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Kuriasi Anglijos=Fran 
cijos sąjunga

Italija Igfumoja talkininkam
Siuvėjai gavo injunctioną prieš 

fabrikantus

Anglija siūlo Francijai
1914 m. sąjungą

Italija grūmoja taikiniu 
kams

Motery rūbu siuvėjai išga- Protestuoja prieš perse- Angj ija pradeda evakuoti
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i Ii

vo injunctioną klojimus Rusijoje Airiją.
Teismas uždraudė fabrikan

tams laužyti kontraktą ir įve
sti darbą nuo štukių.

Vokietijos darbininkai protes
tuoja prieš persekiojimą social

demokratų Rusijoje. Rengs 
protesto demonstracijas.

Sutarta paskelbti amnestiją 
visiem Airijos politiniams 

kaliniams.

GANN'ES, sausio 11. — An
glijos memorandumas • apie 
s va rs tomą A ngl i j os-F ra nei j os 
sąjungą, kurio tekstas tapo 
telegrafuotas Londonan, sako, 
kad Anglija padaro Francijos 
saugumą savo pačios problemą 
ir kad ji bus prisirengusi vėl 
mesti savo spėkas, kaip kad ji 
padarė 1914 m., jei Franci ja 
v oi bus užpulta.

Memorandumas tečiaus sa
ko, kad neturi būti lenktiniavi- 
mos laivyno budavojime tarp 
tų dviejų šalių. Taipjau parei
škiama, kad submarinos, kaip 
parodė keturių metų pritiri- 
mas kare, negali būti naudoja
mos atakose ant karinių laivų, 
negi apsigynimo tikslams, bet 
jos tinka vien tik puolimams 
ant prekybinių laivų.

Briand ginsis.
Premjeras Briand šiandie iš

važiuoja į Paryžių ne tik pra
nešti Francijos kabinetui apie 
stovį čia vedamų derybų, bet, 
sprendžiama, ir kad atsakius 
sayo kritikams ir- pareikalavus 
iš atstovų buto paremti dr at
mesti jį. '

Svarbiausias nesutikimas 
tarp Briand ir opozicijos yra 
apie priimtąsias naujas kontri
bucijos sąlygas. Tomis sąlygo
mis Francija gaus iš Vokieti
jos kontribucijos mažiaus pi
nigais ir dauginus prekėmis. 
Tos sąlygos yra priimtos eks
pertų komisijos, bet dar nėra 
priimtos augščiausios tarybos 
susirinkimo.

Prisidės prie Vokietijos, jei 
nebus priimta į Anglijos-Fran- 

cijos sąjungą.
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NiEW YOBiK, sausio 11% — 
Prašant International Ladies 
Garment VVorkers .Union pre
zidentui Bęnjamin Schlessin- 
ger, augščiausiojo teismo teisė
jas Wagner šiandie išdavė nuo-1 
bitinį injunctioną, kuriuo mo- kongresas. 
terų» rūbų fabrikantų associa- 
cijai uždraudžiama rištis į ben 
driją ir vykinti 49 vąl. darbo 
savaitę ir įvesti darbą nuo štu
kių. ,

Teisėjas ‘ Wagner nusprendė, 
kad įvedimas 49 vai. darbo sa
vaitės ir darbo nuo štukių butų 
laužimas kontrakto, kurį ta 
asociacija turi padariusi su uni 
ja ir kuris vis dar tebeveikia.

Jau gruodžio mėnesį teisėjas 
Guy buvo išdavęs laikinį injun
ctioną prieš fabrikantus. Da
bar išduotas ir nuolatinis in- 
junetionas.

* Manoma, kad tai yra dar pi r 
mas atsitikimas 
kad unija išgavo 
prieš fabrikantus ir teismo pa- 
gelba uždraudė fabrikanlams 
laužyti kontraktą. f” 

v Schlessinger paskelbė, kad 
unija dabar rengiasi užvesti Į 
prieš fabrikantus naują bylą 
ir pareikalauti $1,(MM),000 atly
ginimo darbininkams, kurie 
aplaikė tiek nuostolių netekę 
algų delei fabrikantų kėsini mos 
sulaužyti kontraktą ir įvesti 
darbą nuo štukių ir prailginti 
darbo valandas, delei ko dirb
tuvės tapo uždarytos ir liko 
paskelbtas lokautas, į kurį at
sakydami darbininkai paskelbė

DUBLINAS, - sausio 
Buvo paėję gandų, kad 
sis Airijos kabinetas ir Ange

nauja*

Amerikoje, 
injunctioną

BERLINAS,. sausio 10. (For- 
vertso korespondento Leščins
kio kabi.). — Leipcige dabar, jos valdžia sutarė paskelbti vi- 
laikomas Vokiečių Nepriklau- suotiną amnestiją visiems Airi- 
somosios Socialdemokratijos jos politiniams* /kaliniams, įs- 

, Šiandie ’ kongrese kaitant ir tuos, kurie yra nu- 
; laike prakalbą žinomasis Rusų teisti nužudymui. Jie visi turė- 
Socialdemokratų (menševikų) ' jo buti^ paliųosuoti ketverge, 
partijos lyderis R. Abramovič. | TeČibus paskui tapo patirta, 
Savo kalboj jis nurodė, į bai- kad Anglijos komitetas Airijos 
sius persekiojimus socialdemo- reikalais atidėjo paskelbimą vi 
kratų Sovietų Rusijoj ir apie suotinos amnestijos Airijoje 
padėtį areštuotųjų politinių ka- iki neužsibaigs konferencija su 

kalėjimuose. Airijos seimo komitetu.
Pradėjus veikti naujai laiki

nei Airijos valdžiai, prasidėjo 
ir skubus Anglijos karinių spė
kų evakavimas Dublino. Angli
jos 5 kareiviai apleidžia Dublino 
kazarmes ir galbūt ryto bus 
susodinti ant transportinių lai- 

se politiniams prasižengėliams | vų, kurie pargabens juos atgal 
ir nutarė organizuoti visur | į Angliją. Dideli Anglijos val- 
protesto demonstracijas prieš 
persekioj imtis socialdemokratų 
Rusijoj.

Berline daugelio fabrikų 
darbininkai priėmė aštrias re
zoliucijas, protestuodami prieš 
persekiojimą socialistų Rusų 
bolševikų kalėjimuose.

linių bolševikų
Jis pranešė taipjau apie bado 
streiką, kurį dabar paskelbė 
.‘MM) socialistų ir anarchistų lai 
komų Maskvos kalėjimuose. (

Kongresas priėmė rezoliuci
ją, kuria pareiškia užuojautos 
kankinamiems Rusų kalėj i niuo

Rockefeleris skverbiasi 
Rusijon

Kontribucijos klausimas.
Vakar vyriausiai tarybai už- 

gyrus įkūrimą internacionali
nės finansinės komisijos, svar
biausiu vyriausios tarybos die- 
notvarkyj klausimu pasiliko 
tik kontribucijos klausimas.

Vokietijos atstovai tapo pa
prašyti šiandie pasitarti su kon
tribucijos komisija ir nurodyti 
jai kodėl Vokietija negali už
mokėti sausio ir vasario dalių 
kontribucijos. Gavusi Vokieti
jos paaiškinimą, vyriausioji ta
ryba dar sykį, apsvarstys kont
ribucijos klausimą ir tada iš
neš savo galutiną nuosprendį.

Komisija galutinai sutarė, 
kad iš Vokietijos butų pareika- 
lau ta užmokėti kasmet po 
720,(XX),(MM), auksinių markių 
pinigais ir 1,750,000,000 auka, 
markių vertės prekių. Iš šių 
pinigų pirmais metais Anglija 
gaus 159,(XX),000 markių, iš 
kurių ji paskolins Francijai 
129,000,000 markių. Kiti teks 
Belgijai. Beveik trįs ketvirta
daliai prekių pirmais metais 
teks Francijai.

džios Airijoje ardavai iš Dub
lino pilies jau lapo išgabenti ir 
sukrauti į laivą.

Anglijos kareiviams Cork, 
Limerick ir kitose Vietose įsa
kyta pradėti evakuaciją. Dide
li sandėliai ginklų taipjau išga
benami. Airių neapkenčiamoji 
“Black and ta n” policija irgi 
kraustosi Anglijon.

Dail Eireann užsidarė iki vi
durio vasario. Prezidentas 
Griffith pašaukė subatoj susi
rinkti Pietinės Airijos parla
mentą patvirtinti Dail Eireann 
ratifikavimą Airijos taikos su
tarties.

(Pietines Airijos parlamen-
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“Socialdemokratas”
Musų draugų iavaltinlg laikraštis 
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ir didysis 
tik kada Vo- 
Belgijos neut-

Italijos priėmi-

CANNES, sausio 10. — Itali
jos premjeras Bonomi prigrū
mojo, kad Italija išnaujo prisi
dės prie Vokietijos ir įkurs 
naują sąjungą, jei ji neims pri 
imta į Angįijos-Francijos gva- 
rantijos sąjungą. Belgija taip 
jau reikalauja priėmimo į tą 
sąjungą, nes ji yra pirmoji ant 
Vokietijos puolimo kelio. Do 

, lei to negalima Buvo užbaigti 
šiandie svarstymo apie sutartį.

Iš Londono pranešama, 
Anglijos kabinetas užgynė 
jungos sutartį.

Po ilgo pasitarimo . su 
mieru Bonomi, o paskui ir
premjeru Briandų, Lloyd Geo
rge tikisi, kad sutarties svars
tymas tuojaus bus užbaigtas ir 
kad bus nustatyta, kokią vietą 
sąjungoje užims Belgija 
Italija.

Nors Francija išpradžių 
rėjo, kad gynimos sąjunga
sidėtų tik iš dviejų valstybių, 
kad užtikrinus greitesnį veiki
mą reikalui atsitikus, bet Bel
gijos reikalavimas ir Italijos 
prigrąsinimas, kad pašaliniams 
jos iš sąjungos gali priversti 
ją dėtis prie Vokietijos, priver
tė Briandą perkeisti savo veiki
mą. Francija visai nenori 
prie savo rubežių turėti du ne
patenkintus kai minus.

Francija remia Belgijos rei
kalavimą, kadangi 
karas prasidėjo 
kietija sulaužė 
ralitetą.

Tečiaus prieš
mą sęjungon kįla daugiau pa
sipriešinimų, kadangi jai negali 
grūmoti Vokietijos užpuolimas. 
Anglija gi visai nenori .gvaran- 
tuoti Italiją nuo Serbijos ir 
Graikijos puolimo, kuomet jau 
ir dabar tarp Italijos ir tų 
dviejų šalių yra didelių nesuti
kimų, kuriais Anglija nėra už- 
Interesuota, o-jei kur ir yra už- 
interesuota, tai jos interesai 
yra priešingi Italijos intere
sams, kaip kad yra Italijos- 
Graikijos nesutikimuose.

Ryto bus svarstomas dieno- 
tvarkis Genoa ekonominės kon
ferencijos. Yra žinių, kad Ru
sijos premieras 'Leninas pra
šęs, kad ekonominė konferen
cija butų perkelta iš Genoa f 
Londoną.

Kari Radek Berline
BEiRLINAS, sausio 10. — 

(Forvejtso korespondento 
Leščinskio kablegrama). Berli- 
nišk-is dienraštis “Lokal-Anzei- 
ger” praneša, kad trečiojo 
(maskviškio) internacionalo 
va<las Kari Radek esąs dabar

Japonai pasitrauksią iš 
Šantungo.

WASHINGTON, sausio 11.' 
— Japonijos delegatai nusigin
klavimo konferencijoje šiandie 
sutiko ištraukti iš Šantungo ir 
nuo Tsingtao geležinkelio Ja
ponijos kareivius, bet su sąly
ga, kad Chinija tinkamai pri
žiūrės tvarką.

Delegatai nesvarstė apie die
ną kareivių ištraukimo, o ir 
pats sutikimas ištraukti karei
vius dar nėra galutinas,' bet 
japonai sakė, kad ištraukimas 
kareivių nuo geležinkelio 
svarstomas atskirai nuo 
traukimo kareivių iš kitų 
tungo dalių.

Nusiginklavimo
ja turi svarstyti ddr daugelį da
lykų ir ji dar negreit galės už
sibaigti. Tik gal sekamą savai
tę bus užbaigta tartis apie ma
žinimą jurų ginklavimos, nes 
nuolatos iškįla naujų klausi
mų, kurie neleidžia galutinai 
sutartį apdirbti ir po jąja pasi
rašyti.

bus 
iš- 

šan-

konferenci-

Protestuoja prieš 
taksavimį

Fede- 
išrei- 
vald- 
ypač

BERiLINAS, sausio 11. — Vo
kietijos Generalinė Unijų 
racija išleido manifestą, 
š kiantį nepasitenkinimą 
žios taksavimo politiką,
valdžios nenoru uždėti dides
nius taksus ant nuosavybių. 
Federacija pareiškia, kad ji, 
bendrai su socialistais, užims 
griežtesnę poziciją taksavimo 
klausime. Jau tapo paskirtas

LOS ANGELES, sausio 11. 
— Standard Oil Co. of Califor- 
nia nupirko ketvirtą dalį inte
resų Washington A. Vanderlip 
sindikate, kuris gavo iš Rusijos
Sovietų valdžios didelių konce- tas susideda iš narių, išrinktų 

sulig 1920 m. įstatymais. Jame 
dalyvauja visi Dail nariai, taip 
jau du nariai iš UIsterio ir dar 
4 narių Dublino, kurių nėra 
Daile. Sutarties sąlygomis, ją 
ratifikuoti turi pietinis parla
mentas, o ne Dail).

Airijos armijos komanduo- 
tojai savo susirinkime nutarę 
remti naująją valdžią.

Airija jau tapusi pakviesta 
prisiųsti Siavo atstovą į Genoa* 
ekonominę konferenciją.

(Kita žinia sako, kad Griffi- 
thui duotas mėnuo laiko pe
rimti iš Anglijos valdžios vedi
mą Airijos Laisvos Valstybės 
ir viską sutvarkyti. Tada vasa
rio 14 d. susirinks Dail Eire
ann ir galutinai ratifikuos su-

sijų Kamčatkoje ir rytinėje Si- 
berijoje.

PIETINĖS AFRIKOS KASĖJŲ 
STREIKAS.

JOHANESBURG, sausio 11. 
—• Transvaliaus aukso jr ang
lių kasėjai sustreikavo, kasyk
lų savininkams atleidus didelę 
dalį baltųjų darbininkų ir vie
ton jų atsigabenus kiek galima 
daugiausia iš Afrikos raistų pi
giųjų negrų-darbininkų. Savi
ninkai teisinasi, kad auksas 
nupigęs ir jie turį mažinti iš
laidas, kad . prisitaikius prie 
naujos aukso kainos.

Atvykus Pietinės Afrikos pre 
mierui Smuts tarp kasėjų ir 
kasyklų savininkų prasidėjo 
derybos, 'kurios veikiausia pri
ves prie užbaigimo streiko. Ka 
sykių savininkaijau sutikę pa
leisti visus ^atsigabentuosius 
negrus po sausio 16 d. ir su
grąžinti juos namo, o kad 
sumažinus išlaidas, paleisti iš 
darbo ne taip reikalingus dar
bininkus.

ČENTRALINĖS AMERIKOS 
KONGRESAS SUSIRINKO.

TEGUCIGAt'PA, Hondūras, 
sausio 11. — Vakar čia atsida
rė pirmas Centralinės Ąmeri- 
kos Respublikonų Federacijos 
kongresas.

Vėl riaušės Belfaste.
BELFAST, sausio 11.

Riaušės ir susirėmimai tarp 
sinn f emerių ir ulsteriečių Bel
faste neapsistoja ir vis dar te
besitęsia.

Pereitą naktį ir buvo nema
žai šaudimos. Vienas darbi
ninkas ir jo moteris tapo nu
šauti prie savo namo durų at
sisveikinant prieš ėjimą į dar
ką. (
Mesta ir • tris bombas, kurios 

sužeidė ^nemažai vaikų.

Nupiginsią gaso kainą
CHICAGO. — Skelbiama, 

kad Illinois prekybos komisija 
nuo vasario 1 dienos nupigins 
gaso kainą iki už 1,000 ku
binių pėdų. J labai* mokama gi 
$1.15. Patvarkymas apie tai 
gal šiandie bus išleistas.

Gaso kompanija priešinasi 
tokiam gaso nupiginimui ir gal 
būt išeis su tuo gaso nupigi- 
nimu, kaip ir su nupiginimu 
gatvekarių važmos kainų; ko
misija nupigino, bet teismai ne 
piginimą panaikino.

Gaso kompanija prašo pa
likti dabartinę mokestį už ga- 
sąf kad padengus $12,(MM),(KM) 
nuostolius, kuriuos ji buk ap- 
laikiūsi laike karo.

Ar turite $53.03? — tai jūsų 
dalis šalies pinigų.

