su
želtas čia šiandie autohiobilių 
susidūrime. Jo vietą tarybos 
susirinkimuose užims Ameri
kos ambasadorius Franci joje, 
Herrick.

Amo

Semionovas atvyks Ame 
tikon. !

9.—WASHINGTON, sausio 
Iš Valstybės departamento pa
tirta, kad Siberijos banditas 
geų. Semionovas, kuris vadina
si visos Rusijos kazokų ata
manu, .atvyks į Jungtines Vals
tijas ir čia jam bus leista išbūti 
šešis mėnesius. Dabar jis yra 
Chinijoj, bet niekas nenori jo 
laikyti.

Pasak; jo draugų, jie čia pa
silsėsią^, taipjau baigsiąs dery
bas su New Yorko bankieriais 
apie paskolą naujam puolimui 
ant sovietų Rusijos. Bankie- 
riai jau sutinką finansuoti 
naują puolimą.

minose rinkimuose. Collinso 
frakcija pareiškė, kad ji irgi 
pastatys savo kandidatą, kuris 
sumušiąs de Valerą.

De Valerai rezignavus vie
nas delegatų tuoj įnešė, kad jis 
išnaujo butų išrinktas šalies 
prezidentu. Bet balsuojant de 
Valera pralaimėjo. Už jį pa
duota 58 balsai, o prieš 60.

Po to nominuota Griffithą 
kandidatu į prezidentus. Jis ir 
turės sudaryti naująjį laikinį 
kabinetą, kadangi neužilgo vis- 
tiek turės įvykti nauji parla
mentiniai rinkimai.

Nors Collins vis dar kviečia 
visus, laikytis vienybės ir būda
vot! valstybę, tečiaus išrodo, 
kad sinn feineriai galutinai 
skįld ir susitaikinio veikiausia 
nebus. De Valera? visai nenori 
nusileisti ir kaip ► 
norėtų įvesti savo 
“Kova turi tęstis
tai jo šalininkų obalsis. Bet 
kiek permatoma, liaudyje jie 
neturi šalininkų, laikraščiai 
jiems irgi visai nepritaria.

sutaupyti pinigų. Tai yrh mie
sto dalykas, nes tuo remdama
sis miestas gali pareikalauti iš 
teismo . panaikinti duotąsias 
kompanijai teises operuoti gat- 
vekarius (francjiises) ir atim
ti čarterį. Tokią bylą mies
tas jau yra užvedęs prieš gat- 
vekarių kompaniją.

Teismas sako, kad sumažinus 
karterį tijmis * centais,\ kompa
nijos z įplaukos sumažėtų 
$22,000,000 į metus. Betgi tei
sino nuosprendis neišsprendė 
viso karterių kainos klausimo 
ir tas klausimas vistiėk turės 
būti ir toliau nagrinėjamas tei 
smuose, ir jau daug bylų yra 
užvesta prieš kompaniją. Bet 
kad miestas jas laimėtų yra la
bai abejontinas dalykas,, nes 
teismai visuomet gina kompa
nijų reikalus. Kada prekybos 
komisija buvo prielanki kom
panijai ir nuolatos kėlė važmos 
kainas ant pirmo pareikalavi- i 
mo, tada teismas puspren 
kad komisijos nuosprendžiai

giamįjame $eime. prof. Jurgu
tis buvo išrinktas Seimo Užsie
nių Reikalų Komisijos Vice
pirmininkas ir Finansų Biud
žeto » Komisijos Seferantas. 
Prof. Jurgutis taipgi buvo Lie
tuvos Delegacijos prie Briuse
lio Konferencijos narys. Greta 
vokiečių ir franeuzų kalbų, nau 
jai paskirtas Ministeris kalba 
dar keturias kitas 
kalbas.

Sausio 5 d. prof. 
Užsienių Reikalų 
pareigas pradėjo eiti.

Europos

Ministerio

SKAITYKIT IR PLATINKlT

V

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. rytd iki 8 v. vakare. 

/Nedėldieniais nuo 10 v.
ryto iki 2 vai. po piet.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

kaltinama, 
diktatūrą, 
ir toliau”,

c?

PHILADELPHIA, Pa 
šio 9. — Vieton mirusio sena
toriaus Penrose, gubernatorius 
Sproul paskirė jo terminą bai
gti senate George Wharton 
Pepper, advokatą iš Philadel- 
phijos.

sau:

PINIGU KURSAS.
Vakar, sausio 9 d., užsienio pini- 

S kaina, perkant jų ne mažiau Kaip 
25.0*00 dolerių, bankų buvo skai

toma Amerikos pinigais šiaip: K
Anglijos, 1 svaras sterlingų—$4.22 | 
Austrijos 100 kronų ....r........  S’/ac
Belgijos 100 frankų ........... $7.85
Danijos 100 kronų ............... $19.80
Finų 100 markių ...........  S1.90
Francijos 100 frankų ........... $8.23
Italijos 100 lirų ................... $4.88
Lietuvos 100 auksinų ............... 61c
Lenkų 100 markių................... 3Msc
Norvegų 100 kronų ........  $15J60 .
Olandų 100 guldenų .......  $36.75 ,
švedų 100 kronų .............. $24.85, SKAITYKIT IR PLATINKlT
Šveicarų 100 frankų ........... $19.35 <<XT . TT t t nVokitijos 100 markių ............... 61c > “NAUJIENOS”

HANSAS CITY, Mo., sausio 
5. — Gyvulių pardavėjas Bru- 
ner nušautas ir du gelžkelių ga
lvijų agentai pašauti ir gal mir
tinai sužeisti vietos galvijų, bir
žos hotely. Policija sako, kad 
šaudė galvijų spekuliatorius 
Thompson, kurį areštuota.

v

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 60 milijonų 
auksinų, visą laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DĄBAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO DU CHICAGOS OFISU.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandiėn 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo * če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yrą 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus, svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.,
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS

Vyriausias ofisas
1739 So. Halsted St/ Chicago, UI.

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Chicago, UI.
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NAUJIENOS, ChlcagO, m. Utarninkas, Sausio 10, 192%

18.00
97.90
18.90

Subscriptlon Kates 
per ; ada.
per year huteide of Chlcage. 
per (n Chicago 
P«r copy.

ffintered aa Second Ctasa Matter 
Uarch 17th, 1914, at the Poet Office 
jf Chicago, 111., ander the act of 
March 2nd. 1879. ,

Naujienos eina kasdien, (iškirta o t 
••dildieniua Leidžia Naujienų Ben 
iruti. 1789 So. Halated St.,’Chicago, 
(U. - Telefonaai RooMvait 869A

Ufciimokijimo Kaišai
Ckucagojf — paltu.

Matam* ... .......__ __
Rusai meti ........... ........—
Trinu minesianu ...........—
Dviem mtoasianu - -

L. |8.00 
__ 4.50
— 2.25
— 1.75
— 1D0

18
76

meagoje — per neiiotcjaa) 
Viena kopija . ____

Savaitei . ....................
Minėsiu! , .

Suvienytose Vatoti>M ae Chicagoj, 
puštu.

Metama ■ , L- - - $7.00
Pusei mete........ .. ..............  ..... 4>00
Trinu* mėnesiams................ . .4.00
Dviem mėnesiams . ................ 1.50
VUnam mėnesiui 

Lietuvon ir kitur utslenlaoMi 
(Atpiginta)

Metama 18.90
Pusei metą----------- ---------—. 4.50
Trim* minesiame 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu au užsakymu.

tų. Taigi išrodo, kad jie 
balsavo prieš sutartį tiktai 
dėlto, kad jiems sunku išsi
žadėti skvo senojo obalsio, 
kurį jie skelbė per daugelį 
metų.

Keistu budu, tuos kraštu
tinius Airijos nacionalistus 
remia Airijos - komunistų d‘£mokratai~nurMo' "į 
partija — taip bent prane
ša kaikurie Amerikos komu
nistų laikraščiai. Tik pa
galvokite, koks mišinys ko
munistiniame internaciona 
le: vienur jie taip toli eina 
savo “tarptautiškume”, kad 
visai atmeta savo tautos ne
priklausomybę (pav. lietu
viai komunistai); o kitiW jie 
pritaria kraštutiniausiems 
nacionalistams! 

į »

Airiai,' iškovoję teisę sa
varankiškai valdytis viduji
niuose savo reikaluose, atei
tyje galės dar pasekmingiau 
priešintis Anglijos imperia
listams, negu iki šiol. Be to, 
kuomet pasibaigs tautinė ai
rių priespauda, tai Airijos 

darbininkams bus lengviaus 
kovoti už savo ekonominius 
reikalus.

KOMUNISTIdKA “LOGIKA”, /rikalų pantapliu. 
——------ Dabar klerikalai^ deda visą

ant to, kad teismas ne
nuteisti šmugelninkus.

“•Laisve” irgi pastebėjo, kad (viltį 
A. JannllUičio raštų netalpina 
“Socialdemokratas” ir kad jam 
tenka kreiptis 
čių” organą.
ji vadina jį ‘^Lietuvos 
demokratų lyderiu” ir 
“išvadą”, kad Lietuvos

į “pažangic- 
To neveizint, 

sočiai-, 
daro 

social- 
“kuni-

go Tumo spaviednyčią”.
Vaje, kukio mandrųs tie ko

munistų rašytojai!

PILĖNAS ŽINOJO APIE 
PURICKIO ŠMUGELĮ.

“Dirva”, pakartojusi iš “Nau
jienų” dalį žinių apie šmugelį 
Lietuvos ministerijose, paste
bi:

“Atkreipiame Šiuomi skai
tytojų atidą į K. Pilėno laiš
ką, prisiųstą ir tilpusį ‘Dir
vos’ N. 47, kame tarp kitų 
dalykų jis jau mini4>r. Pu- 
ryckio šmugelystę. Reiškia, 
K. Pilėnas jau senai tą ži
nojo.”
Apie tą šmugelį senai žino- 

ją ir Lietuvos valdžia, bet ji 
tylėjo, kol šmugelninkąi nebu
vo sugauti už rankos. O ji ty
lėjo dėlto, kad ji yra* po kle-

.75

Į Apžvalga]
KAM KOLIOTIS?

drįs

ŠVIETĖJAI”.

M Rudeny 1919 metų “Naujie
nų” ofiso darbininkas per ne
apsižiūrėjimą priėmė vieną ne
tikusį apgarsinimą (apie colio 
didamo), kuris buvo priduo
tas naktyje. Ant rytojaus -ad
ministracija išmetė tą apgarsi- 

Inimą ir laikraštyje pasiaiškino^ 
dėl įvykusios klaidos.

