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Tautu Sąjungos nutari
mai Vilniaus klausimu

smulkmenų negalima išpildyti. 
Tai neinasi apie pasigailėjimą 
Vokietijai. Bet mes turime 
surasti, kad šalįs priklauso in
dustriniai viena nuo kitos.“

Jo kalba buvo kaip tik tuo 
laiku, kada Poincare Francijos 
parlamente pareiškė, kad Ver
sailles sutartis turi būti išpil
dyta iki paskutinės rąidčs.

Nieks jy nebeįsileidžia. Ragina šelpti angliakasius Lietuvos žinios
tan ir Berkman 
isti ir Rusija.

Francija spaus Vokietiją
Angliakasių streikas neišvengtinas

Hooveris numato anglia 
kasių streiką.

Jauty Sąjungos nutari 
' mai Vilniaus klausimu

Francija spaus Vokietiją
Sako, kad streikas išrodo 

vengtinu.
neiš-

Tautų Sąjungos Tarybos re
zoliucija dėl Lietuvių-Lenkų 

ginčo.
-A-----------

Reikalaus, kad Vokietija už
mokėtų kontribucijų pilnai, nes 
kitaip uždės ant jos kontrolę, 
pareiškia Po i nearė parlamente.

19.
Her-

WASHINGTON, sausio 16 d. 
(Elta)—Sausio 13 d. Tautų Są
jungos Tarybos priėmė lietu
vių lenkų klausimu rezoliuciją, 
kur tarp kitko pasakyta:

Tautų Sąjunga nepripažįsta 
dabartinių Vilniaus rinkimų;

Apsaugojimui Vilniaus gy
ventojų teisių Tautų Sąjunga 
tikisi, abiems šalims sutikus, 
pasiųsti ten atstovus žinioms 
surinkti;

Išvengimui karo, Tautų Są
junga siūlo pavesti saugoti in
teresus kitoje šalyje draugin
goms valstybėms.

į Tautų Sąjungos Tarybos 
nutarimus abi vyriaiisybės pri
valo duoti atsakymą dešimties 
dienų laikotarpyje.

Lietuva sutinka kad ginčą 
rištų Vyriausias Tarptautinis 

Teismas. I r
WASHINGTON, sausio 16 d. 

(Elta) —• Lietuvos delegacija 
pareiškė Ženevoje, kad Lietuva 
sutinka ginčą su lenkais per
duoti Vyriausiajam Tarptauti
niam Teismui spręsti arbitraci- 
jos btidu.
Lietuvos delegacija prašo 

skirti Vilniaus sričiai 
komisarą.

WASHINGTON, sausio 16 d. 
(Fllta) — Ženevos posėdyje 
IJcluvos delegacija prašė Tau
tų Sąjungos paskirti specialį 
komisarą Vilniaus srities gy
ventojų teisėms apsaugoti.
Lietuva nesutinka vesti naują 

demarkacijos liniją.
WASHINGTON, sausio 16 d. 

(Elta) — Kadangi Suvalkų su
tartimi buvo teisėtu budu nu
statyta demarkacijos linija 
tarp Lietuvos ir Lenkijos ka
riuomenių kurią Lenkų kariuo
mene netrukus neteisėtai per
žengė, dabar Lietuva atsisakė 
duoti savo užgirimą naujai de
markacijos linijai kuri yra pla 
nuojama vieton kontrolės ko
misijos nustatytos neitralės zo
nos.

Lietuvos delegacija prašė at
kreipti didžiųjų valstybių do-‘ 
mę į Lenkijos rytų sienos nu
statymą.

IJetuvos delegacija grįšta 
Kaunan.

WA,SHINGTON, sausio 16. 
(Elta) — Lietuvos delegacija 
šio mėnesio 14 dieną išvažiavo 
iŠ Ženevos Kaunan.

pa-

PARYŽIUS, sausio 19. 
Premieras' Poincare šiandie 
parlamente pristatė savo kabi
netą ir perskaitė deklaraciją, 
kokios politikos jo valdžia lai
kysis. Dešinieji delei deklara
cijos kėli dideliausias ovacijas 
premierui.

Francija spaus Vokietiją, ji 
reikalaus, kad Versailles sutar
tis butų pilniausiai išpildyta 
ir neleis niekam tą sutartį kei
sti. Tokia yra pagrindinė Poin 
care deklaracijos mintis.

Vokietija turės pilnai užmo
kėti kontribuciją ir jeigu ji su 
mokestimis užsiliks, pasitarus 
su kontribucijos komisija, bus 
uždėta ant’Vokietijos finansų 
aštriausia kontrolė. Taipjau tu
rės būti tinkamai nubausti ka
ro kaltininkai ir pilnai nugink
luota Vokietijos armija. Fran
cija gi nemano tuo tarpu pasi
traukti nuo Reino. Kontribuci
ja gi pirmiausia turės būti už- 
nfokčtą Francijai ir Belgijai, 
kaipo labiausia nukentėjusioms 
nuo karo. Jeigu gi kiti atsi
trauktų nuo vykinimo Versai
lles sutarties, viena Francija 
veiks ir ją vistiek vykins.