WASHINGTON, sausio 11. 
_ Sausio I,, 1922 viso cirkulia
cijoje pinigų Jungt. ^Valstijose 
buvo $5,775,400,315, taigi ant, 
kiekvieno gyventojo išpuola po 
$53.03. Sausio 1, 1921 ant 
kiekvieno gyventojo išpuolė po 
$59.12, arbi $6.09 daugiau, ne
gu šiemc^ 

—------ ----------
žemės nuslinkimai.

MESSINA, Italijoj, sausio
10. — Delei smarkaus lietaus 
prasidėję kalnuose žemės nu
slinkimai sugriovė San Fratello 
mieste katedrą, paštą iri dau
gelį kitų namų. Visi gyvento
jai apleido miestą. Nuslinkimai 
tebesitęsia.

Amerika dar nenusisprendusi.
WASHINGT0N, sausio 11. 

—Patirta, kad kabinetas savo 
susirinkime dar nieko nenutare 
apie Jungt. Valstijų gautą pa
kvietimą k dalyvauti Europos 
ekonominėj konferencijoj, ku
ri įvyks Genoa, kovo mėn. Ru
sija jau suliko dalyvauti joje. 
Vokietija, be abejonės, irgi no
riai dalyvaus.

MELBOURNE, sausio 10. — 
Australijos darbininkų unija 
(unijos?) 7 balsais prieš 1 
išreiškė už kūrimą “vienos di
delės unijos“, kuri apimtų vi
sas darbininkų unijas. Tas klau 
simas jau senai buvo svarsto
mas ir tik dabar pačios unijos 
balsavo apie ' kūrimą vienos 
unijos.

Reikalauja pripažnti 
Meksiką

FRANKFORT, Ky., sausio 
11. — Kentucky valstijos legi- 
slaturos abu butai šiandie pri
ėmė rezoliucijį, raginančią fe- 
deralinę valdžią pripažinti 
Obregono valdžią Meksikoje.

“Globos“ Siberiją.- - - p- -
WASHiINIGTON? sausio 11.— 

Oficialiniuose rateliuose kalba
ma, kad svarstant Siberijos 
klausimą nusiginklavimo konfe 
rencija paskelbė niekurius 
abelnus principus, paremtus 
sekretoriaus Hughes pasiūly
mu, kad didžiosios valstybės 
prisiimtų ant savęs “moralinę 
globą” linkui Rusijos laike jos 
dabartinio silpnumo.

Anglija ir kitos valstybės 
sprendžia, kad jos negali rišti 
Siberijos klausimo taip kaip ri
šamas yra Chinijos klausimas 
ir kad negali Siberijai statyti 
jokių sąlygų, kadangi tai butų 
peržengimas Rusijos suverini- 
teto ir butų pažeminimas pa
čios Rusijos.

RYGA, sausio 11. — Nikolai
Vasilevič Krjdenko, buvęs rau
donosios armijos komanduoto- 
jas tuoj po įsikūrimui bolševi
kų valdžios, dabar tapo paskir
tas prezidentu Rusijos revoliu
cinės tribūnos, kuri perims di
džiumą čekos darbo. Krylen- 
ko jąti senai rūpinosi suvaržy
ti ir ^susiaurinti čekos galias.

CANNIES, sausio 10. — Itali
jos fascisti vadovai atvirai pa
reiškia, kad fascisti sukels di- 
deliausias riaušes ir muštynes, 
jei į Genoa ekonominę konfe
renciją atvyks pats Leninas. 
Fascisti nesidrovėsią panaudo
ti ir ginklą, jei tik Lenino gar
bei bus rengiamos demonstra
cijos, kurių fascisti jokiu budu 
neprileisią.

NAUJIENŲ
1 Pinigų Siuntimo Sky

rius atdaras kasdien nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare.
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.
ik .

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 kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO DU CHICAGOS OFISU.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų Siuntimo įstąiga 
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. Naujie/os išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra Neiv Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus nę tik Lietuvon, bet ir į vi- 
su$ kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

Vyriausias ofisas
1739 So. Halsted St., Chicago, BĮ.

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Chicago, III.

FlNięiU KOKSAS.
Vakar, sausio 11 d., užsienio pini- 9 kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
25.Q00 dolerių, bankų buvo skai

toma Amerikos pinigais šiaip:
Anglijos, 1 svaras sterlingų—$4.22 
Austrijos 100 kronų..................  4c
Belgijos 100 frankų ........... $7.90
Danijos 100 kronų ........... $19.84
Finų 100 markių ............... ■ $1.90
Francijos 100 frankų ........... $8.26
Italijos 100 lirų ...... ?........... $4.32
Lietuvos 100 auksinų ............... 59c 

J . 3 tįc
NorvegųlOO kronų ............... $15.50
Olandų 100 guldenų .........   $36.75
Švedų 100 kronų ...... $24.95

Šveicarų 100 frankų ........... $19.40
Vokietijos 100 markių ........... 59c

Leninas/sergąs, važiuosiąs 
užsienin.

Perline ir laikąs staptus pasiJ susidedanti iš un/stii ir sociali- 100 markių
................. \ 1 1 V _ ... _ c Nnrvpcnilon krnnii
kalbėjimus su Vokiečių ininis- 
terių pirmininku. D-ru Wirthu 
svarbiais poltikos klausimais.

stų komisija nuodugniam išna
grinėjimui viso nuosavybių 
taksavimo klausimo.

MASKVA, sausio 11. — Pa
tirta šiandie, kad premjeras 
Nikolai Leninas mano už dvie
jų savaičių išvažiuoti į vakari
nę Europą. Leniną labai kan
kinąs reumatizmas ir jis būda
mas užsienyj pasitarsiąs su 
specialistais. Jį lydėsiąs užsie
nio reikalų komisaras čičėri- 
nas. Pirmiausia jie apsistos 
galbūt BerlineJ
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| Kas Dedasi Lietuvoj

NAUJIENOS, Chicago, 01.
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Ketvergas, ■ Sausio 12, 1922

Brangenybė Lietuvoje.
(Musų korespondento)

Praėjusią vasarą, sulyginant 
su šiuo metu, Lietuvoje buvo 
Viskas gerokai atpigę, todėl ir 
varguomenės padėtis, kas tu- 

, rėjo nuolatinį darbą ar tarny
stę, galima sakyti, buvo dar 
pusėtina. Tik visa nelaime, kad 
su tais butais labai sunku ne 
tik miestuose, betgi ir mieste
li ubse.

Gi paskutiniuoju laiku, dėl 
Vokiečių markės kritimo ir 
kitokių priežasčių, kurių, tur
būt, svarbiausia bus didelis 
išvežimas iš Lietuvos uisenin 
maisto produktų, viskas pa
brango dvigubai, trigubai ir 
net daugiau. Pavyzdžiui, va
saros metu Kaune juodos duo
nos svaras kainavd 50-65 kap., 
pitlevotos rugienės 2 auk. 20 
skat.* svaras; baltos kvietienės 
svarui* 3 auk. 40 skat., sviesto 
ar lašinių svaras 14 auks., cuk
raus kietojo svar. 5 auks.,, 
smulkaus 4 auks., druskos 
svarui 30-40 skatikų, bulbų 
pūdui 8-10 auksinų.

Provincijoje kaimuose ir 
miesteliuose duonos kaina bu
vo beveik tokia pat kaip Kau
ne, o vietoms dargi brangiau, 
kaip antai Šiauliuos, Virfia- 
liuj, Alyte. Užtat pieno ir mė
sos produktai (riebalai) pro
vincijoje buvo pigesni, sviesto 
ir lašinių svarą parduodavo po 
8-10 ir 12 auksinų, bulbų pū
dui 6-8 auksinai.

Dabar viskas ir visoje Lie
tuvoje labai pabrango, ir be
veik nebėra skirtumo tarp 
Kauno ir’ provincijos. Dabar 
Kaune jUądos duonosi svarbi 
mokama 2 auks. 40 skat., pit
levotos 3 auks., sviesto sva
rui 40-43 auks., lašiniai taip 
pat, cukraus stambaus 14 auks., 
smulkaus 11 auks. svarui, bul
bų pudui 20-22 auksinai, drus
kos svarui 1 auks. Taip ir vis
kas. ,v .

Taigi dal tokio pabrangimo 
reikalingiausių gyvenimui pre
kių, laimi pasunkėjo miesto 
darbininkų buitis. Jie su ne
kantrumo laukia naujų metų, 
gal busią padidintos algos; lie
to eina gandai, kad išeisią sa
vi pinigai.

— Kauno darbininkas.

Laikraščių skaitymas 
Lietuvoje.

(Musų korespondento)

Nors Lietuvoje dabartiniu 
laiku nemokančių skaityti yra 
visai nebedaug, —. dauguma, 
ypač jaunuomenė, gali paskai
tyti ir neblogai, vienok laikraš
čius lietuviai visai maža kas 
teskaito tiek sodžiuose, tiek mie
stuose. Tatai aš gerai esu pa
tyręs, nes gyvenu mieste ir ga
na dažnai apsilankau sodžiuje. 
Pavyzdžiui ir mano gimtam j am 
sodžiuje B. \Skapiškio valsč.) iš 
14 kiemų gyventojų laikraščius 
teturi išsirašęs tik vienas su
grįžęs iš Amerikos vaikinas “So
cialdemokratą”, ir kitu mergai
tė kuniginę “Vienybę”. Daugiau 
nibkas.

Miestuose irgi negeriau. To
kiam Kaune, arba ir k it ur, dar
bininkai daugumoje yra sulen
kėję, o tokių labai retas kuris 
teskaito laikraštį. Aplamai fab
rikų darbininkai visai mažai ku
rie teskaito laikraščius.

Pasitesinimo dėl laikraščių ne- 
skaitymo iš sodiečių girdėjau to
kių: kad jiems nesą laiko juos 
skaityti; o darbininkus —• kad 
nėsą pinigų tokiems menknie
kiams kaip laikraščiams nusi
pirkti. Vienok tie jų pasitesini- 
mai, kaip vienų taip ir kitų, yra 
nevisai pamatuoti. Juk ištik- 
rųjų sodiečiai, jeigu jau nepajė
gia išskaityti dienraščių, tai jie 
galėtų perskaityti savaitinius, 
kaip “Socialdemokratą” ar 
“Liet. Ūkininką’ ir k. Gi darbi
ninkai, kurie sako, kad laikraš
čiui nėra pinigų, degtinei visa
dos pinigų randa.

Svarbiausia neskaitymo prie
žastis taiįltoka žmonių susipra
timo. — i)arb.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
V.lzbažeuklis užreg. S. V. Pat. Ofise.

Garsus per daugiau kaip 
50 metų.

Tėmyk Įkaro (Anohor) Vaizbafcenklf.

Ar Norite Parduoti? 
Ar Norite Pirkti?

• «

I

Biznį, Palikimą,
Dalį, ūkę,
St°i-ą, Namus, ’
Serą,
Boną, Lotą

A > %

Gvarantuotas Pardavimas

Kas tik nori greitai parduoti kokią 
didesnę nuosavybę, arba pirkti su pel- 
pu, tegul visuomet kreipiasi pas Pijų 
Dubicką Naujienų Bridgeporto Sky
riuje.
/ s

Z .

P. DUBICKAS
Nąiyienu Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted str.

O Atspėk! Atmink!
• Pasakyk! ?

VIENA TŪKSTANTI MĮSLIŲ
Dabar Turi Tą Progą

4

r
£

Susiūtas, bet ne drabužis, 
su lapais, bet ne medis, 
ne žmogus, o viską pasakoja, 

i?
Atmink kas tai?

Tik ką dabar tapo atspaus
dinta didelis rinkinys, kokio 
dar niekad nebuvo, lietuvių 
mįslių—vienoj didelėj kny
goj vardu

Lindau į uolą ir akmenį, 
pelniau peilį brangiai pirktą, 
piriria buvau tėvd duktė, 
paskui tapiau tėvo motina.—

Atmink kas tai?

«5

MTOT Tl IrlĮbLl U KNYGA
1

Šitoj knygoj telpa su viršum 1100 lietuvių mįslių 
— naujų ir senų — su palyginimais prie kitų kalbų 
mįslių. Kiekviena mįslė yra žingeidi istorija pati 
savyje, ir todėl MĮSLIŲ KNYGA bus kiekvienam

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

Tuojaus Įsigykite Mįslių Knygą
Jos Kaina Tik $1.00

f
I

Jos Verte Neinkainuojama

Del savo smagumo ir dėl savo draugų ir pažįstamų smagumo tuojaus išsirašyk Mįslių Knygą, atsiųsdamas 
' i ’ f'

$1.00 į Naujienas. •

Mįslių Knygos užsakymus siųskite adresu

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

Chicago, Illinois

Kuponas
1

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str.

Chicago, III. : '
Gerbiamieji:

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

Vardas 'pavardė .................................................. *..

l

Adresas

U
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Rašytojo Šerno reikalu July 2, 1919 Spauda
July 5, 1921 ..............

.... 8.29
L 15.00

$128.29
šerno Draugų Būrelio pra

nešimas ir apyskaita,
—'—•

Trys suviršum metai, kaip 
musų rašytojas šernas (Juozas 
Adomaitis), buvęs laikraščio 
“Lietuvos” redaktorius, pajiegų 
netekęs, patsai sau duoąos ne- 
beužsidirba. Jei kiek skatiko 

v turėjo susitaupęs, jie greit su
dilo ir jis pasijuto be duonos 
kąsnio. Teko jo likimu rūpintis 
tiems, kurie arčiau jo padėtį ir 
vargą mate. Įsikūrė tuo budu 
tam tikras “šerno Draugų Bū
relis”, kurs tarėsi sugebėsiąs 
kaip nors jo gyvenimą aprūpin
ti, pritraukiant į Būrelį juo 
daugiau narių. Pasirodė betgi, 
kad tai persunkus uždavinys. 
Burelin patraukti kiek daugiau 
draugų nebuvo galima, išprašyti 
iš šiaip žmonių paramos irgi ne- 

‘ lengva. - Atsišaukimai laiškais j 
žinomesnius veikėjus ir kiek la- 
Diau pasiturinčius žmones dide
lių vaisių nedavė. Kreiptasi 
laiškais į musų įvairias organi
zacijas, į draugijas, — ir čia 
turėta geresnio pasisekimo. Au
kų .suplaukė geroka suma ir tuo 
budu iki šiol pavyko tą gerbia
mą musų rašytoją išlaikyti, iš
mokant jam 20 dolerių kas sa
vaitė pensijos Bet jau nuo š. 
.m spalio mėnesio nebcįplaukė 
kason nė cento ir pas šerno 
Draugų Būrelio iždininką šiuos 
metus pradedant beliko vos 86 
doleriai.

Priversti esame jau nebe laiš
kais bet tiesiai spaudoj kreiptis 
į musų visuomenę, užinteresuoti 
ją “dėdės” šerno reikalu ir lauk
ti iš jos reikiamos jam paramos.

Prašome kaip atskirus žmo
nės, taip ypač draugijas, kuo
pas, kliubus ir įvairias kitas or
ganizacijas neužmiršti užsitar
navusio savo darbininko-rašy- 
tojo, bet pasirūpinti kad jis se
natvės sulaukęs ir bejiegis, ne
kęstų bado ir vargo.

Šerno Draugų Būrelis iki šiol, 
kiek galėdamas, stengėsi vengti 
spaudos. Atsižvelgdamas į tai, 
kad viešumas galėtų būt nema
lonus pačiam “dėdei” šernui, da
gi susilaikė iki šiol nuo viešo 
skelbimo aukų. Bet kadangi ki
tokio budo nėra tuo reikalu vi
suomenę užinteresuoti, kaip tik 
spauda, jaučiamės priversti esą 
paskeH/ti ištisai visą apyskaitą, 
idant visuomenė matytų kaip 
dalykas yra, o tai žinodama, su 
siprastų, ką ji turi daryti.

Bet dar pastabėlė prie apy
skaitos. Ligi susikursiant Šer
no Draugų Būreliui buvo kita 
žmonių kuopelė, kuri šerno rei
kalu rūpinos ir veikė iki 1919 
m. gruodžio 8 d. Tos kuopelės 
prieky buvo ėjusios tuomet 
“Lietuvos” leidėjas J. Bačiunas, 
Dr. K. Drangelis ir k. Likviduo
dama, ta kuopelė paliko veikiai 
po to įsikūrusiam šer. Draugų 
Būreliui savo apyskaitą, sura-

DR. K. DRANGELIO APYSKAITA. 
L. šernas Account.

. , 1919 m.
Priimta ir suk^lektuota per Dr. K. 

Drangelj: • u
July 12 J. J. Bačiunas 
Aug. 8 Petras Jaras ... 
Oct. 18 J. Ilgaudas.......
Oct. 18 A. Lalis .......... ’.
Oct. 18 K. Gugis..........
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Nov. 5 F. A. Poška .................
Nov. 5 by S. Bulota .'L.............
Nov. 8 R. Adžgis..................... .
Nov. 8 S. Kvietkus .................
Nov. 8 K. Vilkus ....................
Dec. 5 A. Olszevvski ................
Dec. 5 Am’erican-Eur. Bureau 
Dec. 5 J. Kažakauskas ...........
Dec. 5 P. Pivvaronas ... 
Dec. 5 J. Čepaitis, -

Maplewood ..........
Dec. 5 Universal S. Bk 
Dec. 5 S. Shokalski .... 
Dec. 5 St. Kodis........