Bet komunistų spauda pakė
lė visoje Amerikoje didžiausią 
triukšmą delei to apgarsinimo 
ir per keletą mėnesių šmeižė 
“Naujienas” ir jų administra
torių ir redaktorių.

Panaši/ klaida pasitaikė ofi
so darbininkui padaryti ir apie 
dvi savaitės atgal (prieš Kalė
das). Ji taip pat buvo tuojmis 
atitaisyta. Bet komunistų laik
raščiai Chicagojc ir Brooklyne 
vėU šaukia prieš “Naujienas”, 
o komunistų “kalintojai” pa
švenčia ištisus /spyčius tam, 
kad išniekinus Grigaitį (o 
Strazdo organas jiems “tura- 
voja”).

Puikiai jie tuo budu “švie- 
j čia” savo pasėkėjus!

ir pas i sakytų

už dalyvavimą iškilmėj, Katry- 
nos stovyklą Vilniuje pašven
tinant.

Viskas atliekama skilandžiai, 
kaip teatro scenoj* 
j Bet visas tas darbas nė
ra tik komedija. Lenkų vald
žia naudoja visa ką, kad su
stiprintų savo poziciją < Lietu
vos Rytuose, arba priverstų 
IJetuvą susidėt su Lenkais. 
Vilmaus Seimo A rinkimai turi 
patarnauti tam pačiam tikslui. 
Kol ruošiami rinkimai, — jie 
^ązdina lietuvius. Kai Seimas 
butų išrinktas
Lenkijos naudai, tuo butų su
darytas svarbus faktas vėl jų 
naudai. Žygis visais atvejais 
pelningas. Del jo labai nerim
sta daug kas Lietuvoje, supraz- 
dami, kad Vilniaus klausimui 
prieina galas. Ar tikrai jau ga- 
la^? .

'Sunku būti neklaidingam 
pranašui. Sunku įspėti, kaip 
bus išspręstas ir Vilniaus klau
simas. Bet kas nenori jieškot 

1 atsakymo j jį tik pirštus sudur- 
damaš, t£ls turi sau išsiaiškin
ti priežastis, delko Lenkija taip 
užsispyrus j ieško Lietuvių 'mei
lės. Teisingas atsakymas į tą

Be to viso Lenkų valdžia, 
—i šiokia ji bus ar tokia, —• 
vis turės palaikyt Vilnijoj dva
rininkų luomą ir lenkų bur
žuaziją, nes tai yrą “ištikimiau
sia” lenkų gaivalas toje srity
je. Vadinasi, be tautinių kovų 
turės vystytis ir aštri socialė 
kova, kova su darbininkais ir 
valstiečiais.

Žodžiu sakant, Vilniaus kra
štas turi visų šansų virsti Len
kijai opi iy nuolat tvinkstanti 
skauduolė.

Tai ko Lenkija vis 
žiasi Vilniun? 

i z ■
Musų supratimu Lenkijai ne 

tiek reikalingas Vilnius, kiek 
pati Lietuva; ir ne tiek Lietu
va, kiek reikalas pasitaisyti 
sau tikrą kelią jūron per mu
sų kraštą. Tam reikalui Len
kija yra pasiryžusi dėti labai 
daug pastangų, ir jų daro. Vil
niaus užėmimas ir jo laiky
mas tai buvo Pilsudskiui tik 
priemonė pastverti Lietuvą už 
rankos. Vilnius tai yra tiltas,? 
kuriuo Lenkija nori sudalyti 
uniją, nori jo pagalba įsitvir
tinti ne tik Vilniaus krašte, bet

Įvairenybės
CHICAGOS ELEKTRINIAI 

TRAMVAJAI.

tik ver-

Airiai priima 
“laisvą'’ valstybę.

Airių seimas (dail ei- 
reann) nutarė 64 balsais 
prieš 57'priimti padarytąją 
su Anglija taikos sutartį, 
pagal kurią Airija patampa 
"‘laisva valstybe” Britanijos 
imperijos viduje.

Sutarties šalininkai, kaip 
matome, sudaro gana men
ką didžiumą airių seime; 
jeigu tiktai keturi jų butų 
perėję į prezidento De Va- 
leros pusę, tai sutartis butų 
buvusi atmesta. Bet visos 
žinios rodo, kad Airijos žmo
nių nusistatymas yra daug 
prielankesnis taikai, negu 
seimo nusistatymas.

Galima todėl spėti, kad 
Dė Valera neturės pasiseki
mo, jeigu jisai ^mėgins su
kelti šalį prieš’ seimo nuta
rimą. \ -

Sutarties priešai sako, kad 
jie nori 'visai nepriklauso
mos Airijos, bet jie nenuro
do, kokiomis jiegomis jie ga
li to savo tikslo pasiekti. 
Ginklu nuveikti Angliją ma
žiukė airių šalis neįsteng-

. “Draugo” redaktorius dar 
vis nepaliauja mus koliojęs dėl
to, kad mes plačiai aprašėme 
tą šmugelio skandalą. Mums 
rędosi tečiaus, kad tai nepa
dės nei jam, nei kun. Puric
kiu!.

Jeigu visuomenei teks sprę
sti, kas ištiesi] yra “proto uba
gas”, tai jos nuosprendžiu tik
rai nepasidžiaugs kun. česai- 
tls. Viena, jisai tapo sugautas, 
beapgaudinėjant savo skaityto
jus: mes parodėme, kad “Drau
go” redaktorius mėgina Eltos 
paaiškinimu apie “du vagonu” 
paslėpti tą faktą, jogei trečias 
sulaikytųjų Jonišky vagonų bu
vo prikrautas šmugeliu.

Antra, “Draugo” redakto
rius tapo du kartu sugautas be
meluojant. Jisai tvirtino*
J. Vanago korespondencija, ap
rašanti Joniškio atsitikimą, ne
buvusi išspausdinta “Naujie
nose”; ir be to jisai sakė, kad 
“Liet. Raiše” nefcuvę rašyta, 
jogei kun. Purit'Jps turėjo pa
sitraukti iš ministęrio vietos 
dėl šmugelio. Abiejuose šituo
se punktuose mes parodėme, ‘ 
kad “Draugo” redaktorius) me
luoja.

Mes suprantame, kad jisai, 
įsipainiojęs, kaip viščiukas į 
pakulas, dabar nebeturi dau
ginus ką daryti, kaip tiktai 
piktžodžiauti prieš “Naujie
nas”

Kiek Yra Pavojaus Neteikti 
Vilniaus?

................................... 1

St. Kairys

nazija, išdraskytos kelios prie
glaudos, žiauriu ir nepateisina
mu budu likviduoto^ įvairios 
lietuvių prakybos įstaigos. At
skiri asmenys-Įlietuviai, net il
gesnį laikų gyvenę Vilniuje, 
gavo įsakymus išsikraustyt lig 
Kalėdų Kaunišken Lietuvon.

srityse

Jau bene šeštą kartą renka
si musų minis toriai posėdin,
vis pasižadėdami galutinai pa
sisakyt dėl unijos su Lenkais, 
ir visVpegaJi ištarti sprendžia
mojo žodžio. P. Galvanauskiui 
pakišta ir sprogusi bomba sa
votišku aidu atsiliepė ir p. p. 
ministerių sielose. Nemanau, Lietuvių gyvenamose 
kad juos ypatingai butų išgąz- Želigovskio karalijoj tai1 vienur, 
dinusi. Sakyčiau, ji greičiau tai kitur s/taiga pasigirsta klai- 
sužadino ir visuomenėj, ir vy- ' 
riausybėj ryškesnį- pajaątihią, 
kad sprendžiamasai klausimas 
yra tikrai rimtas klausimas. 
Tokia jau žmogaus kraujo ypa-

kits- žudomų žmonių balsas, — 
tai tankų žandarai ir žiaures
ni už žandarus Silezijos “su
kilėliai” glušija pabudus) lietu
višką gaivalą, krauju žymėdą- 
mi savo diirbus.

Kam tas viskas daroma?
Tai savotiški prirengiamieji 

darbai Vilniaus Reinio rinki
mams pravesti. Seimas ruošia
mas- uoliai ir skubotai. Varšu
voj iš jo priežasties Pilsudskis 
ir Lenkų Seimas kuone sukibo 
viens kitam į plaukus, nega
lėdami susitarti dėl teritorijos, 
iš kurios Vilniaus Seimas turi 
būt renkamas. Dabar tas klau- 

Taip,! simas jau nustatyta. Lapkričio 
26 dieną Želigovskis turėjo pa
skelbti Vilniuje dekretą,, ku
riuo skiriami Seimo rinkimai 
b. m. sausio mėnesiui ir pa
žymėta rinkimų teritorija. Po

Kol dar valdžia nėra tarusi 
galutino savo žodžio, — paga
lios vis tiek, kad ir hutų ta- 

kad į rusi, — norisi sustoti ties vie
nu svarbiausių argumentų, ku
riuo unijos priėmimo šalinin
kai stengiasi pamatuoti ‘savo 
nusistatymą. Jei dabai- ąepri- 
imsini Tautų Sąjungos pasiū
lymo,. — sako tie žmones, — 
Vilniaus kraštas bus Lietuvai 
galutinai pralaimėtas, 
bus pralaimėtas; '■— tyliu, bet 
skaudžiu balsu taria ir daugu
ma Vilniaus lietuvių.

Ar tai jau tiek neabejoja
mas daiktas?

Šiandien Lietuvos visuomenė to Želigovskis su visomis vali
au ypatingu įsiklausymu gaudo zomis sėda traukiniu ir išva- 
žiriias, kurios ateina iš anos ■ žiuoja Varšuvon. Savo vietojja Varšuvon. Savo vietoj 

palieka LietuvJk junkerį
žibias, kurios

—- bet ir jo skaitytojai demarkacijos • linijos pusės. O i*8 
tur-but žino, kad kolionės nė- žinios tikrai neramios. Vilnių- Meištavičių, anais metais caro 
ra argumeįtas. jo gatvėn išmesta lietuvių gim- apdovanotą baltomis kelinėmis

mų ir dėl galimos Vilniaus kra
što ateities. Taigi ir noriu bent 
kiek tuo klausimu kalbėti.