J. J. Elias ..............
18 Daniel Sargunas
18 M[. Dūdas ........
18 Jonas Sinkus ....
18 P. Varašius ......

$47.71 
.. 4.00 
. 10.00 
. 10.00 
. 10.00 

10.00 
.10.00 

.. 5.00 

... 5.00 
10.00 
10.00 

. 30.00 

... 5.00 
10.00 
10.00 

. 10.00 
10.00 

... 2.00 

. 10.00 
4438 South 
................  10 00 
:.............. ... 10.00
....... ...........  5.00 
..................  5.00

$248.71 
Išmokėta (mano paties čekiais)

, per Dr. K. Drangolj: 
July 12, L. šernas ... 
July 19, L. šernas .. 
July 26, L. šernas .. 
Aug. 2, L. šernas .. 
Aug. 1), L. šernas .. 
Aug. 16, L. šernas .. 
Aug. 23, L. šernas .. 
Aug. 30, L. šernas .. 
Sept. 6, L. šernas .. 
Sept. 13, L. šernas 
Sept. 2Q, L. šernas 
Sept 27, L. šernas 
Oct. 5, L. Šernas .
Oct. 11, L. šernas .

18, L. šernas .
25, L. šernas .

Nov. 5, L. šernas .
No v.
Dec.
Dec.

Oct.
Oct.

8, L. šernas
1, L. šernas
8, L. šernas

$15.00 
. 15.00 
. 15.00 

15.00 
15.00 

. 15.00 

. 15.00 

. 15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00

A.
K.
S.

. $5.00“

. 10.00 

... 5.00 
. 10.00
. 10.00
. 10.00
.1^0.00

.10.00 
.10.00 
. 10.00
. 10.00
. 10.00
. 10.00
. 10.00
. 10.00
... 5.00
. 10.00
. 10.00
. 10.00
. 10.00
: io.oo

10.00

Tollestbn, Ind. — S. L. A. 284 
Kp. $5, nariai $10.65, per M. 
Titiškj .................. A................. 15.65
Rockford, 111. — S. L. A. 77 
Kp. $10, nariai $20, per S. J. 
Petrauską ................. jj........... 30.00
Chicago. — D. L. K. Keistučio 
Pašai p ir Pol. Kliubas, Bright- 
on Parke, iš kasos $20, nariai 
$11.60, per Malelą ..................  31.60
McKees Rocks, Pa. — A. P. L. 
A. 2ra Kp., per Alex Lucau(2)25.00 
Detroit, Mich. — S. L. A. 21ma 
Kuopos nariai, per Iz. Trimir- 
ką ............................................. 10.00
Brooklyn, N. Y. — S. L. A. 83 
K p. per A. Montvilą ............... 5.00
Kensington, III. — Taut. Drau
gystės Mylėtojų Brolių ir Sese
rų nariai, per P. Grigulą ....... 8.20
Chicago. — Simano Daukanto 
Draugija $10, nariai $4.50, per 
T. Janulį .................................. bl.50
Jahnston City, IJJ. — L. A. 103 
Kp. nariai, per K. Klibą ....... 4.25
S'o. Fork, Pa. — S. L. -A. 141 
K p. $5, nariai $3.36, per Andrių 
Rasimą .................................‘.....  8.36
Tamaųua, Pa. — S. La A. 204 
Kp., per J. Stalgaitj ........... 10.00
Chicagos Lietuvių Kriaučių Sa
vitarpinės Pašalpos, per X. 
Shaikų .......7................<......... 10.00
Herrin, 111. — S. L. A. \02 Kp. 
per S. V. Parednį ........\...... 5.00
Dayton, O. — S. L. A. 105 Kp. 
$5, nariai $7, per J. Urboną 1^.00 
Benld, III. — S. L. Al 155 Kp., 
per J. J. Guzevichių ..............  5.00
Benld, III. — Liet. Neprigul- 
mingas Kliubas, per J. J. Gu
zevichių ..............................-......  5.00
Roseland, III. — Lietuvių Sce
nos Mylėtojų Ratelis $10.00, 
nariai $5. per P. Daugėlą .... 15.00 
Pittshurgh. Pa. — A. P. L. A. 
4ta Kp. $25, nariai $11.05, per 
Fr. Pikšrj ......................... ........ 86.05
Springfield, III. — S. L. A. 158 
K n., per G. Savage ..............  10.00
Chicago. — 4to Wardo Liet. 
Politikos ir Pašalpos Kliubas, _ 
per J. J. Maskaliuną ............... 25.00
So. Omaha, Nebr. — S L. A. 
87ta Kp. $10, nariai $5.50, per 
J. Popiką .................................. 15.50
Chicago. — D-stė Pažintis /Lie
tuvių, per K. Pilipauskį ....... 10.00
Donorą, Pa. — S. L. A. 160ta 
Kp., per A. Kižą......................  10.00
Edwardsville, Pa. — S. L. A. 85 
Kp., per J. Parulį ...................   8.00
Roseland, III. — D. L. K. Vy
tauto Ų-stė No. 2 $5, nariai 
$21.44, per A Grebelį ........... 26.44
Seattle, Wash. — D. L. K. Ge
dimino D-tė, per K. Žakevi- 
čia ................... J................... . $15.00
Chicago. — Skaistaus Mėnulio 
L. P. Kliubas $10, nariai $9, 
per A. S. Kuiziną ................... 19.00
Kenosha, Wis. -— S. L. A. 212 
Kp., per A. Pakšį ................... 10.00
Cicero. — Liet. Raudonos Ro
žės Paš. Kliubas, per B. Tu- 
maviche ............................. '.....  12.00
Shenandoah, Pa. — S. L. A. I 
Apskričio Suvažiavimas bal. 24, 
per S. Bulotą .................. j......  7,45
New York. — S. L. A. 126 Kp. 
$5, nariai $6.50, per P. L. Am- 
brozaitj ......................................  11.50

Gegužės mėn:
Wilkes Barre, Pa. — S. L. A.
35 Kp. $5, nariai $3.84, per J.
P. Anskaitj ................................ 8.84
Chicago. — Liet. Janitorių Vy
li; ir Moten; Pašelpos Kliubas, 
per N. Vilimaitį ...................... 10.00
Cambridge, Ohio. •»— S. L. A. 
145 Kuopa ir nariai, per J. Ri
ckevičių ...................................... 3.25
Kast St. Louia, III. — S; L. A.
88 Kp., per J. Gunčių ir A. Tri- 
jonj .............. .X.............. 10.00
Adainson, Okla. —Ji. L. A. 96 
Kp. nariai, per S. Sadauską .... 5.00 
Washington, Pa. — S. L. A. 258 
Kp. nariai, per T. Jakimonį .... 2.65 
Chicago. — S. L. A. 122 Kp. 
nariai, per A. S. Kuiziną ....... 6.00
Chicago. — S. L. A. 36 Kp., 
per Lilę Žilvičiutę ..................  10.00
Chicago. — T. M. D. 28 Kuopa ' 
per M. Juzėną ...................... 20.00
Siotix City, la. — S. L. A. 4 
Kp. $10, nariai $5.60, per S. L.
A. kasierių T. Paukštį ........... 15.60
Kensington, III — D. L, K. Ge
dimino D-ja $10, nariai $7, per 
A. Grebelj .............................. 17.00
Tildcn, 111. — S. L. A., 292 Kp. 
nariai, per J. Jasinskj .......... 5.15
Thomas, W Va. — S. L. A. 232 
Kuopa, per P. Kazlauską...... 10.00
Turtle Creek, Pa. — Juozas At- 
manavičius ir K. Leonavičius 1.50
Wilkes Barre, Pa. — S. L. A.
115 Kp. per J. G. Ąlenską .... 5.00 
Ansonia, Ct. — S. L. A. 66 Kp. 
per B. Navicką ......................... 5.00
Springvalley, III. — S. L. A. 274 
Kp. per M. Stadalus ........?.....  5.00
Pana, III. — Aukų per A. Da-

. durkevičią\.................................. 7.35
Chicago.. —S. L. A. 208 Mote
rų Kuopos surengto šernui va
karėlio pelnas, per Mrs. Kiras 56.00 
Chicago. — Lietuvių Moterų 
Dr-ja “Apšvieta” $20, narės $6, 
viso, per Mrs. P. Balickienę 26.00 
Chicago. — A. I^ebeckis ....... 5.00
Philadelphia, Pa. — S. L. A.
135 K p., per St. Kišona .........v 5.00
Pittshurgh, Pa. — A. P. L. A. 7 
Kuopa, per P. Savicką ..........  25.00

Birželio mėn.:
Westville. III. — S. L. A. 29

per P. Guntor ................... 5.00
Gteenfield, Mass. — S. L. A. 
297 Kp. $5. nariai $8.75, viso, 
nėr A. Kazlauską ..................  13.75
Wyoming, Pa. — S. L. A. 267 
Kn. $10, nariai $5, viso per 
sekr. J. Kadarą ......................  15.00
Chicago. — Draugystė Palai
mintos Lietuvos, per J. Žilins
ką .............................................  $5.00
Scranton. Pa. — S. L. A. 30 
Kn., per K. V. Zorska ........... 10.00
Chicngo. — Liet. Taut. T.iuosv- 
bės D-stė $5. nariai $9.70, vi-) 
so per P. Rudoką .... ,............. 14.70

Lionas mėn.:
Melrose Pk., III. — D-ste Liet. 
Sunu ir Dukterų, per A. Vaice-/ 
k^uska .......................................... 3.45
O’Fallon, III. — S. L. A. 921 
Kr>.. per B. šiumą '..................  6.50
Rridgeport, Cohn. -— S. L. A 
51 Kp. surinko baliuje, per \ 
Vaitkunska ................  r- 5.00
West Frankfort, Illj -— S. L. A.

191 Kp., per T. Paukštį ....... 13.00
Paterson, N. J. — S. L. A. Kp. į 

nariai, per J. Danielių ............... u.('O
Rugsėjo: (

.Lee Park, Pa. -*■ S. L. A. 68 
Kp., per V. Suckų .................. $5.00
Baltimore, Md. — D. L. K. Kei
stučio D-jos nariai 'pbr J. Aly- 
tą ........ . .....................................  13.00

Spalio: z
Cicero, III. — S. L. A. 194 Kp. 
nariai, per K. Genį ..............  4.00

Viso labo įplaukė $2298.15 
IŠMOKSIMAI

Nuo gruod. 11, 1919,
iki gruod. 31, 1921:
Rašytojui šernui per 106

savaites, po $20 $2120.00
Skolų grąžinta ....... 50.00
Raštinės išlaidų .......  31.26 I • -

Viso išmokėta ................. ......  $2201.26
| --------- ------A 

Balansas sausio 1, 1922 m...... $86.89

Iš apyskaitos matote, kad nuo-pra
eitų metų spalio mėnesio iki šiam 
laikui 
cento, ir 
dant šemo\I)raugų Būrelis kasoj be- 

Tai išteks tik ke- 
Kart bus tollaus? 

kad visuomenė vis 
gerbiame savo rašytojo 

Pernai ; šerno Drau-

iki šiam 
kason nebejplaukč nė vieno 

iuos naujus metus prade-

turėjo tik $36.89. 
turiom savaitėm.
' Mes tikimės, 

tik neapleis 
“Dėdes” šerno, 
gų Būrelio atsišaukimą laiškais j 
musų draugijas, j visas kuopas, ku
rių tik adresus turėjome, jos, supra- 

tusios reikalą, duosniai atsiliepė ir 
tuo budu per pereitus metus “Dėde” 
šernas buvo šiaip taip aprūpintas. 
Dabar vėl viešai kreipiamės į visas 
draugijas, j visas S. L. A. ir S. L. 
R. K. Ir A. P. L. A. kuopas tuo pačiu 
prašymu: ištieskite savo labdaringą 
ranką, kad musų rašytojas Šernas ir 
šiemet butų taipjau aprūpintas duonos 
kąsniu ir pastoge, kaip aprūpinote jj 
praeitais metais.

Siunčiant aukas, čekius ar Money 
Orderius reikia rašyt kasieriaus Jus
tino Kulio vardu ir siųsti sekretoriaus 
adresu: A. Lalis, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, *111.

Ačiū.
Šerno Draugų Būrelio Valdyba: 
Pirm. K[AZ. P. GUGIS, 
Sekr. ANTANAS LALIS, 
Kas. JUSTINAS KULIS.

Dirbljas ir Importuotojas ge
riausią armoniką pasaulyj. Viso
kią gatunką. Pigiau parduosiu na
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams. 
Raiykt angliškai dėl informaciją.

Ruatta & Serenelll
817 Bl*e Islaad Avė.

apyskaita Šerno D. Būrelis nie
ko bendra neturi, dėl jos neatsa 
ko, bet kadangi ji liečia tą patį 
reikalą, kuriam ir šerno Draugų 
Būrelis įsisteige, visumo dėl pa
skelbiame ją taip, kaip ji mums 
palikta.

J. BAČIUNO APYSKAITA 
Įplaukos Dėdės Šerno Fondo.

Dr. A. J. Zimonth ............
B. K. Balutis ......................

..... $25.00
........ 10.00

J. I. Bagdžiunas ............... ....... 10.00
P. Norkus .......................... ....... 10.00
J. J. Bačiunas ....v................. ........ 10.00
Dr. K. Drangelis ............... ..... 10.00
A. Visbaras t......... ................
J. J. Giraitis ......................

........ 10.00
........ 10.00

J. Sinkus ............................ ......... 5.00
R. Adzgis .......... :................. ......... 5.00
J. Kudirka, E. Chicago,.... .......... 1.00
M. W. Bush ...................... ....... 10.00
F. živatkauskas .................. ........ 10.00
Dr. A. BaceviČia.................. ........ 10.00
A. B. Strimaitis.................. ........ 10.00
V. K. Račkauskas .............. ....... 10.00
P. S. Vilmontas ......... ....... ......... 5.00
A. M. Martus....................... ........... 5.00
T. M. r>. 121 Kp.. Ratine, ........... 10.00

. 1 $176.00

Išplaukos Dėdė* šerno Fondo.
May 12, 1919...................... ......$15.00
May 17, 1919 
May 24, 1919 
May 31, 1919 
Jun 10, 1919 
Jun. 14, 1919 
Jun. 28, 1919

15.00 
15.00 
15.00 
15.00
15.00 
15.00

K. GUGIS-’
ADVOKATAS
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St„ Room 1111-18
Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta! / 
3823 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakar*, išskyrus atarr/ainą ir 
ketvergą. Nerišlioms nuo 9 iki 12 r.

pUROPEAN AMERICAN RUREAU
FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved.
Geriausia siuntimas pinigų, 

laivakortes, pašportai ir t.t.
N< >T A lt IJ UftĄS v

lleal Kstate, Paskolos,
111 s 11 r i IIMY’'-'3$..i

809 W. 35th St, arti g. Halsted St.
Tel Boulev4gHH|C<

Valandos: 9 iki 6 kasdiena.
Vakarais: Utar.. Ket. ir Sub. iki 9 vakare 

Ned : iki 3 po pietų.

MRS. A. MTCHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 R. Halsted StM kampas 81 tat. 
Viename name su Dr. Monkevičium.

! Tel. Boulevard 9708 
Baigusi Aku-, 
ierijos kolegi 
Ją; Ilgai prak
tikavusi Peną 
silvanijos lios 
pitaltsa. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

DR. A. R. BLUMENTHAL e.
Akiu Specialistai

4649 S. Ashland Avė.
Ka**a« 47th 8L

JOHN KUCHINSKAS 
lietuvis Advokatas

1201 W. 22nd SU kerti Leavttt St 
Telephone Canal 2552.

Valandos i 4 iki 6 po piet, Ir ne* 
7į4ki 9 vakare.

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Faunas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo mergi
šiaus ant lengvų išlygą.

Dienom*, 9 ryto Iki 9 rak.

10 iki 12 plot*

Tek Boulevard UIT 
... ............ —z

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatą*

IV 8*. La Šalie St. Roow BS4 
Tai. Central 6390 

▼alui 812 W. 13rd Ht., Ckeap 
TaL Yards 4681.

DR. YUSU
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofi«« valandos i nu* 11 ryt* Iki 

8 vakare.
Rnddeaclia: 2811 W. 63r4 83.

Tel. Prospect 8466

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki i P. M. 
1311 Rector Bailding 

71 West Monroe Street, Ckicage.
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1415. Vai.: 6 iki 9 va*.

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAI!

Lietevis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg. 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nno 7 

iki 9 vakare.

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI 
8107 So. Morgan Si* 

Chicago, BL 
VALANDOS: Neo 8 Ud 11 ryto 

ir au* 5 Iki 8 vakar*.

10.00 
10.00 
fO?OD 
10.00
10.00 
10.00 
2.00

„175.00
.. 13.00
.. 10.00
.. 27.00

10.00
10.00
2.00

20.00
20.00
10.00

10.00 
5.00

. 6.50
10.00 
10.00 
10.00
5.00

$300.00 
ŠERNO DRAUGU BŪRELIO 

APYSKAITA. 
Pajamos. 0

1919 m. Gruodžio mėn.:
Mikas Mizara .........
Adolfas Lukas .......
M. K. šilis ...............
J. Brenza.................
J. Biežis..................
F. Jozapaitis ...........
P. Žiuris ..................

1920 m. Sausio mėn.:
M. E. Žal dokas .....

Mišeika ................
Visbaras .............
P. Gugis . .........
Kvietka ........

W. Stankūnas.........
F.. A. Jozapaitis .....
A. I-alis ......... ,.......
St. Valančauskas .... 
J. Jučus ..................
M. Karpis................
Pr. Butkus ...............
J. J. Elias ..............
Justin Kulis.............
A J Olševskis ..........
A. J. Bernotas, Gr. Rapids .... 9.00 
Smulkesnių auki; ......................  6.00

Vasario mėn.:
Iz. Pupauskas ...................
T. M. D. 68 kp. Deų-oit .. 
St. Strazdas .................../...
M. Meldažis .....................
M. Petrauskas...................
F. J. Bagočius .................
Smulkių ..............................

Kovo mėnesy:
Per A. B. Strirpaitj, N. Y.
M. Paltanavičia ................
S. L. A. 36 kuopa .............
Per M. Darnijonaitienę ....

Balandžio mėn.:
Dr. L. A. Juška ................
M. Zimerman ....................
Smulkesnių .........................

Gegužės mėnesy:
Dr. A. Montvidas ..............
A. Lalis ..............................
Just. Kulis ........................

Birželio mėn.:
Dr. C. K. Kliauga............
Dr. Strikolis ......................
L. S. J. Lygos Ima k p......
Rožanskis ............................
J. Sinkus ............................
Just. Kulis —.....................
Per K. Gugj .......................

Liepos mėn.:
Jaunų Liet. Kliubas ............... 10.00
Per F. Jozapaitį .................... ... 20.00
Pasiskolinta iš A. L. ir V. M. 30.00
M. Jurgelionienė..............
Pramoniečių Sk. No. 604 
Smulkių ....................... .

Rugpiutis:
K. Valys x........................
M.' Missar ........................
A. Lalis.............................
Skolinta iš A. L..............
Just. Kulis ........................
Smulkesnių .......... ............

Rugsėjo mėn.:
K. P. Gugis ......................
S. L. A. per T. Paukštj ..

t Gruodžio mėn: ,
EI. Sutkienė .............•.............. 10.00
Rankietas dėdei šernui gruod.
18 Morrison Hotely: pelno .... 39.16 
Svečiai sudėjo ......................... 272.00

1921 /. Sausio 26. Norkus 10.00 
KoviZmėn.: .

ClK-ago. — D-tė Meilės Lietu
viai Amerikoj iš kasos $5, na
riai $9.50, per Izid. Vedeckj 14.50 
Chicago. —- Teatr. Kliubas Lie
tuva” $10, nariai $13.50, per 
Nik. Klimašauską .......... ■.......  23.o0
Chicagos Lietuviu Draugija Sa
vitarpinės Pašalpos, per X.
Shaikų .t.|..........................    15.00
Chicagos Lietuvių Socialistų 
Vyrų Choras, per P. Miller 10.10 
Pittston, Pa. — S- L. A. 7 K p. 
nariai per J. Kazakevičių .... 12.35 
Chicago. — Leib-Gvard. D. L. 
K. Vytauto 1-ma T) i v. Rai tekilo .......................... ,.................... 10.00

Balandžio mėn.:
Chicago. — S. L. A. 36-tos Kp.
nariai, nėr L. Žilvičiutę ....... 20.75
Coliinsville, III. S. L. A. 159 
kn. $10, nariai 75c., per' A. M.
Metelionį ................................... 10.75
Chicago. — Alamgapiated Clo- 
thing Workers of America, 269 
Skyriuj per F. Juozapavi
čių .............................................. 15.00

20.00
5.00

17.75

10.00
5.00 

20.00 
20.00 
. 5.00

3.55

. 20.00 
300.00

vi

Bridgeporto
Lietuviams

Chicagos lietuviams pasidarė taip kaip 
duona, be kurios negalima apseiti.
Taip jau NaujieniyPinigŲ Siuntimo Skyrius kasdien da
rosi reikalingesnis kiekvienam lietuviui.' v

Idant Jums patogiaus butu susisiekti su Naujieną ofisu 
ir Naujienų Pinigų Siuntimo skyrium visokiausiuose 
reikaluose, Naujienos įsteigė savo šaką ant Bridgeporto.

M Naujienų Pinigų Siuntimas Lietuvon yra payyždys ge
riausio, rupestingiausio, pigiausio ir greičiausio patar
navimo. Lietuvos didieji bankai pageidauja, kad pini
gai iš Amerikos butų siunčiami tik per Naujienas, nes 
jie tada turi kuomažiausia klapato ir turi pilną atsargos 
užtikrinimą.

.Ateikite
Mes esame čia, ant BRIDGEPORTO idant JUS VISUO
MET galėtumėte pasinaudoti tuo patarnavimu, kokį tik 
Naujienos tepajiegia duoti, nes visą rūpestį tam padeda.

NAUJIENOS
Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted Street
Telefonas Boulevard 9663

Valandos: kasdien: nuo 8:30 vai. ryto iki 9 vai. vakare, |
1 • nedėldieniais: nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet |

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbor* St 
Randolph 3899 

MAURICE J. GOLAN 
Re* 1102 'SI Ashland BlvA 

Seeley 3670

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą j 

4601 SO. ASHLAND AVĖ. 
Vai.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 ir 
/6:30 iki 8:30. Ned.: 10:30 iki 

12:00 dieną.
Nam.: 2914 W. 43rd Street.

Tel. Lafayette 263

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų“ Tei".7 Hyde PaS 8395

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 80 metai 

‘ Ofisas:
8149 S. Morgan St., kert* 82 St g 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyrišką.
Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANDOS:

Nuo !• ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomds nuo 10 — ■

2 po piet.
Telephone Yards 687

Phone Boulevard 6801
ANTANAS GREDUAKA

m GeneraUa.
gontraktortaa *r 

budavotojaa. 
Budavojanie Ir tatoeaia 

1401 W. 47th SU CNcan

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvy* Advokatas 

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

Vakarais: 10736 S. Wabash Ava. 
Tel.: Puflman 8377.

Canal 157
Naktinis TeL Canal U18

DR. P. Z. ZALATOBIS 
•YDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

▼alaadess II Ud 12 ryte; 1 Qd 4 m 
piet 6 Ud 9 vakare.

' NadUlomis aue • iki 11 ryte 
1881 & NalaUd BU 

Kampai 18 ir Halsted St

: PUSĖ KAINOS >
Išpardavimas

Vjhrams ir vaikinams siutai ir over- 
kotai $20, $25 ir $30, dabar po 210, 
$12.50 ir $15.

Kiti siutai ir overkotal iki $45.
Turime pilniausi pasirinkimą vyrii- 

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

Tamistos pinigų verti, arba pinigai 
grąžinami.

Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned. iki

Telephone Y ar d* 1582

DR. J. KULIS
LIETUVISGYDYTOJAS IR C&IRNRNA8

Gydė visokias .ligas moterų, val
ką ir vyrą. Specialiai gydo lim

pančias, senis ir paalaptl*-

82St So. Halsted St

Tel, Boulevard 8169
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytoja* U Chirurgą*

Įsteigta 1982 
S. GORDON, 

1415 So. Halsted St

1801 So. Morgą* Širmi 
Chicago, UI.

ORKESTRĄ—BENĄ 
8V Pampina visokiem* 

1 reitalami 
| J. SALAKAS 

' 1414 So. 49tb Ceert 
1 Cicero, III.

Tel. Cicero 2319 A

Telephone Va* Bure* 294
Ra*. 1119 Indopendane* Blvd. Chiease

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CNIRURGAB 

Specialistas Moterišką. Vyriiką, 
Vaiką ir visą chroaiiką ligą

Ofisas: 33*4 So. Halsted St. Chlcag*
Telephone Dreve? M93 

Valandos: 1B—11 rytoj •—3 se >Ut 
7—8 yak. NediUomio 10—11 dieną.
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CHICAGO, ILLINOIS.
La Telephoni I^poMvilt 850g /

Subscription Rateli 
•r year ia Canada. 
ar year outaide of Chfaųpa

jau žino, kad jię yra apgau
ti; už klerikalus jau jie ne
balsuotų. Bet ir klerikalai 
numano, kas jų laukia, at
ėjus naujiems seimo rinki
mams. Todėl jie stengiasi 
kiek galėdami prailginti St. 
Seimo dienas, kad nepalei- 
dus valdžios iš savo rankų.

Entered aa Sacond ClaM Matter 
If&rch 17th, 1914, ai th« Post Offics

Naujienos eina kasdien, lialdrlant 
aedildlenius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1789 So. Halstad SL, Chicago, 
UL — Telefonasi itoosevdt 8M0.

Vislmokijimo Kaišai 
Chicagoje — paltai

Metama , , . . « > , ,
Pusei metų i t r ■ 
Trima minėdama -Li, - -į 

, Dviem minėdami M « r i

18.00 
, 4.50 
. 2.25 
. 1.75

Chicagoje — per MiiatajMi 
Viena kopija ■ ■

Savaitei ........ L - r -T,
Minėsiu! t T - . -r f , - -

17.00
, 4.00

2.00
, 1.50
. .75

Metama „ ,, » .i, ,
Pusei meti . ■ <
Trims mtaesiams
Dviam mAneaiams r - - 
y tanam mėnesiui , . j, ,

Lietuvon ir kitur uisteniuoaC
(Atpiginta)

Metams 18.10
Pusei meti ■ ■ 4.50
Trims minesiams 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Klerikalų 
spartumas ’

Naujas 
“strategiškas 
pasitraukimas ’ ’.

Pranešama, kad Rusijos 
sovietų valdžia išleidusi dek
retų, kuriuo grąžinama fab
rikai buvusiems fabrikan
tams kapitalistams. Tuos 
fabrikus bolševikai buvo su- 
konfiskavę ir per ketverius 
metus valdė juos “komunis
tiškais” pamatais.

Grąžindami fabrikus pHę 
vatiniems kapitalistams, bol
ševikai daro dar vieną stam
bų žingsnį toje “traukimosi 
strategijoje”, kurią Leninas 
ėmė skelbti daug-maž apie 
metai laiko atgal, po Kronš- 
tadto sukilimo. Kiekvienam 
protaujančiam žmogui šian
die yra aišku, kad tiktai ta 
“strategija” davė galimybės 
sdvietų valdžiai 
iki šiol.

Bet kokioms 
bolševikai steigė
mą”. Rusijoje, jeigu jie da
bar žingsnis po žingsnio nai
kina jį ir vėl gaivina kapi
talizmo sistemą! Ar nebū
tų buvę geriaus, kad jie bu
tų pagalvoję, pirma negu da
ryti tokį didelį eksperimen-

dauginus, kaip penkta dalis na
rių.

Kitose vietose tečiaus (k41>. 
pa v. ^ant Kaukazo)] išmesti r 
partijos teko 40 ir net 50 nuo
šimčių. i .

Spėjama todėl, kad tame 
“valymo” procese Rusijos ko
munistų partija neteko api 
trečdalio savo narių. Pirm “va
lymo” ji turėjo kokius 325,- 
000 (o ne 600,(XX) arba 700,- 
000, kaip gyrėsi komunistų 
spauda!) narių, o dabar joje 
paliko apie 200,000.

Bet tiktai komunistai turi 
Rusijoje teisę organizuotis, tei
sę laikyt prakalbas, vesti agi
tacijų ir leisti laikraščius! Ki
tiems žmonėms tos teisės yra 
atimtos.

Sovietines Rusijos gyventojų 
yra apie 130,000,000 (šimtas 
trisdešimts milionų). Kadangi 
tikuti viena penkta dalis mi- 
liorto priklauso komunistų par
tijai, tai išeina, kad Rusijoje 
yra vienas laisvas žmogus ant 
650 neldįsvų.

Tuo budu Rusija šiandie yra 
despotiškiausia šalis pasaulyje, 
daug despobiškesnė, negu ji bu
vo carizmo laikais.

Vienok randasi idiotų, kurie 
piešia 
idealų!

Rusijos tvarką, kaipo

ARDO “BENDRĄ FRONTĄ”.

atsilaikyti

plynioms 
“komuniz-

socialdemokratų). Bet kuomet 
ateina proga ne žodžiais tik
tai,, o ir darbu prisidėt prie 
darbininkų klesos suvienijimo, 
tai komunistai priešinasi.

Ir palyginkite šitų komunis
tų taktikų su jų nuolankavhnu 
kapitalistams. Kuomet komu
nistai atsisako eiti į socialis
tų šaukiamų tarptautinę kon
ferencijų, kurios tikslas yra su
vienyti proletariato jiegas ko
vai prieš imperialistus, tai ko
munistų mokytojai, Rusijos 
bolšęvikai, galvotrūkčiais siū
losi dalyvauti kapitalistinių 
valdžių sumanytoje konferen
cijoje, kur bus svarstoma, kaip 
sustiprinti tarptautinio kapita
lo jiegas 1 •< (|,*

ŽEMĖS SOCIĄLIZACIJA 
ITALIJOJE.

apie žemės so- 
Balsavo prieš tik- 
hacionalistai ir li-

socialistų sumany- 
provincijoje

Klerikalai Tvirtina Savo 
Pozicijas

St. Kairys

Dar praeis keturi mėne
siai, ir Lietuva galės švęs
ti dviejų metų sukaktuves 
St. Seimo rinkimų. Bet St. 
Seimas dar vis tebesėdi, ir 
nematyt, kada jisai pabaigs 
savo darbų.

Lietuvos respublikos kon
stitucija dar neparašyta; 
žemės klausimas dar neiš
rištas. Bet užtai įvesta mir
ties bausmė, karo stovis ir 
spaudos cenzūra. Užtai mi- 
nisteriai ir ministerijų tar
nautojai uoliai varo šmuge
lį per Lietuvos sienas.

Lietuvos seimas nesisku
bina dirbti tą darbą, kuriam 
jisai buvo išrinktas, dėlto 
kad jį kontroliuoja partija, 
laimėjusi ritmus per ap
gavystę. Krikščionys de
mokratai pritraukė žmones 
tuo, kad jįe žadėjo jiems 

tokių dalykų, kurių jie nie
kuomet neketino išpildyti. 
Bolševikai Rusijoje \ žadėjo 
liaudžiai rojų ant žemės, o 
krikščionys demokratai Lie
tuvoje žadėjo ne tiktai rojų 
ant žemės, o ir danguje. 
Žmonės patikėjo jais.

Dabar Lietuvos žmonės

Žmonės, kurie, nežinoda
mi Rusijos santykių, buvo į- 
tikėję į Lenino fantazijas, 
šiandie turi jaustis labai 
“cheap”.

Į Į
KOMUNISTŲ PARTIJOS “VA

LYMAS” RUSIJOJE.

Oficialė Rusijos bolševikų 
žinių agentūra, “Rosta-Wien”, 
iraneša iš Maskvos, po gruo

džio 12 d. data, sekamą žinią:
“Partijos valyme tapo įsa

kyta (? “N.” Red.) praša
linti: Viatkoje 27% narių, 
Rieve 20%, Zaporožiuje 16%, 
Kremenčuge 27%, Nikolaje
ve 21%, Černigove 28%, Vo- 
lynijoje 18%, Dono srityje

Tarptautinė Socialistų Parti
jų Vienybė (Vienuos Interna
cionalas) gruodžio mėnesyje 
nutarė šaukti bendrą konfe
renciją visų darbininkų parti
jų (socialistų ir komunistų) 
tų šalių, kurias paliečia Ver
salio taikos sutartis, t. y. Ang
lijos, Francijos, Vokietijos, Ita
lijos, Austrijos, Belgijos ir k. 
Konferencijos tikslas yra susi
tarti dėl bendrd veikimo, kai 
atsispyrus prieš augančią ka
pitalistinę reakciją.

Centratinis Vokietijos komu
nistų partijos organas, “Rote 
Fahne”, dėl tos sumanytos 
konferencijos sako, komunistų 
partijoms neverta jose daly
vauti, kadangi jos, būdamos 
nelegalūs, negali viešai kalbė
ti aipie savo planus.

Ką nutars pačios komunisti 
partijos, nežinia, bet jų orga
nas jau, kaip matome, agi
tuoja prieš konferenciją. Jo 
pasaka apie komunistų “nele- 
gališkurną” yra niekas (lan
giaus, kaip tuščias išsisukinė
jimas. Jeigu kapitalistų vald-

į savo pasikalbėjimų, tai aiš
ku, kad paprastiems komunis
tams nėra jokio pavojaus ati
dengti savo “planus”. Be to, 
yra žinoma, kad komunistų 
partijos Europoje nuolatos lai
ko viešai savo suvažiavimus, ir 
policija jų nekliudo.