% i

Jau rašydamas Tamstom, ar 
yraMJctuvai pavojaus ginkluo
to lenkų puolimo, minėjau, del- 
ko lenkai veliasi Lietuvon. 
Lenkijai Vilnius turi tik lyg
tino svarbumo. Per Vilnių ve
da Lenkijos keliai į Latvius ir 
Lietuvą. Vilnius gali virsti ne
mažu prekybos ir tranzito cen
tru, kai išsivystys, prekybos 
santikiai su Rusais. j Vilniaus 
kraštas* padidina Lenkų teri
toriją ir kaipo žemės ūkio kra
štas gali būt šiokia tokia rinka 
Lenkijos pramonei. Tai va be
veik visi realus pliusai. Visi 
tautiniai 'obalsiai, kuriais tiek 
garsiai žvanginama prie kiek
vienos progos, tai yra tik de
koracija, t^k popieriniai pa
puošalai pridengti grynai eko
nominius Lenkų buržuazijos 
reikalus.

Iš kitos pusės Vilniaus kra
štas, prijungtas Lenkijai, su
darytų jai labai rimtų sunku
mų. Nepagydomas kerštas su 
Lietuva. Dar viena priežastis 
būt piktuoju ir su Rusais. Pats 
Vilniaus kraštas niekuomet ne
būtų rami Lenkų provincija: 
ton skaitlingi gudai, gana skait
lingi lietuviai; ir vieni, ir ant
ri vis gi nesiduos lengvai nu
stelbti, — vadinasi, bite nuola
tinė kova. Pats krašto laiky
mas , sudarys daug finansinių 
sunkumų. Vilniaus kraštas ir 
prieš karą nebuvo turtingas, o 
karo ir okupacijų metu jis vi
sai nusmuko. Pats Vilnius vir
to kiauru maišu, j kurį Lenkų 
valdžia jau iki Šio® įgavo su
kišti kelias dešimtis milijonų 
savo liesų markučių. Nebus 
lengva ir ateity, kai reiks kra
štas sutvarkyti ir jiakelti jo 
ūkis. i

patikrinti

butinas, 
Lenkijos 

Ir 
pastangų 

klaidingas,

Reikalas Lenkijai 
sau kelią jūron per 
yra toks didelis ir 
kad juo remiasi visa 
politika Lietuvos atveju, 
jeigu toks Lenkų 
įvertinimas, nėra
tai tuomet savaime darosi aiš
ku, kad priskirdama sau Vil
niaus kraštą, Lenkija nepasie
kia pamatinio savo tikslo. 
Lietuvos santikiai su Lenkija 
pasilieka nebaigti nustatyt. Vil
niaus klausimas pasilieka, kaip 
buvęs, galutinai neišrištas ir 
atidėtas vėlesniems laikams. Ir 
todėl nervinga baimė, kuri da
bar krato tūlus Lietuvos poli
tikus ir visuomenes dalį, yra,
manau, dirbtinai ir tyčia su
kelta. Nes priskyrimas Vilniaus. 
krašto Lenkams tebūtų tik
naujas etapas, tą klausimą
sprendžiant, bet ne galutinas 
jo išrišimas.

Žinoma, Lietuvos padėtis nė
ra ir nebus lengva. Iš Lenkų 
pusės visuomet reikės laukti 
naujo laužiniosi Lietuvon, kaip 
tik pasitaikintų prOga. Reikės 
nuolat laikyt akmuo anty prieš 
tą “brolį.” O nuo tokio laiky
mo ir marškiniai plyšta, ir pats 
akmuo traukia žmogų kupton. 
Bet ką darysi? Atidarius Len-

ru, butų palengvinta Lenkų ini- 
periališttųns jų tolimesni žy
giai musų krašte,- butų duota 
jiems galimybės stiprinti pas 
mus reakcipgiai^į luomą — 
dvarininkus. Vis tiek Lietuvos 
liaudis tuomet butų priversta 
kelti aštriausią kovą savo na
me, tik leidus pirma užnerti 
sau kilpą ant kaklo. Taigi, jei 
musų laukia kova, tai bent 
Kuosomis rankomis ir griežtu, 
nesuklaidintu pasiryžimu.

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
A TT T T T? M A C”

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’© 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

(Tflrinyi)

— Klausyk, Gudžai, — pradėjo senis vėl. 
— Aš nenoriu būti užmuštu; sakau tau, aš ne
noriu būti užmuštu.

— Suprantama, ne, — atsakė Petras. Jam 
buvo visai aišku, kad p. Akermanas nenori bū
ti užmuštu. Bet p. Akermanas, matomai ma
nė, kad šita idėja reikia Petrui įkalti; bekal
bėdamas tolinus jis kartų kartus grįžo prie jos 
ir kiekvieną kartą jis pasdkė ją tuo patim iš
kilmingu užtikrinimu, lyg kad tai butų visai 
nauja idėja ir labai neįprasta, nuostabi didė
ja. — Gudžai, aš nenoriu būti užmuštu; sakau 
tau, aš nenoriu, kad jie mane nudėtų. Ne, ne; 
mes turime j užbėgti jiems už akių; mes turi
me apsirūpinti apsisaugojimo priemonėmis, — 
kiekviena priemone — sakau tau, kiekviena 
galima priemone.

— Aš/ čia atėjau tam tikslui, p. Akerma
nai, — tarė Petras iškilmingai. — Aš padary
siu viską. Mes padarysime viską, tikrai.

— Kaip yra su policija? —■ klausė banki
ninkas. Kaip yra su ,Gofės buriu? Ar tu sakai, 
kad jie nekompetentus?

— Kas dėlto, tai aš tamstoms pasakysiu, 
p. Akermanai, — tarė Petras. — čia yra tru
putį keblumo. Žiūrėkite, jie mane samdo.

— Kokia nesuomonė! — sušuko senis. — 
Aš tave samdau! Aš moku pinigus už šitą dar
bą ir aš noriu žinoti faktus — aš noriu žinoti 
visus faktus.

— ^ie buvo man labai geri... — tarė Pet-.
ras.

sušuko— Sakau, pasakyk man viską! 
senis. Jis buvo labai nekantrus ir nei minutes 
negalėjo laukti negavęs to, ko jis. reikalavo. — 
Kas yra su jais. s

Petras atsake Igiip nusižeminusiai, kaip jis 
galėjo: — Aš galėčiau daug ką tamstai papa
sakoti, kas butų tamstai naudinga, p. Akerma
nai, bet tamstos turite palaikyti tą tarp mus 
tik. I '

— Geraį. Kas tokio? — tarė senis greitai.
— Jei tamstos Ram nors kitam paminė

tai aš vietos netekčiau, — spyrėsitumete, 
Petras.

Nepavarys tavęs, aš tuo ^pasirūpinsiu.

Jei bus reikalas, aš tave tiesiai nusamdys!u.
— Taip, bet tamstos turite suprasti, 

Akermanai. Čia yra mašina, o prieš mašiną 
gali eiti; tamsta turite suprasti tą; tamsta 
rite vartoti ją kaip reikiant. Aš noriu tamstai 
pagelbėti ir aš žinau, kad aš galiu tai pada* 
ryti, bet tamstos turite 
tamstos turite suprasti

— Gerai. Sakyk, 
senis.

K' , — Taigi, . __ 
toks. Policija ir visi kiti prie jos priklausą tu
ri gerus norus, bet jie nesupranta; jiems tas 
yra per daug i>ainus dalykas, jie negana ,yra 
buvę šitoj darbuotėj. Jie papratę turėti reika
lų su kriminalistais; bet matote, šitie Raudo
nieji yra pasvaigėliai. Kriminalistai nėra or
ganizuoti, ar bent jie nestoja už vienas kitą; 
o šitie Raudonieji stoju, ir jei pulsi juos, tai 
jie puola atgal ir jie daro jų vadinamą propa
gandą. Toji gi propaganda, yra pavojinga — 
jei padarysi klaidingą žingsnį, tai pamatysi, kad 
juos tuomi.tik sustiprini.

W— Aš tą matau, ~ tarė senis. •— Tai ką?
H Antra vertus, policija nežino, kaip jie 

pavojingi yra. Aš ilgą laiką žinojau grupę šitų 
žmonių susibarusių tam, kad išžudžius visus 
turtingus žmones, didžiuosius žmones visoj ša
ly. Jie šhipihęja šituos turtingus žmones ir ren-

P- 
no
tų-

leisti man išaiškinti Ir 
kaikuriuos dalykus.
kaip tas yra? — tarė'

»feV j.

tarė Petras, — dalykas yra

Chicagos viršutinės tramva
jų linijos yra didžiausia siste
ma pasaulyje, priklausanti vie- 
naj vadybai. Į Šitą kompani
ją yra sųsidėjusiės kelios kom
panijos tuoju tikslu, kad su
mažinus laikymo išlaidas ir da
vus galimybės važiuojančiam, 
ta pačia kaina visą miestą per
važiuoti.

Kompanija turi apie 530 my
lių dvigubo kelio ir 3,085 tram
vajus. Visas ištaisymas, kom
panijos apskaitymu, jWi butų . 
taisoma dabar, atsieitų $250,-

Kasdien važiuojančių už pi
nigus būva apie 2,000,(MM) ir
I, 500,000 važiuojančių suHran- 
sferiais, viso važiavimų kas-' 
dien būva 3,500,000.

Už meįjas pasibaigusius sau
sio 31 d., 1921 m. Chicagos 
tramvajų kompanija išmokėjo; 
algomis darbininkams $28,204,- 
342; algos padaro daigiau kaip 
67 nuoš. Visų išlaidų.

Kompanija samdo 16,000 tar
nautojų, kurių daugiau kaip
II, 000 yra konduktoriai ir mo- 
tormanai.

Pereitais metais kompanija 
išvartoje pajiegos 496,579,296 
kilovatines valandas.

1893 m. prasidėjo visuoti
nas pakeitimas arklinės ir vir
ve traukiamos pajiegos elek
trino. Tai buvo Chicagos Pa
sauli nps parodos metu. Pir
mieji elektriniai tramvajai daž
niausia buvo pertaisyti iš ark
linių ir virve traukiamųjų.