Agitacija prieš tų darbinin
kų partijų konferencijų iš “Ro
te Faline” puses rodo, kokia 
yra komunistų politika. Pas
kutiniu laiku jie ėmė skelbti, 
kad darbininkų klesa turinti 
sudaryti “vienų bendrų fron
tų” prieš kapitalistus. Ypatin
gai Vokietijos komunistai pa
mėgo šitų obalsį (kurį jie pa

Vidutiniškai, reiškia, tose 
vietose tapo prašalinta iš ko
munistų partijos, kaipo neti
lę elementai, daugiaus kaip 
dvidešimts nuošimčių, t. y. siskolino nuo nepriklausomųjų

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’O 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

— Ne, aš neturiu kada eiti į teatrus, — 
tarė Akermanas. , ■ i.k

— Žinoma, — tarė Petras. — Aš nežinau, 
ar ji apsiimtų; ji nenori, kad aš maišausi su 
•tais Raudonaisiais ir ji neatleisdama prašo ma
nęs, kad aš mesčiau tų ir aš jai beveik priža
dėjau. Bet jei aš papasakosiu jai apie tamstos 
kliūtį, tai ji gal ir sutiks, kaipo malonę dary
liu ma.

Bet kaip įvedus Petro pačių į Akermano 
šeimynų be įtarties užsitraukimo? Petras pakė
lė- šitų klausimų, nurodydamas į tai, kad jo 
pati yra per daug aukštos visuomenės klasės as-

Italijos,- parlamentas nutarė 
228 balsais prieš 40 svarstyt 
įstatymo sumanymą, kurį įne
šė socialistai, 
cializaciją, 
tai fašistai, 
beralai.

Pagal tą
mą, kiekvienoje 
turi būt sutverta žemės ūkio 
bendrovė, kuri paims iš priva
tinių savininkų, už tam tikrą 
atlyginimą, stambiuosius žemės 
ukius į savo rankas. Smulkie
ji ūkiai nebus imaųii.

BELĄ KUN APKALTINTAS.

Austrijos komunistų orga
nas, ‘T)ie Rote Faline” įdėjo 
įdomią žinią po antgalviu: 
“Sunkus kaltinimai prieš Belą 
Kun.”
\ Toje žinioje sakoma, kad ne- 
užilgio* išeis* iš spaudos vieno 
įžymaus Vengrijos komunisto 
brošiūra, kurioje randasi sun
kiausių kaltinimų prieš Belą 
Kun, buvusįjį Vengrijos dikta
torių ir “trečiojo iftternaciona- 
lo” pildomojo komiteto narį.

“Die Rote Faline” pastebi, 
kad ji neturinti galimybes iš
tirti kaltinimų teisingumą, bet 
jie esą tokie sunkus, kad ata
tinkamosios “trečiojo interna
cionalo” 
siunčios 
dugno.
partijos
tysiąs reikalavimą “trcčianijam 
internacionalui”, kad jisai kuo- 
gUeičiiuisiai -padarytų tyrinėji
mą.

Pažiūrėsime, kokių ten slap
tybių išeis į aikštę apie tą ko
munistų “didvyrį”.

šį rudenį Žemaičių vysku
pijos rupesniu Kauno katedra, 
ypatingu Romos sprendimu, 
tapo pakelta į mažosios bazi
likos “činą”. Ton1 iškilmėn su
važiavo tiek kunigų, kad sos
tinė, ypdč senasis miestas, iš
karto patvino nuo indų dva
siškųjų. Bažnyčios iškilmė pa
sibaigė pietumis pas vyskupą, 
į kūrins buvo pakviesta visa 
Bepublikos diduomenė\Per pie
tus ne (ik valgė-gčrė, bet ir 
kalbėjo.

Kun. Krupavičius, kaipo ka
ringosios katalikybės rilmeistc- 

: ris ir vyriausis Lietuvos davat
kų vadas irgi kalbėjo ir be
kalbėdamas išdėstė tokias min
tis: Jo Ekscelencija — suprask 
vysk. Karevičius — gali būt 
ramus dėl katalikybės likimo 
Lietuvoje. Krikščionių-demo

kratų partija pasižada jam ir 
savo pažadus tesės, kad baž
nyčios teisės Lietuvoje bus tin
kamai apgintos, bažnyčios tur
tai bus jai sugrąžinti ir baž
nyčiai bus patikrinta tinkama 
vieta Lietuvos mokykloj.

Reikia pasakyti, kad krikš
čionims nedaug kas belieka pa
daryti, kad ta programa butų 
iki galui išbaigta. Bažnyčios 
teisių nei netenka ginti dėlto, 
kad niekas jų nepuola. Kata
likų 
voje 
gnn, 
kyti,
tuvos žemę. Del bažnyčios tur
tų grąžinimo taip pat padary
ta nemaža. Musų katalikai ne 
tik atsigavo visas bažnyčias, 
kurięs bent kada iš jų buvo 
atimtos, bet patys, žvirblio bu
du, pasiskubino įlisti į daugu
mą cerkvų ir ten susikrauti 
sau guštą. Pąčiam Kaune ka- 
riuomęnės pravoslavų soboras, 
plačiai išsikėlęs gatvių kryžke- 
ly, kaip bematant liko sudoro
tas; kryžiai su skersiniais liko 
pakeisti kryžiais be skersinių, 
cerkva pakrikštyta bažnyčia, 
— ir pabaigtas kriukis. Viduj 
ir išoro liūdnai žiuri iš sienų 
pravoslavų šventųjų paveik
slai, nes juos per įfi-i^vartą pa
krikštijo katalikybėn, kaip an
ais indais per prievartą ka
talikai* buvo verčiami pravosla- 
vijon. Nieko nq)adaryMi, —

bažnyčios bokštas Lietu- 
tiek aukštai išmovė dan- 
kad jo šešeilis, galima sa- 
dengia šiandien visų Lie-

įstaigos būtinai ture- 
išaiškinti dalykų iki

centro komitetas sta-

kuopos 
laimin-

gany-

norima
Krikš-

Nuo musų bendradarbio 
Vanago tik-kų atėjo dar 
straipsniai apie buvusįjį užsie
nio reikalų ministerį, kun. Pu- 
riękį, ir kitus “nepaprastus 
šmugelninkus”. Jie tilps “Nau
jienose” ryto ir poryt.

du

PLĖŠIKAI LAUKĖ PROGOS 
PER 11 METŲ.

^Mrs. R. Okrcnt, -1528 South 
Hamlin avė., bėgyje 11 metų 
pirmu syk nuvažiavo vidur- 
iniestin kai ko nusipirkti ir 
parvažiavus » namon neberado 
daiktų vertės $500.

Musų krikščionims rupi ne 
tįck bažnyčios, kiek bažnyčių 
ir vienolynų žemės, žuvingi 
ežerai, malūnai, namai mies
tuose, kapitalai ir kitoks tur
tas. Ir to darbo dalis jau pa
daryta. Pavyzdžiui, netoli Kau
no krikščionys atgavo Pažais
liu vienolyną su visais triobe- 
siais, plačia sodyba ir gamy
klomis. Į vienolyną įsisėdo pęn- 
kios, iš Amerikos atvažiavu
sios Kazimierietės ir jau per 
pusę metų spėjo pririnkti dau
giau kaip 30 naujų kandida
čių šv. Kazimiero armijai su- 

’drutinti. žinoma, jokia galybė

nebeišmuš tos šventos 
iš užimtų apkasų; ji 
gai ganysis atgautose 
klose, f

Kas da nepadaryta, 
padaryti vienu šuoliu,
čionys pasirūpino, kad žemės 
reformos įstatymas visų pirma 
aprūpintų žeme bažnyčias. Turi 
įstatymu einant, bažnyčioms 
turi būt sugrąžinta seniau at
imtos iš jų žemes, bent po 80 
hektarų kiekvienai. Kurios baž
nyčių žemės neturėjo, ar tu
rėjo permaža, turi dabar jos 
gauti iki 20 hektarų. Vadina
si, bent ‘viena Suvalkijos ma
žažemių katagorija, — klebo- 
nai-šešmargiai — tikrai gaus 
žemės. Tat ir tuo atveju kun. 
Krupavičius nepaliks melagiui)! 
prieš savo Ekscelenciją.

Dabar bepalieka apsidirbti 
su mokyklomis. Gal nei viena 
partija Lietuvoje taip gerai ne
įvertina mokyklos reikšmės, 
kaip musų klerikalai. Ir mo
kykloj jie jau seniai bando įsi
tvirtinti. Vokiečių okupacijos 
metu musų klerikalai mažai 
galėjo prieiti prie pradinės 
liaudies mokyklos, nes oku
pantai paitys kietai laikė jų sa
vo saujoj, suprazdami, kad mo
kykla, — stipriausis įrankis sa
viems tikslams pasiekti. Už tai 
gi musų klerikajgi tuojau puo
lė kurti aukštesnėse^ moky
klas (gimnazijas ir progimna
zijas). Pinigų jie jau tuomet 
nestigo. Dalis buvo surinkta 
Amerikos kuniginių organiza
cijų, dalį sudėjo jiems Fran- 
cijos iezuitai. Taigi Lietuvos 
respublikos kūrimosi pradžioje 
klerikalų “Saulė” buvo įdiegu
si Lietuvoje visų eilę viduri
nių mokyklių.

Vėliau pasirodė, kad leng
viau buvo mokykla sukurti, 
kaip jį išvystyti ir tinkamai 
vesti. Musų krikščionys mobi
lizavo daugumų savo klierikų, 
surinko visus raišus ir kuproj' 
tus ir vis gi jų mokytojai at-\ 
rodė tiek Dievo numylėti, kad 
konkurencija su valdžios stei
giamomis mokyklomis pasida
rė negalima. Viena po kitai 
klerikalų gimnazijos ir pro
gimnazijos pradėjo pereiti švie
timo Ministerijos žinion.

Dabar “Saulė” dar tebeturi 
keliolykų vidurinių mokyklų, 
bet jos tik dėlto tebelaikosi, 
kad žmonių veržimąsi prie 
mokslo yra nepaprastai dide
lis, o vyriausybė negali tesėti 
esamiems reikalavimams.

Krikščionys ir iš to savo ne
pasisekimo neužmiršo pasimo
kinti. Stokodami inteligentų jų • 
plauko, jie dabar daro did
žiausių pastangų, kad tik jų 
sau pasigamintų artimiausioj 
ateity. Ir gamina. Turėdami sa
vo žinioj Švietimo Ministerijų, 
ją* pasirūpino išgauti valdiš
kas stipendijas saviems stu
dentams eiti mokslus užsienių 
universituose. Jie turi sudarę

niuo, kad ateiti kaipo tarnaite. P-nas Akerma
nas pridūrė, kad jis su tarnų samdymu tiek 
pat nieko bendra neturi, kaip ir su knygved- 
žio samdymu jo banke. Duoti patarimų savo 
šeimininkei butų įtariamas dalykas. Bet gabaus 
jis patemijof kad jis turįs giminaitę, kuri kar
tais atsilanko pas jį ir jos paprašius ji tuojaus 
atsilankytų ir atsigabentų Editų Eustaitę kaipo 
savo tarnaitę. Petras tikino, kad ji greitai iš-

vaidinusi scenoje, tai esųs josios mylimiausias 
vaidmuo. P-nas Akermanas pažadėjo pranešti 
savo giminaitei ir paprašyti, kad ji tų pačių die
ną 
to

po pietų pasimatytų su Edita Hotel de So- 
viešbuty.

Paskui senis bankininkas kuo iškilmingiau
siai pasižadėjo neminėti apie tai niekam dau
giau, kąip tik savo giminaitei. Petras užsispy
ręs reikalavo, kad nebūtų pasakojama polici
jai, kad nebūtų pasakojama nei vienam šeimy
nykščiui, net p. Akermano privatiniam sekre
toriui. P-nas Akermanas atatinkamai patenki- 
nę$ jį, vėl priminė Petrui savo idėją, kurią jis 
skaitė svarbiausia pasaulyje: — Aš nenoriu bū
ti užmuštu, Gudžai, sakau tau, aš nenoriu bu-

ti užmuštu! — Ir Petras iškilmingai pasižadė
jo, kati nuo šio laiko jo svarbiausia priederme 
bus klausytis Raudonųjų visų kalbų, kurios ga
lėtų turėti ką bendra suį p. Akermanu.

Kada jis atstistojd išeiti, p. Akermanas 
įkišo savo drebančius pirštus į savo žaketo ki
šenių ir ištraukė iš jo naujutukę, šviečiančią po
pierinę. Jis praskleidė ją ir Petras pamatė, kad 
tai buvo penkių šimtų dolerių popierinė, tik-ką 
paimta iš Amerikos Miesto Pirmojo Naciona
linio Banko, kurio direktorių tarybos pirminin
ku buvo p. Akermanas. — Še tau maža dova
na, Gudžai, — tarė jis. —j Aš noriu, kad tu 
žinotum, kad jei tu mane apsaugosi nuo šitų 
niekšų, tai aš pasirūpinsiu, kad tau niekox ne
truktų. Nuo dabar aš noriu, kad tu butum ma
no žmogus. ' ■ • y y

— Taip, tamsta, aš busiu. Ląbai tamstai 
ačiū, — tarė Petras.'Ir jis įsikišęs popierinę į 
savo kišenių, linkčiodamas atbulas ėjo linkui 
durų. — Užmiršai savo skrybėlę, ■ tarė jam 
bankininkas.

— Ištikro užmiršau, — tarė Petras drebė
damas; jis vėl atėjo prie kėdes, pasiėmė iš-po 
jos skrybėlę ir vėl ėjo linkčiodamas atbulas.

j -i j i

— Ir atsimink, Gudžai, — tarė senis, — 
Aš nenoriu būti užmuštas! Aš nenoriu, kad jie 
mane paimtų!

LIV

PETRO pirmutiniu rūpesčiu sugrįžus į mie
stą buvo nueiti į p. Akermano banką ir 

išsimainyti penkiašimtinę. Kasininkas pasižiu
rėjo į jį didelėmis akimis ir Su atsidėjimu žvak 
gė popierinę, bet padavė Petrui penkias šimti
nes be jokio sakymo. Tris šimtines Petras įsi
dėjo saugioj slapioj vietoj, o kitas dvi įkišo į 
šernolę ir išėjo su Nele pasimatyti.

Jis įiapasakojol jai visa, kas atsitiko ir kur 
ji turi susitikti su p. Akermano giminaitę, — 

Kiek jis tau davė? — Nelė tuojaps paklau- 
Petrui ištraukus dvi šimtines, ji sušuko: — 

Jėzau! tai šykštuolis!
— Jis sakė duosiąs dauginus, — pastebė- 

Petras.
— Tas jam nieko nekainuoja pasakyti, -—

atsakė Nele. — Na, mes paimsime jį į reples. 
— Paskui pridūrė: — Petrai, verčiau pasidėk 
šituos pinigus pas mane.

— Kad man pačiam reikia turėti savo rei
kalams, v

se 
oi

jo

krikščioniško jaunimo, 
neužilgo papildys veik* 

klerikalų eiles Lietuvo*

savus specialius fondus šelpti 
savo* studentiją; jie parūpina 
vietų saviems žmonėms prie tų 
atstovybių, kur sėdi jų šalinin
kai. Ir tuo budu jau šiandien 
Šveicarijos Friburge, Berlinc, 
Miunchene susimetė apstus bū
reliui 
kurie 
bųjų 
je.

Pačiose aukštesnėse mokyk
lose Lietuvoje klerikalai varai 
uolų darbą tarp jaunimo, daž
nai pradėdami varyti savo bu- 
čin jau antros klasės mokinius. 
“Ateitininkų” organizacija mo
kyklose, yra šiandien viena 
skaitlingiausių. Vadinasi, kle
rikalų tinklai plačiai užstaty
ti aukštesnėj ir aukštojoj mo
kykloj, ir jei Dievas laimins 
jų darbą, katalikų bažnyčia 
turės žuvies.

Pasilieka pradinė liaudies 
mokykla. Kokios reikšmės tu
rės pradžios mokykla Lietuvos 
ateičiai, nesunku suprasti. Lie
tuvoje įvedama visuotinas ir 
privalomas vaikų mokinimas. 
Už kelių mėtų visa Lietuva bus 
nutiesta mokyklų tinklu ir 
kiekvienas sveikas vaikas,, ei
damas gyveniman, turės per- . 
eiti per mokyklą. Mokykloj jis 
išbus mažiausia ketverius me
tus. Ir tai tokiam amžy, kuo
met žmogaus siela su ypatin
gu jautrumu gaudo gyvenimo' 
įspūdžius, renka žinių, stengia
si sfiu išaiškinti ir suprasti, kas 
apie jį dedasi, 'kuomet iš jo 
pradeda formuotis žmogus. 
Kas paims į savo rankas vai
ko sielą ^šr duos jai tolimesnio 
vystymos krypsnį, tas 
pas mus ateities žmonės, 
pačią Lietuvos ateitį.