Pirmieji motorai Chicagoj 
turėjo 15 arklių pajiegą. Tram
vajus su įtaisymais svėrė 12,- 
(MM) svarų. Sėdynės buvo išil
ginės. Atidalinimų galuose ne
buvo. Pirmas elektrinis tram
vajus Chicagoj įvesta 1893 m., 
o 1896 m. arklinių linijų be
veik jau nebuvo. 1906 m. vir
vines linijos pakeista elektrinė
mis.

phieagos viršutinės tramva
jų linijos viršija kiekvieno ki
to pasaulyje miesto gelžkelį, 
viršutines, aukštutines ar apa- 
tinęs linijas tramvajų skai-

1 Čium, tramvajaus važiuojamų 
valandų skaičium, tramvajaus

ir vežairių pasažierių skai
čium. • ✓ *
■*■' .. .......................... ......................—................... ..  ■■■■■.......... ...

Del D. Dėbso prakalbų
Iš Socialistų Partijos sekreto

riaus d-go Otto Branstetterio 
gavome šitokį laišką, rašytą sau
sio 5 š. m.:

Draugai:—
Kai kurie muši/4 laikraščių 

deda gaunamus iš įvairių vers
mių skelbimus ir pranešiiAus, 
kad busią jau tokia ir tokia or
ganizacija padarius sutarčių su 
draugu Debsu dėl prakalbų ir 
kad jis apsiėmęs ten ir ten, laz
dų. ir tada kalbėti.

Draugas Debsas pareiškė man 
griestai, kad jis su nieku nėra 
padaręs nei jokių sutarčių, nei 
davęs kam nors kokių nors pa
sižadėjimų, kuriais jis butų 
šiaip ar taip surištas dėl busimo^ 
sios savo darbuotės planų. Ir 
jokių tokių susitarimų jis ne
žada daryti dar per keletą sa-

yra 
ma-

giasi juos žudyti. Jie daug apie juos žino, bet 
kaip jie tą sužino sunku išaiškinti. Dėlto aš 
pradėjau manyti, kad kas-nors turi būti jūsų 
namuose, p. Akermanai.

— Sakyk man, ką tu nori pasakyti. Pasa
kyk iinan tuojau.

— Taip, tamsta, aš vis retkarčiais .sužinau 
šį-tą iš pasikalbėjimo. Vieną dieną gii 
Mekas... 

1

— Makas ? 
’ > 
— Tai yra Makormikas, vienas tų, ką 

kalėjime. Jis yra aidoblistų vadas ir, aš
nau, pavojingiausias už visus. Aš išgirdau jį 
sakant į kitą vyrą ir tas išgąsdino mane, nes 
tai ėjosi apie turtingo žmogaus užmušimą. Jis 
sakėsi dabojęs tą turčių ir ke6nąs nušauti jį 
jo paties namuose!. A| negirdėjau to žmogaus 
pavardės — aš nuėjau šalin, nes aš ntmorė- 
jau, kad jis nianytų, jog aš klausau. Jie' labai 
nužiūri; jei dabosi Maką, tai pamatysi, kad jis 
kas miliutą, ar dvi žiuri per petį. Taip <aš nu
ėjau šalin, paskui vėl priėjau; jis juokėsi kažin 
iš ko ir ils išgirdau jį sakant šituos žodžius: 
“Aš stovėjau pasislėpęs už užlaidos/ o ant sie
nos buvo nuteptas isjianas ir kiekvieną kartą 
man pąsiMurėjus, tas nenaudėlis žiurėjo į ma
ne ir aš bijojau, kad jis neišduotų manęs.”

> ............. .. ... w

Kai draugas Debsas bus pasi
ruošęs paskelbti savo darbuotės 
planus; jis tatai paskelbs pats, 
savo parašu. Šiuo gi tarpu .visi 
skelbimai, kad jis tai ar kitai 
organizacijai apsiėmęs patar
nauti, yra padaryta be jo žinios, 
o todėl ir^ neteisingi.

Draugiškai,
Otto Branstetter,

S. P. Pild. K-to Sekretorius.

Pastabėlės

[(Bu* daugiau);

.. ............................................................... ................................................. ..................... - - - • ----- --------------------------------------------------------------------*“"----------------------------------------------------- :-----------------

Naujų Metų pareiškime ic* 
deralio teisingumo skyriaus gal* 
va pripažįsta, kad teismai už* 
versti svaigalų bylomis. Llrau* 
stinč blaivybė, matomai, kepa* 
daro blaivių žmonių. z
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Utarninkas, Sausio 10, 1922

Kas Dedasi 
Lietuvoj

KORESPONDENCIJOS
------■„ * Auka Lietuvos taocialde- 

is vujuaus. t mbkratams temti.
Vilniaus seimo rinkimų tai- Waterbuty, Conn. — Lletu- 

syklės. “Gaz. Poranna” rašo: vos Jaunikaičių Draugija savo
‘•Rinkimuose grtli v dalyvauti | metiniame susirinkime gruod- 

Yisi tie gyventojai, kurie prieė|^io 1} d. 1921* m., baigus svar- 
1921 m. lapkričio 1 d. baigė 
•21 m. Priklausančiais prie rin- 

, kimų teritorijos skaitosi vyrai 
ir moterys: 1) kurie yra įra
šyti į vietines Vilniaus terito
rijos knygas, Tritkų, Ašmenos, 
Švenčionių, Brttslavo ir Lydos 
(be valsčių, kurie guli kairia
jam Neipuno krante), taip pat 
ir jų vaikai; 2) asmens, gimę 
rinkimų teritorijoj; 3) asmens, 
kurie prieš 1914 m. rugpiu&o 
1 d. gyveno rinkimų teritori
joj, ne mažiau, kaip 5 metus;
4) asmens, kurie turi nekilno
jamąjį turtą rinkimų teritori
joj ir kurie nuo 1919 m. sau
sio 1 d. ■ gyveno tame krašte;
5) asmens, kurie darbuojasi: 
savivaldybės įstaigose; 6) as
mens, kurie darbuojasi valsty
bės įstaigose, išskiriant tuos, 
kurie neatatinka jokioj valsty
binėj įstaigoj rinkimų teritori
joj, pntdūjo tarnauti tik po 
1920 m. spalių 9 <1. Minėtųjų 
asmenų teisėmis naudojasi ir 
jų žmonos (Elta).

Vilniaus žydai, anot “Gagė
ta Poranna”, dar galutinai nc- 
nusjstatę, ar jie dalyvausią, ar 
nedaliausią rinkimuose. Dau
guma žydų vcikčjų nenorį da
lyvauti, bet ir neketiną agituo-

styti draugijos reikalus, turė
jo pasikalbėjimą apie dabarti
nę dalykų padėtį Lietuvoj. Ka
dangi ten vis Labiau ir labiau 
Įsigali reakcija ir darbininkų 
judėjimo persekiojimas, ir ka
dangi vienintelė kovojanti su 
ta reakcija jiega yra organi
zuoti Lietuvos darbininkai va-, 
dovaujami (Lietuvos Socialde
mokratų P^tijos/ *' tai Lietu
vos Jaunikaičių Draugija tų 
savo draugų socialdemokratų 
kovai* iNiremti paskyrė iš iždo 
50 . dolerių. Pinigai tapo pa
siųsti “Naujienoms”, kad pa
siųstų Lietuvos Soc. Deni. 
Partijai Steigiamojo Seimo na
rio d. St. Kairio vardu. [$50.- 
(M) gauta ir pasiųsta sulig au
kotojų nurodymu. .— “Naujie
nų” Red.].

L. J. D-ja taipjau yra pir
kus ir Liet. Laisves Paskolos 
bonų, vieną ui 500 dol. antrą 
už 50 dol.< Pirmąjį boną pa
aukojo Lietuvos Sauliams, v«r 
dinas sugrąžino (Lietuvos vald
žiai. L. J. D-jos sekretorius,

A. Šeštakauskas.

partijų dalys vis dėlto daly
vausiančios. (Elta).

15 KAUNO.
Visuotinas Lietuvos esperan

tininkų susiriųkimas įvyko 
Kaune lapkričio 27 d. Dalyva
vo apie 100 žmonių. Principe 
priimta pasiūlymas leisti lie
tuviškai esperantininkų laikraš
tį (Elta).

LAVVYER Lietnvyp Advokatas 
Dienomis: Room 511 —• 

127 N. Deafborn St. 
Tel. Dearborn 8896

I Vakarais: 10736 S. Wabaah Ava. 
Tel.: Pullman <877.

V i.N u, ... I

BULGARIŠKA KRAUJO 
ARBATA

Milionai žmonių vartoja šią arbatą, 
slogų užmušimui; ima ją karštą ei
nant gulti. Ji paliuosUbja užkietėju
sius vidurius, silpną pilvą sutvirtina 
ir inkstus ir prigelbsti kraują išvaly
ti. Prašykit savo vaistininko arba pa
siųsime apdrausta paštu 1 dideli šei
mynai baksą $1.25, arba 3 už $3.15, 
arba 6 už $5.25. Adresas: Marvel 
Product Company, 451 Marvel Build- 
ing, Pittsburgh, Pa.

666
201

EMERALD DAIRY 
Lietuviška Pieninyčia

Užlaiko pastarizuotą pleką ir Smetoną. Padaro ge
riausią sviestą, sūrį už,pigesnę kainą negu kokia kita 
išdirbyste; pristato į Storus, restauracijas ir j papras
tus namus. Suteikia aisboksius (Icębox) ir ledo kur 
tik reikalaujama.
S. Daugėla 3251 S. Emerald Avė.
Tel. Boulevard 727 Chicago, IIL

Federal Boad & Land Company
Siunčia pinigus | Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paštą, 
čekiais ar telegramals.
Parduoda laivakortes j visą pasaulį.
Parduoda namus, žemes, farmas ir bondSus.

' OFISAI:
W. 18th St., Chicago w 1439 S. 49th Court, ‘Cicero.
Chambers St., New York. « 602 Asso’h Bldg., Chicago.

I Venerallškų, kraujo, odos, kronikų, inSte 

Specialistas Ilgy n ja“ “
DR. J W. BEAUDETTE

Ofiso 
Novako Vaistini 
1724 S. Ashland Ava. 
Vai.: 2:80—5 ir 8:86- 
Nod.i 2:80^-400 P. 1 
Telephonei Canal 464

Ofiso
0102 S. Ashland Ava.

1 ant viršaus Banko
VaL: 1—2:89 ir 6:80—8:80 P. M.