Musų klerikalams tų
kų nereikia aiškinti, — jie pa
tys gerai supranta. Ir todėl ko
va dėl pradinio mokslo sutvar
kymo, jau prasidėjusi Seime, 
eis kuoaštriausia ir pačiam gy
venime. Krikščionys, būdami 
Seime daugumoje, daro dabar 
visų pastangų, kad pradinio 
mokslo įstatymas “patikrintų 
bažnyčiai jai tinkamą vietą ir 
mokykloj.” Ties kuo susime
tė ta kova ir kaųl ji žada vy
stytis, — apie tai kitam kar
tui.
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L S. Sąjungoje
L. S. S. Viršininkai 1922 m.

šino paskelbiu draugams Sų- 
jungiečiams, kad L. S. S. vir
šininkais 1922 metams tapo iš
rinkti šie draugai:
I L. S. S. Pildomąjį Komitetų:

P. Miller, A. Kemeža, J. J. 
Čeponis, J. Degutis, J. Vilis, 
A. Grebelis ir J. šmotelis 
visi, Ghicagoj.
Į L. S. S. Literatūros Komitetų:

A. Lalis, I>r. A. Montvidas 
—- Chicagoj, ir S. Michelsoftas 
— So. Bostone.
Į L. S. S. Sekretorius-Vertėjus:

A. žymontas, Chicagoj.
Vjršminėti draugai užima 

savo vietas nuo naujų metų 
(1922111.).. Visi draugai yra 
mums visiems gerai žinomi ir 
reikia manyti, kad tinkamai 
atliks jiems pavestus uždavi
nius.

A. Žymontas, L. S. S. Sek r.
1739 Š. Halstcd St., 

Chicago,*’ III.

Pastabėlės
Darbo viršininkų pareiškimu 

Vokietijoj dabar yra mažiau 
bedarbių, negu jų kada buvo 
per paskutinių 14 metų laikų 
Kasimo - pramonėj, statymo 
amate ir chemikalų pramonėj 
tuščių vietų skaičius yra di
desnis negu bedarbių. Spalio 
1 d. bedarbių skaičius buvo 
189,407. Vokietijos išvežamoji 
prekyba ’ eina puikiai ačiū že
mai markes valiutai. Dauge
lyje šalies dalių dirbtuvės, sa- 

jko, dirba viršlaikį.



Ketvergas, Sausio 12, 1922 ■ n

Bereikalingas skurdas. brendilno laipsnį.
. .  7 “Antra vertus, kiekvienas ju

dėjimas, kuriame darbininkų 
Gamtos magazinas yra Pilnas klasė susitinka su valdančiomis 

prikrautas iki žemės , paviršio. (Įja8ėmis kaipo klasė ir bando 
i apveikti ja£ spaudimu iš lauko 
pusės, yra politinis judėjimas. 
Pav., bandymas išveržti iš indi- 
vidinio kapitalisto darbo laiko 
sumažinimą kokioj vienoj dirb
tuvėj, ar kokioj užsiėmimo ša
koj, yra grynai ekonominis ju
dėjimas; bet judėjimas gavimui 
aštuonių valandų įstatymo, ar 
ko-nors tolygaus, bus politinis 
judėjimas. Ir šituo budu poli
tinis judėjimas visur išauga iš 
įvairių darbininkų klasės eko-j 
neminiu judėjimų savo reikalą-j 
vimams įvykti kokioj abelnoj 
formoj, formoj turinčioj visuo- 

'menės galybę.” — (K. Marksas).

Visokia nedaryta medžiaga čia 
gausiai sukrauta. Mes turim 
nuostabiausias mašinas kokios 
tik yra žinomos pasauliui, žmo
gus seniai patapo gamtos pajie- 
gų ponu ir privertė jas dirbti 
jam. Dabar jam reikia tik sa
ga paspausti, o ratai pradeda 
suktis, mašina ūžia ir turtai au
ga. Kodd kokiam-nors vyrui, 
moteriai, ar vaikui turėtų stigti 
maisto, drabužių, ar prieglau
dos? Kodėl? — E. V. Debs.

“Politinis darbininkų klasės 
judėjimas savo įgimtu ir galu
tiniu tikslu turi užkariavimą 
sau politinės galybės, o tas, ži
noma, reikalauja, kad pirmesnė
je darbininkų klasės organizaci
ja kilusi iš jos ekonominių ko
vų butų pasiekusi tam tikrą su-

SKAITYKIT IR PLATINKIT

įjįį
Pirmas pasažieriams patarnavimas ii New Yorko iki LIEPOJAUS 
per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai bus transperuojami ant jūrių 
tiesiai i Liepoją.

S. S. STOCKHOLM ........  Sausio 31, Kovo H, Bal. 18
Trečios klesoi pasažieriai talpinami į kabinus turinčius 2-4 lovas, 
fivedų vizos nereikia. Kreipkitės | vietinius agentus.

SWEDISH AMERICAN LINE,
24 State s(. Ne* Verk. 70 E. Jackaon St., Chlcafo.

III liti III III ii llilhm

KA IMTI
VIDURIAMS SUGEDUS

Imkite gerų dožą Oarterio Mftžų Juknų Pilių

ICARTERS ^u,t

9
PI L.

vėliau imk 2 arba 3 keletą kartų einant 
Turėsi geresnį skonį prie valgio ir po 

tam jokių nesmagumų neturėsi. Miliopai vi
sokio amžiaus ima nuo aitrumo, svaigulio, gal
vos skaudėjimo, sugedimo vidurių ir nuo pa- 
geltonavimo, spuogų, plėtmuotos odos. Jos 
padaro prietvarui.

Tikros su parašu / Mažos PiĮ®8: ¥aža 
doza; Maža kaina.

4

____ -r
DU. WAITUSH, O. D

9S9 i-

Musų Moteries'. TARPUTTĮįAS
Moterims ir Merginoms “Kimona”— 

No. 1181.

fldl

Norėtume šį skyrelį išplėtoti taip, 
kad jis butų įdomus ir kad juo galėtų 
moterys ir merginos kuo daugiau pa
sinaudoti. O tai galėsime padaryti, 
jei turėsime bendradarbių iš pačių 
musų skaitytojų tarpo. Deltogi kvie
čiame bendradarbiauti. Moterys, mer
ginos, kurios ką nusimano ką gero 
žino kas butų naudinga ir kitoms 
sesėms žinoti, tegul rašinėja ir dali
nasi savo žiniom su kitomis skaityto
jomis.— Vedėja.

ir atsčiašis “kimona” bus gražus 
pigiai, jeigu pasiųsit iš ‘'šilk nvull”, ir 
apvedžiosite raikšteliu. Galima "siųti 
ir iŠ “corduroy”, kurs šią žiemą yra 
labai madoj.

Tokiam “kimona” pavyzdys No. 
1181, sukirptos mieros 16 metų, 36, 
40 ir 44 ęolių per krutinę. Del “ki
mona” 36 colių mieros reikia 4% 
jardo36 col. materijos ir 4% jardo 
raikščio.

PYRAGAI.
Norint padaryti gerus pyragaičius 

reikia tam tinkančius įrankius turėti: 
gana didelį molinį bliudą; didelį me
dinį šaukštu; biotinį puoduką dėl mie- 
ravhno (galima nusipirkti labai pi
giai); sietuką delmdltų (flour sieve); 
ir dėl kiaušinių plakimo “Dover egg 
beater”. Blėtos kepimui pyragaičių; 
turi būti lėkštos. Miltai “pastry 
flour” yra daug geresni dėl pyragai
čių nė kaip duoniniai miltai.

DŽIOVINTŲ SLYVŲ PYRAGAS
1 puodukas džiovintų slyvų (su- 

piaustytų į mažus šmotelius)
1 14 puoduko miltų,
1 šaukštuką baking povvder 
^šaukštuko druskos

1 valgomąjį šaukštuką sviesto.
% puoduko saldaus pieno
1 šaukštuką sutarkuotos citrinų ar 

orančių žievės 
vieną kiaušinį.

Išsijok .miltus, bakingpowder ir 
druską. į molinį pliudą. Įmaišyk svies
tą su šakute. Pridėk pieną ir gerai 
išplaktą kiaušinį. Sumaišyk ir išvo
liok tešlą apie colio storio.' Pa
trink tešlą su trupučių, išleisto svies
to, uždėk lygiai slyvas, gerai apiberk 
cukrum ir citrinų ar oranžių žieve. 
Suvoliok taip kaip “jelly roll”.

Įdėk į gerai išsviestuotą palevotą 
puodą, yždengk ir įdėk šį puodą į 
didesnį puodą, kuriame randasi ver
dančio vandens. Viryk garu per 2 va- 
landi, (išžiūrėdama, ka<l vanduo neiš- 
yirtų visai iš išlaukinio puodo. Pa
dėk ant stalo <Air šiltą. Reikia šį 
pyragą valgyti su pienu ir cukrum.

Tai y ra . labai geras valgis dėl va
karienės, ypač žiemą.

Lietuviu Akių Specialistas

esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę, Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromos 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. i>pecialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus.

Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1553 W. 47th St. Tel.: Blvd. 9660.

ASHLAND
MUSIC

JEWELRY 
STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,
Auksybė, Ųo. 

lumbijos Grafo- 
polas ir lietuviš
ki naujausi re- 
Kordai.
4537 S. Ashlanš 
Av„ Chicago, 1)1

dlllllllllllllllllllllllldllllllllllllllllllllld

Pinigai Iš 
Kenosl »s
Lietuvon

x Kas nori slyst! pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais tegul kreipiasi pas 
A. Pakšį. ’

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini* 
gy siuntimę pilnai atsa
koma.

<^DR.HERZMAI-^
M MUSUOS 

Petrikui BBB 8418 Be. Paletei 81

rvnrM ir akuierh.3yd« aitrias Ir ehroaiikas ligai, 
vyrą, matarą ir vaiką, Mgal nau
jausiai metodas B-Ray irkitokiai 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai IRU W. 
18th St., netoli Fisk St

ir nue 0 Ud 8 yaL vakarai*.
( Dienomis: Danai 

8110 arba 857 
Makttndai Dr«xe| 
951 - Drever 4188

GYVENIMAS: 8818 S. Hahted St.

TalephoaaJl

PRAŠALINA SLOGAS.
Naujas tarputyno išradimas suteikia ūmų paliuosavi- 
mą gerklės skaudėjimų, krupę, slogas, niksterėjimę, 
reumatizmų.

Tarputynas prašalina blogiausias 
slogas kaip kad magiškai. Susige
ria giliai į kūpą ir slogas išveja! Ne- 
daleisk slogoms užsibūti. Ne čiau- 
dėk, — nevaikščiok su išpusta kruti
nę arba kosėti, kuris sukrečia visą 
kūną.

Naujas išradimas, Turpo turi savy
je visas tarputyno gydymo ypatybes 
su kitomis stebėtinai gydančiomis 
ypatybėmis. Turpo nedegina, pūslių 
nesutraukia, nesutepa — nesmirdi nei 
aliejuotas. Tokiu greitumo ir persi- 
gėrimu Turpo veikia, kad patrynus 
krutinę arba gerklę, urnai pajusite 
kvėpavimu jo veikimą.

Vartok Turpo šį vakarą! — ryte 
jausite slogas sulaužytas. Turpo 
taipgi urnai sulaiko bronkitis, kruti
nės plėvės uždegimą, reumatizmo 
skausmas dieglį, katarą ir neuralgiją. 
Uinai ,veikia paliuosavimo galvos 
skaudėjimą, kojų nuovargį, isipjovi- 
mą, nudegimą, grikšterėjimą Ir skau
smus. Prašalina krupą ir gerklęs 
ligas!

Prašalina skausmą ir sulaužo slo
gas GREITAI su Turpo — Tarputyno 
mostis turi savyje senus pasitikėji
mus Meųtholą ir Kamparą, 
bile vais 
puodel

Norint gauti tokiam “kimona” su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę įr aiškų adresą ir, įdėjus į 
ko n v ertą kartu su 15 centų (palte 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums 
iiaip už adresavus: NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St, Chicago, III. . »

NAUJIENOS Pattem Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia Įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No 1181.
Mieros ............... colių per krutinę

................... metų

AUKSO PYRAGAS
3 valgomus šaukštus taukų arba 

sviesto
% puoduko cukraus
trynius dviejų kiaušinių
% puoduko pieno 
l’/i pudukų, miltų (pastry flour) 
3 šaukštukus baking povvder. 
Patrink sviestą iki bus smetonuo- 

tas, pridėk cukrų, pamažu ir gerai 
išmaišyk; pridėk gerai išplakus try
nius ir vanilą (šaukšutką)). Sumai
šyk gerai. Pridėk prumainu miltų, 
išsijotus su baking povvder ir pieną. 
Sudėk į vieną diktoką ištaukuotą blė- 
tą arba į dvi mažas blčtas. Kepk 
vidutiniai karštame pačįgje nuo 85 
iki 45 minučių (arba iki iškeps).

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir Vaisi.)

DVIEJŲ KIAUŠINIŲ PYRAGAS
Išplak du kiaušinius; ištarpink pusę 

juoduko sviesto (arba truputį dau
giau negu trečdalį puoduko “eriseo”), 
sumaišyk su vienu puoduku cukraus. 
Tada pridėk prie kiaušinių, gerai iš- 
>lak ir įmaišyk pusę puoduko pieno. 
Išsijok 1% puodukų “pastry flour” 
(miltų), kartu su 1% šaukštukų “bai- 
kiųg powder” ir įmaišyk. Truputį pa
plak ir įpilk į ištaukuotą, gana dide
lę blėtą, Kepk vidutiniai karštamo 
pečiuje, šis pyragas nedaug lėšųoja 
ir yra ypač geras vaikams, nes nėra 
per saldus.

Gražiausias Koncertas
Rengia

NORTH SIDĖS DRAUGIJŲ SĄRYŠIS 
NAUDAI VIEŠOJO KNYGYNO

15 SAUSIO, 1922
SHOENHOFEN SVETAINĖJ

1214 N. Ashland Avė., kampas Milwaukee Avė. 
Programas prasidės lygiai 6:30 vai. yakare 
s Įžanga su drapanų pasidėjimu 65 centai

Klausk 
nko Turpo vr— 30c. ir 60c

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

Aš žinau kaip
Todėl, nepaisant ligos didumui nei laiko ilgumui 
per kuri kentėtų ir nepaisant kiek kartų esate 
apsigavę bejieškodami savo sveikatos, esu pri
sirengęs parodyt, ką gero Jums galiu padąryt. 
Gal gulėsiu ir jums pagelbsti, kaip kaa šimtus 
kitų, pastačiau į teisingą kelią prie sveikatos, 
Mano kaina labai žema ir išlygos prieinamos. 
Patarimai veltui.

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

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

Federal BoRd & Land Company
Siunčia pinigus į Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paštą, 
čekiais ar telegramais.
Parduoda laivakortes į visą pasauli.
Parduoda namus, žemes, farmas ir bondsus.

6GG
201

1489 S. 49th Court, Cicero.
602 Asso’n Bldg., Ohicago.

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

EMERALD DAIRY 
Lietuviška Pieninyčia

Užlaiko ųastarizuotą pieną ir smetoną. Padaro ge
riausią sviestą, sūrį už pigesnę kąiną negu kokia kita 
išdirbystė; pristato į štorus, restauracijas ir j papras
tus namus. Suteikia aisboksius (IceUox) ir ledo kur 
tik reikalaujama.
S. Daugėla 3251 S. Emeraid Avė.
Tel. Boulevard 727 Chicago, III.

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus i savo namą dabar. Kaina stebėtis ? 

lema. Pagabus išmokesčie planas suteikiamas, jai norite. Mielai 
spjęalnavimą suteikiame.

i THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.* 
1619 W. 47th St Tel Boulevard 1892 Chicago, III.

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

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

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

Pro programo šokiai prie J. BAJuAKO orchestros.

v ” **Kviečitt -KOMITETAS.
T

Žieminės numažintos kainos galėję 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

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

Red Star Line
Plaukia kas savaitę

New York į Vigo, Hamburgą ir 
Danzigą

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

bourg’o ir Antverpo
Finland)  .......................... Sausio T
Lapland) ................................ Sausio 7
Kroonland) Sausio 2t
Zeeland)    ....................  Sausio 28

> American Line
New York iki Plymouth’o, Cher- 
bourg’o, Brunsbuttel ir Hamburgą 
Visa kelionė vandeniu į l<enkij{j 
Minnckahda) ................... Saūsio 2(
Mongolia) .................  (Vasario 23

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

INTERNATIONAL MERCAN- 
TlbE MARINE CO., 

120 laivų < 1,300,000 tonų 
Chicago: F. C. Brovrn, West. Paša.

Mahager. 14 North Dearbom St.

REUMATIZMAS
Išpurtę muskulai, pertariantis skaus 
m a s sąnariuose ir sustingimas sąnarių 
yra blogiausi žmogui dalykai, o tan
kiausiai išsivysto į sunkią ligą. Jei 
kenčiate tuos blogumus, arba turit 
simptomus ilgai nelaukite, bet 
tuojaus prašalinkite.
Musų stebėtinos gyduolės ėmimui į

* vidurius ir trynimui
POLO

SAPOMENTDL
STIPRI ALCHOLIN® SMETONA 

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

Polo Chemical Co.
2824 W. Chicago Avė.

Chicago, III.

VELTUI DUSULIU 
(Asthma) Sergantiems 

Už dyką bandymas budo, kurį kiek
vienas gali vartoti be nesmagąnįą ir 

be laiko eikvojimo.
Mes turime naują būdą, kuris su

valdo dusuli ir mes norime, kad pa- 
bapdytumęt už musų iškaičius. Ne
žiūrint ar dusulys jau jsisenėjęs, ar 
da nesenai pasirodė, kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
lauti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, 
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.

Mes ypatingai norime pasiųsti 
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti, 
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus, 
“patentuotus rūkymus” Ir tt. be pa
sekmių. Mes norime parodyti kiekvie
nam už musų iškaščius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun 
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus 
balsius paroksizpms tuoiaus.

Šitas veltus pasiūlymas yra per 
svarbus kad praleisti kad fir vieną 
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite var 
:oti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau 
ladėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokėti nė už 
pasiuntimą. 'f

i 'i i1 i i.............. ..........................................  ... ..

FREE TRIAL COUPON 
Frontier Asthma Co, 

Room 229 G.
Niagara and Hudson Streets, 1 

j B uffalo, N. Y.
Send free trial of ypur 
methęd to:

Parduodąmos laiva
kortės Lietuvon ir iš 
Lietuvos.

Kreipkitės paa5

A. Pakšys 
f 220 Milwaukee Ave^ 

Kenosha,WuL ____
IRM

T. Pullman 5489

L SHUSHO 
AKUŠERIUI
Turiu patyrįmą 

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

Chicago, 1)1.

Ui .1

Pinigai iš 
Rockfordo
Lietuvon

lt

Pinigus iš Rockford > 
Lietuvon galima tiesia 
siųsti per S. J. Petrau1 
skų, Rockford Real Es 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pv 
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini 
gų siuntimų pilnai ats& 
koma.

Siųskite pinigus Die 
tuvon per

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III.

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PIJvIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės i J, E. Bruževį- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
O/isas 2201 W. 22nd St, kampas S. 

Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 8114 W. 42nd SL

r i . Lafayette 4988.
Vąljl-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietį.

T*L Austin 787

. DR. MARTA
DOVVIATT-SASS.

K«ttk ragiH. n Cltf.niljM fe 
»M it, mt. praktlkarim, p. a*.

▼•karą iiakjriant nedildienlu.
i—

DR. M. STAPULIONIS
Gydąs be gyduolių ir be oaeradii 

3847 'Emeraid Are.
9 Od 11 ryte ir 9 iki 10 rakant 

Tel. j Boulevard 9897
711 W. 48-ta gat. 2 Iki g Vak.

7 Tel.: Canal 279

DR. C. K. KLIAUGA 
f DANTISTAS 

1811 Be. Hahted St, Cklcaga, DJL

Phone Ganai 857

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, '
3325 So. Halsted St, Chicago, I1L

Telephone Boulevard 505* ,

Dr. A. Juozaitis i
DENTISTAS

Valandoa: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karai* 6—9. Nedėl. pagal sutarimai 
8881 So. Halsted SL, Chicag<ą JU.9 — _________

4

1500 • «
Circlet pats veikia, tik. užsi 
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mierą, .antrašą ir‘$L50, o iš
siusime Circlet. ; a to 48.

Nemo Hygfonic-Faahion Inrtitute 
120 E. 16 St. New York, Dop’t M.

Telefonas < Boulevard 7041

DR. C. Z. VEŽEUS 
Llelevh Dentletae 

ID1 Boath Aahland Ava, 

•nl Af-keą gaivia



NAUJIENOS, Chlcago, III.

CHICAGOŠ
ŽINIOS

Streiklaužiams nėra už 
tarimo ir teismuose.
Jury Court teisme teisėjas

dyklų streiklaužį, gyvenantį po 
nuni. 4323 So. Marsbfield avė., 
užsimokėti $100 pabaudos ir 
teismo lėšas už nešiojimų su 
savim revolverio. Strciklau- 
žis teisėjui teisinosi, sakyda
mas, kad jis buvo priverstas 
tai daryti, kad apsiginus 
nuo streikierių. Tečiaus 
jas pasakė jam, kad jis 
lįs duoti streiklaužiams
speciališkų privilegijų. Skerdy
klų bosai dar bandė savo “ge
radarį” gelbėti, bet ir jų pas
tangos nuėjo dykai 
laužio nuo bausmės 
Teisėjas dar pridūrė, 
vienam streiktaužiui
patys pyragai, pas kuriups 
Įleistai ras revolverius.

save
teise-
nega-

neapgine. 
kad kiek
inis tie

po-

NESURADO AIRIŲ “TRU- 
BELIO.”

Vakar dvi airių šeimynos 
buvo atėję į Maxwello teismų, 
kad suradus kuri jų yra kalta 
daryme “trubelio.” Po išklau
sinėjimui teisėjas paklausė jų 
ar pas juos kartais nesiranda 
tuščio kambario dėl jo, tai jis 
nuėjęs ptie airių gyventi galėtų 
surasti jų tų “trubelį“. Tik, 
girdi, jis neimsiąs atsakomy
bės, jeigu jis kai kuriam laikui 
kiekvienam jų parūpinsiąs 
“fry burdų” cypėje...

ŠEŠI GĖRIMAI, $70 — 
VISI LINKSMI.

BET

teisme 
iki au-

Teisėjo Newcomers’ 
buvo visiems juoko net 
sų, kada prasidėjo Nicholo Bo- 
nnetto byla. Mat Bonnettas per 
daug, daug ilgų metų nebuvo 
matęs savo brolio, Fred, ku
ris gyveno San Francisco, Ca- 
lifornijos valstijoje.

—Teisėjau, mes 
tik po dvi, 
nettas.

—Teisėjau, ir aš tik dvi, 
šypterėjo Steve Pisha.

Teisėjau, ir aš tik ^vi, 
nusišypsojo Fred.

—Ir jie buvo besųmončs, 
prasi juoke policistas.

—'Penkios

SVEČIUS “PAPRAŠĖ” PASI
LIKTI KALĖJIME.

Užvakar buvo paskirta kalė
jimo lankytojų diena. Į pavieto 
kalėjimų, 110 N. Dearborn gat., 
buvo atsilankę apie dvidešimts 
“svečių” ir visi buvo “papra
šyti” pasilikti kalėjime. Mat 
slaptosios policijos galva Hug
hes buvo taipgi pasiuntęs į 
kalėjimų savo agentus “priimi- 
mui“ svečių. Tarpe tų svečių 
buvo ir vienas advokatas, bet 
jį tuojaus paleido.

Sakoma, kad tarpe 
buvo nemažai visokios 
kriminalistų Jr šiaip 
“gangūs“ žmonių.

svečių 
i;ušies 
vagių

VISKAS GALIMA.
kadPaprastai yra sakoma, 

dviejose vietose tuo patimsyk 
ir tiem patiem žmonėms nega
lima būti. Gal kai kas taip ir 
manydavo, bet štai policistai 
darydami kratas viename pool- 
roome, Vyno gatvėj, sugavo 
Victor Rizzo ir George Carson 
kurie kiek laiko atgal buvo nu
teisti ir pasotlinti kalėjiman 
nuo trijų iki dvidešimt melų. 
Matomai jie sėdėjo kalėjime 
ir tuo patim laiku žaidė pool- 
roome. Tokiais “triksais“ net 
ir pati policija negali atsistebė
ti. >

MUNšAINfiS AUKA PASI
MIRĖ.

Vakar pasimirė Mrs. M. Con

buvo jų peiliu jos girtus vyras 
perduręs. Jos vyras suareštuo 
tas.

KIAUŠINIAI ATPINGA.

mas padaręs spekuliantams 
nuostolių apie $1,000,000. Da- 

t lizinas 
iki 42, 
29 cen-

bar kiaušinių šviežių 
parsiduoda po nuo 38 
senesnių — nuo 28 iki 
tų.

AUTOMOBILIŲ PLĖŠIKAI 
SAKO TURI VAKACIJAS.
Spėjama, kad automobilių 

plėšikai yra išvažiavę ant vaka- 
nusijuokė Bon-lcijų, nes vakar pavogta tik še

ši automobiliai Cbicagojc.

išgėrėmo

Stevenui, — 
dūrė teisėjas.

dešimts dolerių
Fredui, ir $5 

šypsodamas Įiri-

Severos Gy,<|ųol<L Užlaiko 
sveikatą. \ *

Sustabdyk persišaldymą. 
Sulaikyk kosuli.

Yra jie tikrai pavringi ženklai. Ne
doras ligas su tolm sekančiais pa
sėkimais tankiai gali būti prašalin
tas turent tam tikrus vaistus.

Severa’s
Cough Balsam

(Severo Balzamas nuo kosulį) ne 
doda ilgai viešpatauti paprastam 
kosuliui: sumažin erzinimą gerkli
niu išsišakojimu, palengvin suk e pi- 
mo, pradeda skrepliavimą ir padara 
kvėpavimą lengvesni. Kaina 26 ir 
50 centai.—Severa’s Cold andGrip 
Tablete (Severo Plyškelei nuo Per
sišaldymo ir Gripos) sulaiką persi
šaldymą nededant jam išsivystyti. 
Kaina 50 centai. Visose Aptiekoae.

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

W. F. SEVERĄ CO/ 
C L*DAR MAP1DS, IOV- A

LENKUI $50 Už “PAGLOS
TYMĄ” SAVO PAČIOS.

Vakar 47-tos gatvės teisme 
teisėjas nuteisė Peter Rutkows- 
ki užsimokėti $50 pabaudos jr 
teismo lėšas už 
pačios.
sinosi, sakydamas, 
vo pačių norėjęs til 
ir jos visai neinušę 
sėjas pasakė jam, 
jeigu jis liūtų jų apart “gliksty-

but

mušimų savo 
Kutkowski teisėjui tei- 

rad jis sa- 
paglostyti, 
Tada tei- 
kad girdi,

mo“ dar pabučiavęs, tai 
gavęs dar kitus $50.

VAIKAS UŽMUŠTAS. 4 MO
TERYS SUŽEISTOS 

AUTOMOBILIŲ.
Raymond Cbapp, 12 melų 

amžiaus, liko užmuštas ir 
Sarah Cobn, Mrs. R. Friedlan- 
der ir Mrs. A. Budwig pavojin
gai sužeistos, kada automobi
liai susidaužė prie • Garfield 
avė. ir Stockton placc.

SAKO GAZUI KAINOS BUS 
SUMAŽINTA.

Vakar pranešta, kad gazui 
kainos bus sumažintos iki $1 
už 1,000 kubiškų pėdų, vietoj* 
$1.15 kaip kad yra dabar.

NUO 1 IKI 20 METŲ KALĖJI
MO Už UŽPUOLIMĄ 

MERGAITĖS.
Ignatzio Bubino, 52 mėty am 

žiaus, liko nuteistas nuo vieny 
iki dvidešimts melų kalėjiman 
už užpuolimų Mary Cliiarello, 
9 metų amžiaus mergaitės.

Lietuviu Rateliuose
18-tos APIELINKĖS.

Iš Palaimintosios veikimo.

Pranešimai
Gelbėkim Lietuvos Najll.'dčiur.

Chicagoš Komitetas Našlaičiams 
šelpti rengia rankų darbų ir namie _ |efot‘u’ls 
gamintų valgių ba/arą vasario 12 d. 
i9k-2 m. Mildos abiejose svetaines^. S. 
Halsted ir 32-ros gatvės, šiuumi 
kreipiamės į gerbiamą visuomenę, 
ypatingai Chicagoš ir kitų niiH'ų ir 
miestelių moteris ir mergaites melž
dami paaukauti -pagal savo išgalę kc- 

arba nors vieniu kokį didesnį ar 
mažesnį rankų dirbinį ar namie ga
mintą valgį aukščiau minėtam oaza- 
rui.

] Išdirbinius meldžiame siųsti antra
šu: N. Valančauskienė 8246 S. Hals
ted Str., Chicago, UI. (3-čios lubos), 
arba, kam parankiau*, atnešti dieno
jo bazaro tiesiai į svetainę, kuti at
sidarys 5-tą vai. po pietų.

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

—Bazaro Rengimo Komisija.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ į
IŠRENDAVOJU kambarį vienam, 

arba dviem inteligentiškiems vaiki
ni ms. Garu šildomas, elektra ir'ie-. 
. ..... .  . Atsišaukite *< 

5518 Harper Avė. 2-os lubos iš prlek-.o 
Tel.: Dorchester 9300.

PARDAVIMUI
Ketvergas, Sausio 12, 1922

KAMAI-2EME.

IŠSIRENDAVOJA ŠILTAS KAM- 
baris dėl vieno vaikino su valgiu. 
Elektros šviesa, maudynės ir visi pa
lankumai.

3247 So. Union Avė. 
Antros lubos.

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
sernė visokių tautų apgyvento. 

Ivietoj. Norime parduoti greitu 
laiku—parduosime gana pigiai. 
Priežastis pardavimo— važiuoju 
į Lietuvą. Kreipkitės sekamu 
antrašu: 3537 So. \Vallace Str.

2826 Emerald Avė. 216 aukštų mū
rinis 6 ir 7 kambarių namas, gara- 
džius. $7,500.

10808 S. Troy St., M t. Greenwood, 
5 kambarių modemiška muro bunga- 
|nw; lotas 125x125. $1,500 cash rei
kia, kaina $6,500. Kreipkitės prie sa
vininkų.

k OCH & CO. MORTGAGE 
BANKERS,

2603 S. Halsted SL

ĮIEŠKO PARTNERIU

PARDAVIMUI grosernė; lie
tuvių kolonijoj. Sykiu 4 kam- 
kambariai gyvenimui, apšildomi.

1803 W. 47th St.

Lictuvių Tautiškų Kapinių laikyta
me susirinkime sausio 1 d. Kapinių 
globėjų tapo nutarta laikyti visuoti
ną susirinkimą sausio mėn. 22, 12 val- 
dienos Mildos svet. Bus pranešta 
visas Kapinių stovis. Be t(\ bus rin- į 
kimas penkių Kapinių globėjų še
šiems metams. Visi lotų savinikai 
r draugijų atstovai kviečiami atsi- 
ankyti. — Kapinių Valdyba.

North Sides Dr-jų Sąryšio vakaras 
su gražiu programų bus sekmadienį, 
sausio. 15 d. Schoenhofeno saloj, kam- 
uisMilvvaukee ir N. Ashland gatvių, 
-’rogramas bus labai įvairus. Kvie

čiame publiką skaitlingai atsilankyti.
—Komitetas.

Lietuvos Mylėtojų Draugijos mati
nis susirinkimas įvyks šeštadienį, sau
sio 14, 8 v. v. A. Urbono salėj, 3338 
S. Aubum Avė. Visi nariai kviečiami 
susirinkti. Bus knygų revizijos ko
misijos raportas ir daug kitų svarbių 
reikalų. — Rašt. K. J. Demtieckis.

Racine, Wis.— Bus metiniai susi
rinkimai sausio 15 d. “Union Hali”, 
T .M. D. 121 kps., prasidės po pietų 
kaip 12:30 vai. Ateikiti visi nariai 
atsiimti knygas “Kitas Karas”, užsi
mokėti duokles ir išrinksime naują 
kuopos valdybą.—A. L. T. Sandaros 
35 kuopos metinis susirinkimas bus 
toj pačioj svetainėj, tik prasidės kaip 
3 vai. Visus T. M. D. ir A. L. T S. 
narius kviečiame būtinai dalyvauti 
susirinkime. Turime dauk reikalų 
aptarti.—Rašt. M. Kasparaitis.

MIESTAS NEPASIDUOS GAT 
VEKARIŲ KOMPANIJOMS.

Nežiūrint, to, kad pralaimė
jo bylų prieš gatvekarių kom
panijas reikale , sumažinimo 
už važinėjimų iki 5 centų, mies
tas dar nemano pasiduoti. Da
bar žadama kitokių būdų grie
btis, kad privertus gatvekarių 
kompanijas sumažinti mokes
tį už važinėjimų.

Draugyste Palaimintos Lie
tuvos praeitais 1921 metais sa
vo veiklumu negali viešamaja- 
me gyvenime pasigirti — jei
gu neskaitytum Dėdei šernui 
aukotų 5 dol. ir nutarinm pri
sidėti šiais 1922 metais ' prie 
Chicagoš Lietuvių Darbininkų 
Tarybos. Bet užtai iš finansiš
kos puses žiūrint Draugystei 
praeitieji metai labai sėkmingi 
buvo, paveikslui: įplaukų buvo, 
iš viso $6,898.22. Išmokėta: po
mirtinėmis $1,111.87; ligoninis 
pašelpų $-180.(M); rašytojui šer
nui auka $5.00; Draugystės rei
kalams $642.32. Draugystei 
gryno pelno liko $1,969.27. Na
rių skaičiumi tarp Cbicagos 
draugijų užima ne paskutinę 
vietų, nes turi 356 narius.

iP l'ešmetinuime susi rink i m c 
gruodžio 11 d. 1921 m. išrinko

PAVOGĖ ŽEMČIŪGUS BE
VALGANT.