' Nedaliomis ita 2:80 P. M.
Telephonei Ropublic 806

STREIKAS UŽBAIGTAS
, dabar. Kaina steblunal 
lamo, jai norite. Mielai

Susivesk elektros dratus | savo n 
loma. Pagabus išmokėsimo plano sui 
ipkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELIĘCTRIC CO.. I n e.
1619 W. 47thSt Tel Boulevard 1892 Chicago, BL

Gera sveikata, yra didžiausia palaima.
Kuomet sergame, yra užvis svarbiausiu paduot 

X dalyką į gerai patyrusio gydytojo rankas, kuris
M 8Upranta' sugrąžint sveikatą.

■ • Aš žinau kaip
. . ■Todėl, nepaisant ligos didumui nei laiko1 ilgumui 

per kurį kentėtę ir nepaisant kiek kartų esate 
apsigavę bejieškodami savo sveikatos, esu pri
sirengęs parodyt, ką gero jums galiu padaryt. 
Gal galėsiu ir jums pagelbėti, kaip kad šimtus 
kitų, pastačiau į teisingą kelią prie sveikatos. 
Mano kaina labai Žema ir išlygos prieinamos.

■B Patarimai veltui. ( .
Dr. Whitney 175 N. Clark St, Chicago, IR 
Tarpe Randolph ir Lake Sts. Ofiso vai.: 9 ryto iki 8 vai. vata kasdie

ną. Nedėliotais nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. pu Dietų.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Kloto ofiso l

127 N. Dearborn St„ Room 1111-18
TeL Central 4411. VaL nuo 9-6

Gyvenimo* vietnf 
8828 So. Halsted St

Valandos: nuo 6 ita 8 v. v. kiekvlo-

Tlll rfFfE't1 fUROPEAN įMEHtCAN RUREAU
FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved.
Geria tįsia siuntimas pinigų,į 

laivakortes, pasportai ir t.t.
< NOTA|< 1.1 i:sAS;'t< 

Iteal lėtute, PnskolON,.
Insurituti ir l.t.

809 W.
Tel Boulevard 611

V a I a n d ‘t ’ A
Vakarais. U

Ned iki 3 po pietų.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St, kerta Leavitt St 
Telephone Canal 2552.

Valandos! 4 Od 6 po plot ir no

Vada visokio bylas, visuose 
toisnuuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmo ir Biznio. 
Skolina Pinigus ant pirmo morgą* 
liaus ant lengvą išlygą.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatai

99 Be. La Šalie St. Room 924
Tol. Central 6891

Yntaa 812 W. 83rd St„ CKeagO
” TeL Yards 4681.

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

S. W. BANES
ADVOKATAS

1811 Rector Bnilding
79 West Monroe Street, Chicago, 

Phone Central 2560 
Res. 3214 S. Halsted St 

Yards 1015. Vai.: 6 ita 9 vak.

Tel, Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAI
v Lietuvis Advokato

Kambaris 806, Home Bank Bldg. 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofise val.i nuo 9 ita 5 Ir nuo 7

AKUŠERKA

TeL Boulevard 9798
—Baigusi !Ake- 

ierijoe kolegi
W Ją; Ilgai prak- 

Ūkavusi Peni 
silvanijol ho«

■

sėkmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duc 
da rodą viso
kiose ligose Ir 
kitokiuose rel 
kainose mo
terims Ir mer
ginoms.

DR, A. R. BLUMENTH Al
Akių Specialistai 

4848 s. Ashland Ava 
Kampo 47th Si.

1^DR.HERZMAN^W n BBSUOfi

elektros prietaisus. ____
Ofiso ir Labaratorijai 101 3L

Talephonaii-
Naktimis! Dnoni 
951 - Drover 4186

DlenSnuų 9 ryta Iki 9 vak, 
tas. jo Iki 11 >M«.

Td, Bealavard MU

dr. M 
1900 So. Halsted St.

TeL Danai 2118 
Ofise valandos! nuo U ryto Od 

8 vakare.
Mdendjal 2811 W. 68rd SL

Tel. Prospect 8466

Telephone Jarde 5082

DR. M. STUPNIGKI
Chicago, m.

▼AKAHDOSi Hm 8 iki 11 ryto

T. Pullman 5489

A. SHIISHO 
AKUSERIA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligone ir kūdi
ki laike ligos. 
10929 S. State St

DR. CHARLES SEGAIS

Ofiso

Specialistas džiovu

OFISO VALANDOS]

DR. S. BIEŽIS ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 

X-Spindutfai
Ofisas 2201 W. 22nd SU kampo 8. 

Leavitt St. Te!. Canal 6222. 
Rezidencija 8114 W. 42nd St, 

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

Žemaitijos Elektrofikacįja.
Žemaičių kultūrinimo D-jos 

“Kultūra” Valdyba kviečia vi
sus* užsirašinėti jos nariais, 
perkant draugijos pajus, ku
rių kiekvienas tekainuojąs 2(X) 
auksinų. Draugijos tikslas esąs 
sunaudoti Žemaičių upųs ga
minti elektros jėgai visokioms 
pramorfės įstaigoms. Technikos 
darbus apsiėmęs vesti inžinie
rius K. šnapštys iš Caricino. 
Darbas ja ir prasidėjęs. Stonai
čiuose jau dilbanti lentpiuvė, 
greit busiąs gatavas valsų ma
lūnas. Ta pati draugija keti
nanti neužilgo duoti Plunjgei 
elektros šviesą.

Kapitalas ' 
$200,000.00

Perviršis
$50,000.00

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1805-7 127 N. Dearborn St 
Randolph 3899 

MAURICE J. GOLAN 
Ros. 1102 S. Ashland Blvd. 

Seeley 3670

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Pelkelė savo ofisą j 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30' iki 12; 8:30 iki 6 ir 

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

Nam.: 2914 W. 48rd Street. .
Tel. Lafayette 263

■■■
Tai. Austin 787

• DR. MARTA 
DOWIATT.—SASS.

Kųtik irugifia ii CaHfernijeS tr 
Tll t«s save praktikavimų pe Ne, 

1208 W. Harrtooa St.
Valandos! 8—12 kasdieną ir I—1 

vakare Netariant nedUdientai.

Dr. Maira Kabu

Dirbėjas ir Importuotojas go
riausiu armonika pasaulyj. Viso
kią gatunką. Pigiau parduosiu na
gu kiti, Dykai lekcijos pirkijams. 
Rašyki angliškai dal informacijų.

Ruatta & Serenefll
< 817 Blae Islaad Ava.

Jlche?
Kuomet kenti 

galvos skaudėjimą 
strėnų skaudėj i 

dantų, skaudėjimą 
neuralgijos -

Arba kitokį skausmą, 
mėgink

Dr. Milės Anti-Pain Pilis
One or two and the pato stops 

Ceataln no hablMormino druos 
H4va you trled Dr. Milės' Nervino?

Perkelk savo pinigus , 
] šį Didžiausi Liėtuvių Valstijinj Banką 
UNIVERSAL STATE BANK 

(Eo priežiūra Illinois Valstijos ir Chicago Cleaijfng Hoūse Assn.) 
Mokėsime pilną nuošimtį iki 1 Štai dienai Sausio

‘ Dabar patogiausis laikas pasirinkti tinkantį Banką 
Ne vergaukime Svetimtaučiams

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

išaugo į milžinišką stipriausią lietuvių finansinę instituciją, sū 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 laiko savo pi

nigaus šiame Banke.
ĮSTOK MUSŲ KALĖDŲ TAUPYMO KLUBAN

z (Christams Savings Club) (įj.
Naujas Planas pinigų taupymui

x . Vaikams ir Suaugusiems

t PlfilGAI LIETUVON
Gerai, gi eitai ir Saugiai nueina per 

UNIVERSAL STATE BANKĄ
> ‘Siųskite Dabar, i

. ' . Kol žemas kursas .
Banko Valandos: Kasdiena, apart Nedėidienų, iki 4 vai. po pietų.

Vakarais: Utarninkais nuo 6 iki 8:30. Subatomis: Visa diona iki 8:30

TeL Randolph 2898 t

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. Ija Šalie St. 
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tei.: Hyiie Park 3395

Phono Boulevard 6801
ANTANAS GREDUŠKA

Genoralis
Konfraktortas h 

budavotojas. 
Budavojamo ir tatoema.

1401 W. 47th St, CMca«»

PUSE KAINOS
1 5

Išpardavimas
Vyrams ir vaikinams siutai ir over- 

kotai $20, $25 ir $30, dabar po 810, 
$12.50 ir $15.

Kiti siutai ir overkotai iki $45. .
Turime pilniausi pasirinkimą vyriš

kų vaikinams ir vaikams siutų, over- 
kotų, Mackinaws, rainkotų ir kėlinių 
už pusę originalės kainos. Taipgi, 
trunku ir siutkeisių. I

Tamistos pinigų vertS, arba pinigai 
grąžinami.

Atdara kasdieną ita 9 vai. Ned. ita 
6 vak.

įsteigta 1992
S. GORDON, 

1415 So. Halsted St

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St. Chicago, III.

.u., i ■ i i.

Parašyk jei įdo
mauji ar dirbi 
prie išradimu'. Pa 
uiškinimas veltui.
- ........ ■’--------r“

Ar'K^MANUFAL'THRf.RS

r o 520 FIF TH AVĖ 
NEW YORK

PATENT CQJ

METINIS
i Susivienijimo L. Am 

» *

Moterų 208 kuop.

Auburn Park Masonic Temple
i . ; • * -j ■

Seredoj, Sausio-Jan. 11
š\v. vak.,—i— Įžanga 75c ypatai

Kviečia visus, KOMITETAS.

DR. G. M- GLASER 
Praktikuoja 80 metai 

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

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: l

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS!

Nuo 19 ryto iki 8 po pietų, 5—7 
vakare. Nedčlionris nuo 10 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

Ganai 957
Naktinis Tel. Benai 1118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

▼alandai! II iki 12 rytoj 1 Iki i pe 
plet 6 ita 9 Takam 

NedlUomis nuo 9 iki 12 ryta.
1121 B. NalrteG 81, 

Kampas 18 ir Halsted St.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4631 So. Ashand Arų, 

1 Tel.i Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 ita 9 y, Naktimis ir nedalioj po 
pietų. Tel.: Oakland 1294 

■■ ....................... ,-u

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operaciją 

8347 'Emerald Avė.
9 ita 11 ryte ir 9 iki 10 vakari 

Tel.! Boulevard 9897
711 W. 18-ta gat 2 ita I thta 

Tel.i Canal 279

DR. C. K. KLIAUGA
DRNTISTAB

kampas 18th St

Phone Ganai 287 
........i............ r

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNERM
Prilmimo valandos nuo 8 iki 12 Ii 

ryto ir nuo 7 iki tav. vata 
3325 So. Halsted St„ Chicago. III.