Bevalgant Cresap’ams vaka
rienę plėšikai pavogė jų duk
ters žemčiūgus vertės $10,000. 
Mark W. Cresap yra Hart, 

J Scliaffncr and Marx kompani
jos vice prezidentas.

sideda iš šių narių: Fr. Bacevi- 
čia pirm., J. Jackus pagelbi- 
ninkas, Ig. Žilinskas nut. rast., 
I). iDanta fin. rašt., F r. Andriu- 
laitis kontrol. rašt., A. Gurskis 
kasierius, Fr. Metrikis ir A. 
Stankevičia kasos glob., V. BaŲ 
sevičia, delegatai į Ch. L. D.

SKAITYKIT IR PLAT1NK1T 
“N A U J I E N O S”

DR. A. M0NTVID 
UetBYia gydytaibb ir Olrarcm 

M Kast Vaabiuftua Ht. 
Valandos: aua lt Ud 11 ryte.

Talaphene Central HM

▼elendii bus • iki 8 vakare 
ItoflddancLjoe tai. Kodai* 7711

Ba-
Mik-

lai-

kevičia, Edv/ Čepulis, Fr. 
cevičia, J. Jackus ir Fr. 
liūnas.

Draugystės susirinkimai
komi Malinausko svetainėje, 
1843 SoS Halsted gat., kiekvie
no mėnesio pirmų sekmadienį 
1 vai. po pietų.

Ig. Žilinskas, rašt,
1635 N. Hermitage avė.

PARDAVIMUI mažas groserls ir 
kendžių krautuvė. Parduosiu labai 
pigiai, už pirmą teisingą pasiūlymų. 
Pardavimo priežastį patirsite ant vie
tos. Atsišaukite,

2917 Lowe Avė.

PARDAVIMUI kampinis mūrinis na 
mab ant dviejų pagyvenimų. Taipgi 
ir visas biznis grosernė ir bučerno 
labai geroj 'vietoj. Atsišaukite 

LUM BARDO BROS.
5159 Kolone Avė.

Arti Archer Avė.

ypatiškai ar 
ką tveriame 
FOUNTAIN

Dar yra proga 
kelioms ypatoins 
prisidėti pinigais 
ir darbu prie mu
sų naujo patento 
išdirbinėjimo. At
minkit, kad mx?s 

no tokius
tus, kokių

^pasauly nesi
randa. Taigi, be 
abejones atneš di 
delius nuošimčius 
ant įdėtų pinigų 
ir suteiks jums ir 
jūsų 
darbus 
dos.

per laišką į 
dirbtuvę.
PAINT BRUSH 

CO
1623 Blue Island Avė.

draugams 
ant visa- 

Kreipkitės 
mus. Tik-

MFG.

REIKIA partnerio į saliuno 
biznį. Aš esu našlė ir viena ne
galiu apsidirbti.

1437 S. Morgan St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA 20 patyrusių moterų 
popierų sortavimui. Gera alga, 
smagios darbo aplinkybės.
REPUBLIC WASTE PAPER 

CO.
1039 W. Congress St.

REIKIA patyrusių moterų prie sor- 
tavimo popierų. Nepatyrusios neatsi
šaukite. Nuolatinis darbas, gera 
ga.

Atsišaukite:
GUBINSKY BROS. & CO.

2261 S. Union Avė.

al-Draugiškas vakaras su programų ir 
vakariene.—Rengia LSS:4 ir 22 Kuo
pos sekmadienį, sausio 22, 1922, Pal
iulio Restorane, 3202 S. Halsted St., 
Antros lubos. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. įžanga $1.25 asmeniui.

Tikietai parduodami Naujienų ofise,
1739 S. Halsted St. ir Naujieną , . .
Bridgeporto skyriuj, 3210 S. Ha'sted l>a jdUllos merginos apie I») ai 
St. ir pas narius. j

Kas nori dalyvauti musų, draugiš-j 
krme vakare^ lai išanksto nusiperka 
tkikietą, nes vieta vakarui neperdi- 
džiausia; kas pasivėluos, gali negau
ti vietos.

Programas bus įvairus ir puikus.
—Rengėjai.

REIKIA augliuos moters ar-

116 metų amžiaus namų darbui 
' —vaikų pridabojimui.

, 1801 S. Peoria St.

REIKIA DARRININKU

PARDAVIMUI grosernė geroj apie- 
linkėj. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos. Kreipkitės greitai.

1736 W. 47th St.

ATIDAI NAMŲ TROKŠTANTIEMS

Puikios South Side vietos su 52 lo
tais. Ištaisyti ir apmokėti, 2 gatvei 
karių linijos eina. Bizniavi lotai ^rie 
gatvekarių linijos $900.00. $135.00 į- 
mokėt,ir po $9.00 į mėnesį. Rezidenci
jų lotai $500 00 $75. įmokėt ir po 
$5.00 į mėnesį. Kreipkitės Naujienų 
ofisan numeriu 418.

Visi Fountain Palvtt Brush M f g. Co. 
šėrininkai kviečiami susirinkti ketvir
tadieni, sausio 12, Malinauuk) rvrt. 
N. E. Kampas HąJstde ir 19-tn3 gat
vių. Bus renkama nauja administra
cija. Atsineškite Šerus su savim.

—Komitetas.

... BIRUTĖS visi nariai kviečiami su
sirinkti ketvirtadienį, sausio 12, pa
prastoj svetainėj. Jau tikietai paruoš
ti M. Petrausko koncertui, kurs į- 
vyks sausio 25 d. American Bohemdan 
Bailėj, 
duoti.

Turimo juos išahksto par 
—Valdyba.

Side. — SLA. 226 KuoposNorth 
ekstra sbsirinkimas įvyks ketverge, 
12 d. sausio, 7:30 vai. vakaro Viešo 
Knygyno sVet. 1822 Wabansia Avė. 
Visi narai malonėkite susirinkti, nes 
bus nominavimas į Centro Valdybą.

—Kuopos rašt., K. Markus

ASMENŲ JIESK0J1MAI
JIEŠKAU savo brolių, Antano ir 

Zigmo Šepkų ir seserų Šepkaičių, 
i:___ ”, ”, i‘
augę apie Triškius. Girdėjau, kad 
Liudvisė yra vedusi. Meldžiu pačių 
atsiliepti, arba juos žinanti malonėki
te pranešti, užką busiu dėkingas.

JONAS DEIMANTAS, 
Box 46, Melrose Park, III.

JIEŠKAU savo švogerio Kazimiero 
Majaus, Kauno ržd., Raseinių apskr., 
Laukuvos parapijos, Bučių kaimo. Gir
dėjau buk gyvena po adresu: Box 222, 
Cedar Point, Pa. jei gyvas, malonė- V— • • t _

VYKŲ
REIKIA janitoriaus pagelbininko 

nevedusio; turi prigulėti prie unijos; 
nepatyrusiam’ ir neprigulinčiam prie 
unijos meldžiu neatsišaukt.

A. DRIGONT, 
6200 University Avė.

REIKIA patyrusio acetylene bumer 
geležtės atmatų kiemą. Atsišaukite 

A. LEVINE & CO., V"
1475 S. Halsted St. į 

Tel.: Calumet 584.

PARDAVIMUI
COAL YARD

PARDAVIMUI didžiausia “CICERO 
COAL YARDAS” 5 lotai, trakės, ofi
sas, seifas, trokai, vežimai, arkliai, 
kiti įtaisymai ir daugybė visokių ang
lių. Išį visų šonų apgyventa lietuviais 
ir kitom tautom. Nėra kito coal yar- 
do. įplaukos yra labai didelės, o 

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

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
nį.

3518 S. Halsted St.

EXTRA
Pardavimui grosernė ir bučernė. 

Vertės $4,500, parduosime už $3,30U. 
Paardavimo priežastis, kadangi vasa
rio mėnesyj važiuoju IJetuvon. Pir
mesnis, laimės. Kreipkitės Naujienos 
519.

Didelis Bargenas.
PARDAVIMUI barzdaskutykla; biz 

nis išdirbta per 8metus, visokių tau
tų apgyventa. Vieta randasi pigi par
davimo priežastį patirsite ant vietos. 
Pasinaudokite proga.

T. R.
3943 So. Francisco Avė.

’ PARDAVIMUI ^biznio namas, 2 
pagyvenimų ir Storas su hardware ir 
painting. Namas beveik naujas, karš
tu vandeniu apšildomas, garadžius 4 
automobiliams. Parduosiu pigiai, ar
ba mainysiu ant 2 pagyvenimų namo 
arba bučernės. Atsišaukite.

SZEMUT & LUCAS 
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI 
bučernė su namu, labai 
Atsišaukite:

D. MINIAT 
2462 W. 46th PI.

grosernė ir 
pigiai.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
ne, viskas naujai įtaisyta, yra ruimai 
dėl pragyvenimo, gražioj vietoj, viso
kių tautų apgyventa Brighton Park 
kolonijoj. Kartu parsiduoda naujas 
Fordas. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

3965 Archer Avė.

Lotai ant Mainymo.
Turiu keletą kampinių lotų ir vi

durinių. Residencijoms ir bizniavų. 
Puikiausioj vietoj Chicago ir geriau
sia transportacija. Parduosiu su ma
žu įmokėjimu, arba mainysiu ant au
tomobilio, saliuno ar grosemės. Kreip
kitės Naujienos 520.

MAINOME, parduodame namus, 
farmas. bučemes, automobilius jr 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.

808 W. 33 PI. arti Halsted St.

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

COMPANY
Klauskit Mr. Blakcly.

PARDAVIMUI saliunas. Kai
na $600.00. Priežastį pardavimo 
patirsite £?ht vietos.

3225 S. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunasy vi
sokių tautų kolonijoj, prie di
delių dirbtuvių; biznis \20 me
tų senas.

1458 W. 15tb St.

PARDAVIMUI saliunas, lietuvių ir 
kitų tautų kolonijoj. Biznis senas 25 
metus. Pardavimo priežastis, va
žiuoju į Lietuvą.

1637 S. Jefferson St.

PARDAVIMUI saliunas su 
barais ir fumičiais svetimtau
čių apgyvento j vietoj. Priežas
tį pardavimo patirsite ant vie
tos.

927 W. 54tli St.

PARDAVIMUI saliunas (soft 
drinks Parlor) priegtam randasi 5 
maudynei kambariai. Muro namas, 5 
kambarių pragyvenimas užpakalyj 
saliuno ir 2 flatai viršuj saliuno. Sa
vininkas važiuoja savo tėvynėn. Kreip 
kitėsl524 Amold St., Chicago Heig- 
hts, III.

AUTOMOBILIAI
GERAS Automobilius maini- 

mui ant 2-jų bei 3-jų lotų. Au
tomobilius yra 7-nių pasažie- 
rių. Kreipkitės į “Naujienų” 
Bridgeport skyrių, — 3210 So. 
Halsted Str. (No. 6).

r RAKANDAI

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

MOKYKLOS

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

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

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvama maliną. Maliną va
ro auglta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių lapose.

Master Sewing School
Prind palas

JOS F. KASNICKA 
190 North State SL 

Kampas Lake St 4-fl.

PRANEŠIMAS
Ar nori būt gražus? Jei taip, nu

sipirk naują knygą, — vardu —“Re
ceptai ir Sekretai” (Apsisaugojimui 
nuo įvairių ligų). Nuo visokois for
mos skuros ligų. Nuo plaukų slinki
mo, dedervinių ir pleiskanų. Tikri 
vaistai. Yra daug Antiseptiškų nau
jų mosČių, miltelių, ir tabletėlių, pada
rymui solucijų. Visoki yra antisepti
kai, kokius vartoja tik mokinti žmo
nės.

“Pasarga”. Kaip užsikrečia vene
rinėms, lytinėms ligoms 1 Susidūręs 
su ligų perais bakterijom, už 30 mi- 
nutų, kad pavartotum ’ ir geriausius 
antiseptikus, tai būt jau pervėlu.

Knygutės kaina tik $1.00 ir veltui 
patarimai.

WM. L. MATULIONIS, 
130 W. Huron St., Chicago, Illinois, 

U. S. A. (F. E)

PASARGA.
BESIGARSfNANTIEMS

Norintieji pasigarsini j sekamos die. 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

MOTIEJUS ATROŠKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 10 d., 8:30 v. v., sulau
kęs 35 m. am. Velionis paliko 
savo motiną ir seseris laetuvoj. 
Paėjo iš Vilniaus rėdybos, Vi
diškių parapijos, Untakmenių 
kaimo; Amerikoj išgyveno 9 me
tus. Velionio kūnas randasi 
4315 S. Hermitage Avė. Laido
tuvės atsibus subatoj, sausio 14 
d. į šv. Kryžiaus bažnyčią, iš 
ten į Šv. Kazimiero Kapines. Vi
sus draugus ir pažįstamus kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse.

Mirusio draugas Martinkėnas.

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš Streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
idant Naujienų darbininkąi geriaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

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

P-Ita E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokinai kirpti, aluti, pritaikyti Ir 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams.
Klesoe: dienomis ir vakarah
Specialus instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMT OF 

G0WN DESIGNINO
Room 402, 59 E. Adaatn Stn

Tel:. Harrison 1421. Chicago.

'EKTRA BARGENAS
5 kambarių vėliausios mados ra

kandai turi būt urnai parduoti aut 
syk ar atskirai už teisingą pasiūly
mą. Taipgi groiik is pianas prijung
ta Ukulele ir didelis dubeltava sp- 
reodzina phonograpus su rekordais. 
Viskas gvaranta-na. Roaidencija

1922 S. Kolzie Avė.

..... -
Mokinkis dressmaking.

Braižymo, Biavimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialus vakarinės klesos bii- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2417 Madison Street, 
6205 S. Halsted St

Kreipkitės ypatiškai arba raly- 
kit illygų paklausdamt

Sara Patek, pirmininkė.

PARDAVIMUI bučernė ir grosern? 
' geroj vietoj, lietuvių apgyventa. Biz- 

_ . - mai
nysiu ant bibe^ kokio namo, tik ne
brangesnio, kaip dešimts tūkstančių 
dolerių.

710 W. 33rd St.

kitę atkaukti PtaneSėjui suteiksiu , mSJs,. Mba
atlyginimą $5.00. Lgnieška Me ai c ( : „ x kokio namo, tik
Girkantienė, 317 McKinley St., West- 
ville, III.

JIEŠKAU savo brolių Vaęlovo, Jo
ną, Kazimiero Paulauckų ir motinos 
Skoliastikos, apie 20 metų kaip Ame
rikoj gyvena prašau atsiliiepti, jei 
kas žino meldžiu pranešti man, bu
siu dėkinga.

Kauno rčdybos, Raseinių apskr., 
Betygalos vai., Burbiškiu kaimo, Bro- 
nislava šeudikienė.
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PARDAVIMUI Storas lietuvių ap
gyvento j vietoj, biznis nuo senai iš
dirbtas vyriškų aprėdalų, ir avalines: 
vyrų, moterų ir vaikų. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

JUOZAPO RIDIKO Storas 
3354 S. Halsted St.

ISRENDAVOJIMUI
2 KAMBARIAI ant rendos 

tinkami ofisui.
Atsišaukite:

1757 W. 47th St.
Kamp. 47 tb ir Wood Sts

PARDAVIMUI kepykla viso
kios duonos ir keksų prie 
lietuviškos bažnyčios.

1434 S. 49 Court 
Cicero, III.

pat

18 kambarių viešbutis (Ho- 
tel). Didėji įeiga Stock Yards. 
Pardavimo priežastis — liga. 
Pašaukite Yards 3669.

PARDAVIMUI 6 kambarių rakan
dai tik 2 metai dėvėti. 2 pečiai: paži
nis ir anglimis šildomas, visai nauji. 
Priverstas greitai parduoti ir tai už 
pirmą pasiulynvą, nes apleidžiu mies
tą. Pirkėjas galės apsigyventi toj pa 
čioj vietoj, jei patiks. Parduosiu už 
$180.00. 3215 S. Wallace St.

PARDAVIMUI rakandai labai pi
giai ir išsirendavoja labai puikus 

kambariai, renda pigi, tik $15.00. Vie
ta ant Town of laike 4316 S. Hermi- 
tage. Savininkas gyvena po No. 4948 
S. I>aflin St. Tel. Yards 6627.

PARDAVIMUI rakandai, playeris 
pianas, odos ir velou'ro gyvenimo kam 
barių setas, walnut valgojomo kam
bario setas, misinginė lova, kaurai ir 
miegkambario setai, dreseris, pasta
toma ant grindų lempa buffet ir t.t. 
Parduosime pigiai ant syk ar atski
rai. Kreipkitės 4959 Prairę Avė. 
Apt. 1. Tel.: Oakland 5925.

Vakarinė Mokykla
Mažos klesos ir gera priežiūra, užtik
rina kiekvienam greitą progresą.

Mokinama anglų ir lietuvių kalbų, 
aritmetikos, istorijos, geografijos ir 
visų high school šakų.

Sunaudokite liuosus vakarus pasi- 
mokinimui. Mokestis prieinama.

Waitches <. Preparatory School, 
4509 So. Ashland Ave^ 

Chicago, 111.
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