Daug žmonių naudoja nuodingas 
gyduoles ir piką, lengvai veikia 
NATURE’S LAWLAX. Ui viskas 
ko reikia. MAlynsa 25c baksėti*. 
Yra gvarentuojama*.

Gydo visokias ligas moterį, va 
tai ir vyri. Sp«cli ’ 

b■ niiii n senas ir Daalaoti** 
km vyru ligas.

8259 So. Halsted St., ChicaĮ

Telephone Yards 1582

Chicai

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Telefono! Boulevard 7MI

Uelavis Dantistas 

ITU South Ashlaad Avk«

TąlepbtM Boulevard 5159 (

. Dr. A. Juozaitis «
' DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ita 9 VaL vaka
re. Seredom 9 f. ryto ita 12. Va
karais 6—9. NediL pagal sutarime. 
8261 So. Halsted SU, Chioacm J1L

Dr.AJ.KARALIUS 
Gydytoju te Chirurgai 
yALANDOS: B-rlj ljrt« 

į B—1 vakavo,
"liti Be. Morgą* Stresta 

Chlcaga, UI /

Telephone Vau Burtu 294 " 
Ras. 1189 Independenoe Blvd. Chfcagi

DR. A. t. ROTH
RGSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialisto Moterišką, Vyriškų, 
Vaikų ir visa chroniškų ligų

Ofisas! 8854 So/Habted 8t Chicago
Telephone Drover 9698 

Valaadosi AB—11 rytoj 2—8 pa plot, 
7—8 yata Bėdulėmis lt—12 disaų.



NAUJIENOS, Chicago, UI.
■Į1HH ■’Tiį...

Utarninkas, Sausio 10, 1922

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Sustabdyk persišaldymą. 
Sulaikyk kosulį.

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

Severa’s 
Cough Balsam

(Severo Balzamas nuo kosulį) ne 
doda ilgai viešpatauti paprastam 
kosuliui: sumažin erzinimu gerkli
niu išsišakojimu. palengvin sukepi- 
mo, pradeda skrepliavimą ir padara 
kvėpavimą lengvesni. Kaina 26 ir 
50 centai.— Severa’e Cold andGrlp 
Tablete (Severo Plyškelei nuo Per- 
s šaldymo ir Gripus) sulaiką persi
šaldymą nedodant įarn išsivystyti. 
K Jin a 50 centai. Visose Aptiekose.

................... . .............. .. ... —

CHICAGOS
^ ŽINIOS::

. —•

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

W. F. SEVERĄ CO. , 
CEOAR RAPIOS, IOWA

REUMATIZMAS
Išpurtę muskulai, pertariantis skaus 
mas sąnariuose ir sustingimas sąnarių 
yra blogiausi žmogui dalykai, o tan
kiausiai išsivysto į sunkią ligą. Je 
kenčiate tuos blogumus, arba turi 
simptomus — ilgai nelaukite, bet 
tuojaud prašąlinkite.
Musų stebėtinos gyduolės ėmimui 

vidurius ir trynimui 
POLO

SAPOMENTDL
STIPRI ALCHOLINfi SMETONA 

taip stebėtinai veikia, kad urnai pra
šalina visokį skausmą nuo persidirbi- 
mo ir nuovargio muskulų, sustingimi 
sąnarių girkštelėjimo skausmą, strė
nų dieglį ir slogas. Kiekvienas, kuris 
vartojo jį, — sako, kad nieko geres
nio nėra. Todėl, mĮokit jfr jus, o ne
reikės ilgiau kęsti^ Kainą už puodą 
65c. Nueikit šiandien pas savo vais
tininką ir prašykit Polo Sapomental, 
neimkit substitutų. Jei negalėtumėt 
ten gauti, rašykit mums prisiunčiant 
pinigus iškalno.

Polo Chemical Co.
2824 W. Chicago Avė. 

Chicago, DI.

SKERDYKLŲ TEAMSTERIA1nepatiko. 
UŽGINA STREIKĄ. / ' " ......

Buvo pranešta, kad skerdy
klų kompanijų .teamsteriai 
(.vežikai) kaip vakar rytą su
streikuos išreikšdami savp už
uojautą streikuojantiems sker
dyklų darbininkams, bet jie 
vakar pranešė, kad toks pra
nešimas buvęs neteisingas. Da
bar palieka vieniems darbinin
kams kovoti. Žinoma vežikai 
visgi butų nedaug tepagelbčję, 
nes jų neperdaugiausiai yra.

Šiaip*streikas, sako, vis dar 
labai sėkmingai tęsiasi.

LIETUVIAI UŽBAIGĖ RUSŲ 
KALĖDAS CYPĖJE.

Pereitą sekmadienį, sausio 8, 
buvo rusų Kalėdos. Tūla rust 
našlė pasidarius savo Kalėdoms 
nemažai munšainės užsikvietė 
pas save j vaišes du lietuviu 
suprantama, kavalierius. Vi
siems besivaišinant atėjo pas 
juos, rodos, du dėdės ir užkvic 
te juos pas save svečiuosna. 
Žinoma pakvietimą jie miela 
priėmė ir visi nuvyko į Max- 
\vellą užbaigti šventes. Vakai 
abu lietuviai su savo ruse bu
vo atėję į teisąm padėkoti 
teisėjui už “fry raidą” ir “'bur- 
dą“. Teisėjas juos paleido.

NUDAINAVO PO ŠIMTINĘ. 
1 * 
į Pereitą septintadienį trys 
čigonai, F. Thompson, J. Mark 
U- G. Mark, gatvėj buvo pradė
to- sutartinę traukni. Matomai 
iįas tūlam dėdukui, kuris jokio 
supratimo apie muziką neturė- 

, Jis priėjęs prie 
jų paprašė paliauti dainavus. 
Čigonams pasipriešinus, dėdu
kas pasišaukė vežjmą ir juos 
nugabeno^ į Maxwello šaltąją. 
Vakar teisėjas paprašė jų-pasi
aiškinti kame buvo dalykas. 
Bet jie vietoj pasiaiškinimo, no 
rėjo pasirodyti teisėjui kas 
esą. Tada teiąpjas paskyrė.

$100

Lietuviu Rateliuose PRANEŠIMAI. PARDAVIMUI NAMAI-2EME.
BRIDGEPORT.

jis

teisėjui 
Tada teitas 

jiems uždainavinią po 
užsimokėti teismo lėšas.

1 - ■—■

BRANGIAI UŽMOKĖJO 
MUNŠAINĘ.

< Pereitą sekmądienį tūlas po- 
ndstas patėmijęs gatvėj gir^ąr 
seniuką jį suareštavo. Pas Že
muką, C. Schufits, buvo rasta 
mažutė munšainės bo-nkutė. 
Vakar Maxwello stoties teisė
jas nubaudė seniuką užsimo
kėti $KX) pabaudos ir teismo 
lėšas mž nešiojimą su savim 
skystimėlio.

Už

DAR Už ŽVAIGŽDĖS PACIU- 
PlNfiJIMĄ PRIDĖJO $100.

Pereitą septintadienį polb 
cistas patėmijęs gatvėj girtą 
vyriuką norėjo jį suareštuoti. 
Šis matomai jausdamas • esąs 
galingas, kaip iš liemens taip ir 
iš stuomens, nenorėjo policistui 
pasiduoti. Polięistui parodžius 
žvaigždę John Lynch sieke ją 
nuplėšti. Vakar teisėjas pasky 
re vyriukui užsimokėti $100 už 
nešiojimą su savimi munšainės, 
gi kitą $100 už bandymą nu
piešti policistui žvaigždės. <

SLA. 208 Moterų kuopos 
darbuotės praeitais metais.
Per praėjusius 1921 metus 

ta Etiopą buvo surengus) pra- 
k\lil>ųx ir surinko Lietuvos naš
laičiams šelpti 111 dolerių aih 
kų, kurie pinigai buvo perduo
ti tuolaik buvusiam čia Lietu
vos atstovui p. J. Vileišiui, kad 
persiųstų tam tikrai našlaičių 
šelpimo įstaigai Lietuvoj. Kud- 
pa buvo surengus geri), rašyto
jui Dėdei Šernui v vakarėlį, 
kurs davė pelno $56.38. Pinigai 
tie perduoti šerno Draugų Bū
relio iždininkui p. Just. r Ku
liui. Buvo suruoštas Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus naudai va
karėlis, kurs davė $117.58 pel
no ir pinigai t«-po pasiųsti tie
siai Lietuvon. Vienas vakaras 
buvo> suruoštas pačios kuopos 
naudai; vakarui davus gražaus 
pelno, jo dalis, būtent 50 dole
rių tapo paaukota Lietuvos 
Geležiniam Vilkui. Kuopa glo
boja vaikų draugijėlę Jaunaja 
Birute, kurios išlaikymui pri
dėta iš kasos 80 dolerių. Tos 
pačios draugijėlės naudai kuo
pa buvo surengus du vakaru ir 
vienų piknikų vasaros metu.

Dabar, rytoj, sausio 11 die
na, ši kuopa taiso didelį balių 
Auburn Park Masonic Temple 
salėje. Dalis šio ' vakaro pelno 
taipjau, be abejo, bus paskirta 
kuriam nors labdarybės reika
lui. Reikia tikėtis, kad visuo
menė gausiai atsilankys ir tuo 
parems kuopos naudingų! dar-

Iš

— P. Petraitįenė.

DIDAŽIAUSIS BARGENAS
Pardavimui didelė bučemė, lietuvių

13 blokus nėra kitos bučernės; 4 pra
gyvenimui kambariai; rendos $35.00

S. L. A>. 208 Moterų Kuopa rengia 
metinį balių (šokius) seredoj, sausio # _____
11 d., Auburn Park Masonic Temple, apgyventa, biznis labai gerai eina per 
7832 Union Avc. — Komitetas. < 

--------- ----
PARDAVIMUI PIGIAI.

....  » Į v ’ * IV11UUJ1 <put/,vv

Chicagos Lietuvių Tarybos metinis i mėnesį, lysas ilgas. Kaina tik $1,- 51 akrų farma Illinois valst., 50 m y-
. , i? 1 M arži-!-- _____ 4. OPJiAn (Pi AAA Am 1 1- . Kis ~~~~susirinkimas atsibus Mildos svet. 

utaminke, sausio 10 d., 8 vai. vak. 
Meldžiama atstovus nesivėluoti.

—Valdyba.
----------- ?-----'-a

ASMENĮ) JIESKOJIMAl
^IEŠKAU Povylo Karčauskb, taipgi 

ir kitų pasiešviečių. Paeina, Raseinių 
apskr., šidlavos vai., Valakiškio kai
mo. Pirmiaus gyveno Liverpoly, (An
glijoj?). Girdėjau, kad pirmiaus gy
veno New Britain, Conn. Jis pats, jfcr1 
kas žinote, meldžiu pranešti. Motie
jus Karčauskis.

238 W. 51st St., Chicago, III.

250.00. Mokęta $1,900.00. Didelė prie
žastis • verčiu parduoti pigiai. Nemo
kantį biznio išmokinsiu. Norinti pa
sinaudoti šia proga kreipkitės tuoj.

3328 S. Halsted St.
Pirmos lubos iš užpakalio. '

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne visokių tautų apgyventoj 
vietoj. Norime parduoti greitu 
laiku—parduosime gana pigiai. 
Prježastbi pardavimo— važiuoju 
uTrietuvą. Kreipkitės sekamu 
antrašu: 3537 So. Wallace Str.

lių nuo chicagos, ant gero kelio, prie 
pat miesto, didelė upė prieina, žemė 
juodžemis su moliu ir labai derlinga. 
Puikus sodas; 6 kambarių namas, ki
ti visi budinkai nauji. Gyvuliai ir vi
si padargai. Savininkas išgyveno (17 
metų ant tos farmos ir padarė dide
lius pinigus; taigi reikalingam gcro3 
faimos, dabar1 yra liukso proga.

S. SLONSKIS, 
3437 #Wallace St.

I

Dar yra proga 
kelioms ypatoms 
prisidėti pinigais 
ir darbu pi^e mu
sų naujo patento 
išdirbinėjimo. At
minkit, kad mes, 
turime tokius
daiktus, kokių
dar pasauly nesi
randa. Taigi, be 
abejonės atneš di 
delius nuošimčius 
ant įdėtų pinigų 
ir suteiks jums ir

■ jūsų 
, darbus 

dos.
ypatiškai ar per laišką į mus. Tik- 
ka tveriame dirbtuvę.
FOUNTAIN PAINT BRUSH MFG. 

CO
, 1623 Blue Island Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne geroj apielinkėj, lietuvių 
ir lenkų apgyventoj. Pardavi
mo priežastis liga.

1834 Canalport Avė.

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

draugams 
ant visa- 

Kreipkitės

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI 2 kėdžių bar- 
ber shop lietuvių apielinkėj. La
bai trumpame, laike priverstas 
parduoti.

4610 S. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI kampinis mūrinis na 
mas ant dviejų pagyvenimų. Taipgi 
ir visas biznis grosernė ir bučernė 
labai geroj vietoj. Atsišaukite 

LUMBARDO BROS.
•, 5159 Kolene Avė. 

Arti Archer Avė.

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų mū
rinis namas: ęlektros šviesa, muudy- 

- - | nės, aukštas cementuotas skiepas,
tel). Didėji įeiga Sjtock Yards. Parduosiu pigiai arba mainysiu ant —— — • r 1 • . < *•* •»«« m-* a. r. a. 4. L. a« A Zs A V- _
Pardavimo priežastis •— 
Pašaukite Yards 3669.

18 kambarių viešbutis (Ho-

lirrn bizniavo namo, arba ant bučemės. At- 
11ba« įišaukite pas >

SZEMUT & LUCAS, 
4217 Archer Avė.

, PARDAVIMUI grosernė ir 4 
pragyvenimui kambariai. Ren- 
dos $25.00. Parduosiu už $600. 
Kreipkitės 2903 S. Canal St.

Į LIETUVĄ 

žieminės numažintos kainos galėję 
Aržiausia pasiekimui Lietuvos vie

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

VRedStarLine
Plaukia kas savaitę

Nęw York į Vigo, Hamburgą ir 
Danzigą ,

Samland (tik 3-čia klesa) Sausio 19 
New York iki Plymoųth’o, Cher- 

bourg’o ir Antverpo
Finland) .............................. Sausio T
Lapland) {.......................... —......  Sausio 7
Kroonland) Sausio 21
Zeeland) ...........  Sausio 28

American Line
New' York iki Plymouth’o, Cher- 
bourg’o, Brunsbuttel ir Hamburgą 
Visa kelionė vandeniu į Lenkiją 
Minnekahda) .................... Sausio 26
Mongolia)  ........... (Vasario 23

New York į Hamburgą
Haverford, ......      Vas. 9
Sustoja Queenstown į rytus važiuojant

INTERNATIONAL MERCAN- 
TILE MARINE C(L 

120 laivų ( 1,300,000 tonų 
Chicago: F. C. Brown, West. Pase.

Manager. 14 North Dearboro St.

GUDRUOLIS MANĖ GAUSIĄS 
GERĄ DARBĄ.

Pereitą sekmadienį policistas 
vienuose namuose užėjo tris 
vyruku^ mediniu spiritu besi- 
vaišinant. Suprantama
juos tuojaus nugabeno j Max- 
wellą. Vakar jiems išsimie
gojus teisėjas jų paklausė, ar 
kartais jie nenorėtų gauti gero 
darbo. Du jų teisėjui pasisakė, 
kad jie turi neblogus darbus ir 
geresnių nebenori gauti, tai 
jiems teisėjas paskyrė už nak
vynę užsimokėti po $10, gi tre
čias pasisakė, kad jis norįs 
gauti darbo. Bet biškį padirbė
jęs sugrįžo ir pasisakė teisėjui, 
kad jis padaręs klaidą, nes jis 
nesijaučiąs esąs gana tvirtas ir 
negalįs darbo dirbti. Paskui 
pasisako teisėjui, kad ir jis no
rįs užsimokėki $10 už nakvynę. 
Su tuo teisėjas sutiko. Otto 
l Ik, John Doe ir Charles Nel- 
son užsimokėję po $10 pabau
dos ir teismo lėšas apleido 
teismo kambarius.

1 CANADIAN Jj, PACIFIC 
j STSAMSHIPS . L1MIT C °

UžREKORDUOTAS ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS.

Vakar Chicagos Universiteto 
seimografas užrekordavo že
mės drebėjimą apie 2,500 milių 
už Chicagos. Tatai įvyko už
vakar 11:17 vai. vak.

IR UOt)AI JAU CHICAGOJE.
Kaip Naujienose buvo rašy

ta, pereitą savaitę kai kurie va
saros paukščiai pasirodė Chica- 
goje. Užvakar uodas su savo 
birbinę zvembdamas pareiškė 
Mrs. Heleri Vaharek namuose, 
kad jis šiais 1922 metais bus iš 
rinktas uodp karalium. Ma
tomai Floridos žieminiai rezor- 
tai yra niekai, prieš Chicagos.

GAL SUSTREIKUOS NAMŲ 
STATYMO DARBININKAI.

Kaip vakar namų statymo 
unijų darbininkai turėjo bal
suoti, būtent, ar streikuoti ar 
ne. Bet balsavimo — jeigu 
įvyko — pasekmes dar nežino
mos. Tarpe pačių darbininkų 
ir unijų vddų eina didelė kova. 
Mat vieni stoja už streiką, gi 
kiti prieš. Bot visgi taip atro
do, kad streikas bus neišven
giamas. —.

D-stės L. T. Tėvynės Mylėtojų
No. 1 nariams pareiškimas.

Draugystės Liet. Taut. Tėvy
nės Mylėtojų No. 1 metiniame 
susirinkime š. m. sausio 1 die
ną priimta šitoks nutarimas:

> Draugijos nariai, jei kurie 
dirbtų streiko metu kaipo 
streiklaužiai ir liktų sunkiai ar 
mirtinai sužeisti, nebaus iš 
draugijos nė jokios pašalpos.

'Nut. rašt. K. Chap.

MOTERŲ
REIKALINGA mergina dirbti už 

bart^ ir išnešioti gėrymus. Mokestis 
gera, valgis ir kambaris. Atsišaukit: 

MARTIN SHALKUS
4839 Ogden Avė. and 48th Ct.

Tel.: Cicero 226

REIKIA>20 patyrusių moterų 
popierų sortavimui. Gera alga, 
smagios darbo aplinkybės.

REPUBLIC WASTE PAPER 
CO.

, 1039 W. Congress St.

PARDAVIMUI * grosernė ir 
bučernė su namu, labai 
Atsišaukite:

D. MINIAT
2462 W. 46th PI.

pigiai.

^PARDAVIMUI 2 aukštų biz- 
niavas namas-! krautuvė žemai 
ir 8 kambariai viršuj. Elektra, 
gasas.

285§ So. Union Avė..
Tel: Yards 1287.

REIKIA DARBININKŲ
VYKŲ

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, viskas naujai įtaisyta, yra ruimai ■ 
dėl pragyvenimo, gražioj vietoj, viso
kių tautų apgyventa Brighton Park 
kolonijoj. Kartu parsiduoda naujas

NAMAS ir lotas pardavimui. 
Turime būtinai parduoti, visai 
pigiai. Atsišaukite2123 W. 51- 
st st. City.

PARDAVIMUI namas South Side*™*v*«*jvj. nuliu parąiuuuuu naujas • ’ i i ni i u ♦ • vFordas. Pardavimo priežastį patirsite Pn? Girfield Blvd., nebrangiai arba
ant vietos.

3965 Archer Avė.

PARDAVIMUI barbemė su visais 
pirmos klęsos įrengimais. Biznis per 
20 metų išdirbtas. Pardavimo prie
žastis, važiuoju į Lietuvą.

4556 S. Paulina St.

mainysimi ant bile biznio. Namas yra 
geratne stovyj, mūrinis ir naujas ga- 
radžius užpakaly, 2 flatai po 6 kam 
barius, vanos, elektra, fumace heat ir 
geras beismantas. Kreipkitės prie 
savininko

4948 So. Laflin St.
Tel.: Yards 6627.

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

Norintieji pasigarsint į sekamos die- 
nos Naujienas, turi priegiot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokio apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
idant Naujienų darbininkai genaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais^ apskelbimais.

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

PARDAVIMUI daugelis mažų 
vieno arklio vežimų, kurie buvo var
toti Express Company. Kreipkitės: 
AMERICAN RAILWAY EXPRESS 

COMPANY
Klauskit Mr. Blakcly. ‘*

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

920 W. 14th St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
SVARBUS PRANEŠIMAS visiems 

namų savininkams: Atliekame viso
kius plumberiškus darbus senus ir 
naujus už labai žemą kainą; Patari
mai dykai.

CHAS DARASZKA, 
3020 Lowe Avė.

Phone Yards 4502-J

REIltTA janitoriaus pagelbininko 
nevedusio; turi prigulėti prie unijos; I 
nepatyrusiam ir neprigulinčiam prie 
unijos meldžu nėatsšaukt. ' 

A. Drignot, 
5200 University Avė.

PARDAVIMUI 2 saliunai, su 
barais ir kitais gerais įtaisy
mais.^ 1940 S. Halsted St. ir 6759 
S. Halsted St. Kreipkitės 1940 
S. Halsted St.

MOKYKLOS

MOKINKIS

NAUJA 
TIESI KELIONfi Iš MONTREAL 

IKI DANZIGO.
Pagabiausis susinešimas su Pilava, 

Kaunu ir Karaliaučium.
VISA VANDENIU KELIONĖ 

BE PASIVĖLAVIMO, 
BE PERSĖDIMO.

Dideliais, smarkiais ir populiariais 
laivais “Scandinaviąn”, 12,109 tonų ir 
“Corsican” 11,^00 tonų.

šie garlaiviai susto? prie H AR VE 
ir SOUTHAMPT0N.

KAINOS IKI DANZIGUI pigiau
sios kabinete ___________— $200.00
Trečios klesos ...... —.* ...... $110.00

Kaina iki Pilavos.
Trečia klesa...... .........  $185.00

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

(THE CANADIAN PACIFIC 
Railway Trafiko agentas

40 N. Deajhorn Chicago, III.
■ ‘ ~ *------------------ HTFV  ———

DR. A. MONTVID 
Uetavie Gydytojas ir Chlrargaa 

2* East Waahingtoa 84. 
Valandos: nuo 16 iki 12 ryta. 

Telephons Central 8869 
1824 Wabanala Are.

Valandos: nuf 6 iki 8 vakare 
Eesldencijoa teL Kedde 7719

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Valzbaženklis užreg, S. V. Pat Ofisą.

Garsus per daugiau kaip 
50 metų.

Tčniyk Įkaro (Anchor) VaizbaženklĮ.

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognbza

* Kraujo ištyrimas
k

Elektros Instrumentai
J. VAN PAING M. D. 

2221 So. Kedzie Ave-
Vąl. 1—2; 7—9 po piet

SKAITYKIT IR PLATINltlT
SKAITYKIT IR PLATINKIT

I

. KRUPA
Prašalina j 15 minutų be vėmimo! 

' jrlessco išmeta smaugiančią gličią me- 
degą iš vijsos sistemos. Nelauk praei
nant krupo! Jis užpuola vidurnaktyj 
be perspėjimo ir be pasigailėjimo. Bu
kit visuomet prisirengi ir turėkit 
Glessco ant rankų. Vartojamas per 35 
metus milionų motinų. Pardavojamas 
visose vaistinėse už 50c butelis, bet 
kaip galit pamieruoti dalyko tvtortę 
kuris gali išgelbėti gyvastį?

G LEŠscb
For Coughs, Coldsand Group

PERDŪRĖ ŽMOGŲ Už $1.
Užvakar plėšikai apipuolė 

F. Dwyer, 38 metų amžiaus, ir 
peiliu jį mirtinai perdūrė. Plė
šikai iš jo norėjo atimti $1, ku
rį su sayim turėjo. F. Dvvyer 
nugabi^itas į pavieto ligoninę.

BYLA PRIEŠ GATVEKARIŲ
/ KOMPANIJAS.
Šiandie prasidėjo miesto by- 

’la »prieš gafvekarių kompanijas 
už sumažinimo važnos iki 5 
centų. Kaip gerai seksis mies
tui bylą laimėti dar neperma
toma, bet spėjama, kad tų 
pelų^ grudų nebusią.

Sugavo 7 vagis.
Vakar policija sugavo septi

nis vrtgis. Policija juos nuriti-■ 
rėjo vienuose namuose, po 
num. 5026 Wentworth avė.

Pereitą sekmadienio naktį 
plėšikai daug apiplėšimų pa
pildė Rogers Park, Irving Park 
ir Summerdaje apilinkėse.

IMS NAGAN MUNšAINERIUS
Vakar įvyko daug kratų kaip 

smuklėse, taip ir privatiniuose 
namuose. Mat pastaromis die
nomis dėl munšainės įvyko la
bai daug visokių nelaimių. Po
licija nori padaryti munšainei 
galų sykį ant visados.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

REIKIA bučerio, mokančio 
gerai savo darbų. Darbas ant 
visados. Savininkų yasit nuo 6 
iki 10 vakare.

145 E. lllih St.
i Roseland, 11'1.

PARŲAVIMUI saliunas. Kai
na $600J)0. Priežastį pardavimo 
patirsit ant vietos.

3225 S. Halsted St.

AUTOMOBILIAI

Pranešimai

REIKIA patyrusio virėjo, ga
minimui lietuviškų valgių. Pa
stovi vieta, gera alga. Atsišau
kite •
4837 W. 14-th St., Cicero, III.

Gelbėkim. Lietuvos Našiaičius.
Chicagos Komitetas Našlaičiams 

šelpti rengia rankų darbų ir nalr.’ie 
gamintų valgių bazarą vasario 12 d. 
1922 m. Mildos abiejose svetainėse. S. 
Halsted ir 32-ros gatvės, šiuomi 
kreipiamės į gerbiamą visuomenę, 
ypatingai Chicagos ir kitų miu’ij ir 
nvestelių moteris ir mergaites melž
dami paaukauti pagal s*avo išgalę ke
lis, arba nors vieną kokį Ji«lesių ar 
mažesnį rankų dirbinį ar namie ga
mintą valgį aukščiau minėtam baza
ltu. . r

Išdirbinius meldžiame siųsti antra
šu: N. Valančauskienė 3246 S. Hals
ted Str., Chicago, III. (3-čios lubos), 
arba, kam parankiausi atnešti dieno
je bazaro tiesiai į svetainę, kuri at
sidarys 5-tą pietų.

Siunčiant ismrbinius malonėkite 
pridėti savo pilną vardą pravardę ir 
antrašą, taipgi kainą už kiek' galima 
parduoti. Geistina butų kad išdirbi
nių kainos nebūtų ‘peraugtos, kad ne 
apsunkintų išpardavimo.

t-Bazaro Renginio Komisija.

Kensington. — lietuvių Bendro
vės metinis susirinkimas bus laiko
mas trečiadienį, sausio 11, 7:30 v. v. 
Shedvello salėj, 341 Kensington avė. 
Visi nariai susirinkite, 
raportas apie bendrovės stovį už vi
sus metus. — Direkcija.

PARDAVIMUI

GERAS Automobilius maini- 
mui ant 2-jų bej 3-jų lotų.4 Au
tomobilius yra 7-nių pasažie- 

rių. Kreipkitės į “Naujienų” 
Bridgeport skyrių, — 3210 
Halsted Str. (No. 6).

RAKANDAI
So.

Bus duotas

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

J. J. Čeponis, Sekr.
4138 Archer Avė. i >

*• i *

Dėsiign ir pasisiūti sau 
drapanas.

C O A L Y A R D
PARDAVIMUI didžiausis ‘(CICERO 

COAL Y.ARDAS” 5 lotai, t/akps, pfi- 
sas, seifas, trokai, vežimai, arkliai, 
kiti įtaisymai ir daugybė visokių ang
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 už $20,000. 
Įmokėti reikia $16,500.

FEDERAL BOND &’LAND 
COMPANY

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

PARDAVIMUI rakandų (furniture) 
krautuvė (senų ir naujų); geroj apie
linkėj. * Lietuvių kolonijoj. Renda pi
gi. Parduosiu pigiai. Einu į kitą biz- • * ni.

3518 S. Halsted St.

ŽIURĖJU jei nori būt biznie
rių, parduosiu arba mainysiu 
ant bile kokio namo, savo biznį. 
Lietuvių apgyventa, vieta. Atsi
šauki! telefonu: Yards 6466. 
Priežastį pardavimo {patirsite 
ant vietos.

PARDAVIMUI ževeryky tai- I
symo Šapa, geras biznis. Prie-I Jiegu turite mainymui namą arba 
žastis pardavimo: išvažiuoju ant tU°jaUS ^1

(farmų. Atsišaukite: 
b • 1501 W. 47th St.

EXTRA BARGENAS
5 kambarių vėliausios mados ra-1 

kandai turi būt urnai parduoti, aut 
syk ar atskirai už teisingą pasijuly- 
mą. Taipgi grofik.'is pianas prijung
ta Ujkulele ir didelis dubeltava sp- 
recdzina phonograpas su rekordais 
Viskas gvarantuuta. Rezidencija

1 1922 S. Kelzis Avė.

PARDAVIMUI rakandai labai pi
giai ir išsirendavoja labai puikus 

kambariai, renda pigi, tik $15.00. Mie
tą ant Town of I^ike 4316 S. Hermi- 
tago. Savininkas gyvena po No. 4948 
S. Laflin S.t. Tel. Yards 6627.

NAMAI-2EMENAMŲ BARGENAI ANT BRIDGEPORTO/
6 pag; mūrinis, po ir 4 kamb. 

$12,000.
K 4 pag. mūrinis, po 4 kamb. muro 
Cotlage^užpakaly. Kaina $7,800. •

2 pag. mūrinis, 4 ir 5 kanib. augš- 
tas beizm. Kaina $4,700. k

2 pag. mūrinis, 6 ir 6 kamb. Kai
na $5,000.

Taipgi turime daugybes naujų mu-

S. SLONSKIS
' 3437 Wallace St.

Tel.: Yards 2242.

llTtWWr'IWHW

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

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

Master Sewing School
Principal a »

JOS F. KASN1CKA 
190 North State SL

Kampas Lake St. 4-fl.

P-lis E. KAZLAUSKAITĖS
C LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo
, MOKYKLA

Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti It 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialia instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams St., 

Tel:. Harrison 1421.j Chicago.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinis klesos biz

niavome merginoms, pasisiuvimui 
sau dresšs.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2497 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

<z
Kreipkit«s ypatiikai arba rašy

kit išlygų paklauadamL
Sara Patek, pirminlnkl.