Kasi ink /
sąjungos, tai Poincare 
Francija labai norėtų 
daryti tokią sąjungą, bet tik 
kaipo lygus su lygu m. Franci
ja taipjau pasiliks ir tautų są
jungoj.

WASHINGTON, sausio 
— Prekybos sekretorius 
bert Hoover sako, kad visos ša
lies minkštųjų anglių kasėjų 
stręikas kovo mėn. išrodo neiš- 
vengtinu. Jis sako, kad jau vi
skas yra prirengta streikui' tik 
dar valdžia nėra prisiengusi 
tam, kad to streiko neprileisti.

Darbo - departamente pasaky
ta, kad darbo sekretorius Davis 
renka statistikas, kurios galė
tų būti panaudotos, jei depar
tamentas butų paprašytas su
taikinti kasyklų savininkus su 
angliakasiais. Spccialiniu tai
kintoju kiViršių anglių pramo
nėje tapo paskirtas Hysel lat
vis, narys darbo departamento.

Airija gavo paskolos

Ai-

Jau prasideda Airijoje neri- 
.mavi'mai.

DUBLINAS, sausio 19.. 
rijos laikinei valdžia šiandie ga
vo iš Airijos Banko 1,(XX),000 
svarų (apie $4,000,000) pasko
los padengimui bėgamųjų nau
jos Airijos valdžios išlaidų.

Didelio susiruipinimo jau
čiama delei ginkuoto būrio 
žmonių atėmimo iš Anglijos 
kareivių trijų ginkluotų auto
mobilių, kadangi delei to gali 

,gįmti kivirčių. Kalbama, kad 
Anglijos-1* rancijos padarė arba neautorizuoti 

sake,, Ąjrjjos respublikoną armijos 
P*“ kareiviai, arba esantįs armijo- 

, je priešininkai ratifikavimo 
sutarties.

50 ginkluotų žmonių taipjau 
Apie Genoa ekonominę kon-j utpuole Charlestowne barakus

PRIPAŽINO OBREGONO 
VALDŽIĄ.

MEXICO CITY, sausio 18. — 
Gautomis nuo Meksikos legaci- 

žiniomis, 
pripažino

jos phristionijoj 
Norvegijos valdžia 
Meksikos Obregono valdžią.

ferenciją Poincare sakė, kad 
visos valstybės turi iškalno pri
sižadėti priimti Cannes konfe
rencijos nutarimus ir apie tuos 
nutarimus Genoa konferenci
joje nė neužsiminti, nes kitaip 
Francija konferencijoje ne
dalyvaus. Francija taip
jau neleis Genoa ar kokiai ki
tai konferencijai nors mažinu
siame dalyke atmainyti Vcrsai 
lies sutartį, ar net apie ją 
svarstyti.

Delei sutarties su Turkijos 
nacionalistais, Poincare sake, 
kad Francija bandys susitarti 
su Anglija ir Italija apie sutai- 
kimą Graikijos su Turkija, bet 
Angoros taika vistiek bus pri
pažinta. '

Viduriniais šalies reikalais, 
Poincare sakė, kad jo valdžia 
bus vedama ekonominiai, kad 
šalies /gynimas bus reorgani
zuotas ir kad kareiviavimo 
laikas bus sutrumpintas.

Kadangi po Poincare dekla
racijos dar tęsis interpeliacijos, 
tad prie balsavimo apie priė
mimą deklaracijos neprieita 
Tečiaus parlamentaristai mano, 
kad Poincare laimės pasitikė
jimo balsavimą, nors kiti 
čiaus apie tai ir abejoja.

Smerkia taikos sutartį.
IjONDONAS, sausio 19. — 

Buvęs premieras Asųuit kalbė
damas šiandie pareiškė, kad 
“Versailles taikos sutarties

ir išplėšė ginklus ir amuniciją. 
Užpuolikai sužeidė policistą.

Dublino ligonbučio triobėsio 
salose šiandie susirinko dide
lės minios bedarbių, reikalau
dami, kad miestas juos aprū
pintų. ,

Bijosi nuginkluoti armiją.
SOFIJA-, sausio 19. —' Karo 

ministeris Tomov sako, kad1 pri 
slbijoma Bulgarijoj iškilimo 
anarchijos, jei šalis paklausys 
talkininkų įsakymo ir tuojaus 
nuginkluos ir paleis savo dide
lę ir išdidžią armiją.

Neuilly sutartis nustato, kad 
Bulgarija turi demobilizuoti 
visą savo reguliarinę armiją? 
Tečiaus jai duodama teisės .lai
kyti 20,000 savanorių kareivių 
palaikymui šalyj tvarkos ir 
13,000 parubežio žandarų. Iki 
šiol tik 6,200 žmonių sutiko tar 
nauti savanoriais. '

Totmov\ tvirtino, kad Bulga
rijos 300,(XX) šautuvų tapo su
mesta į Juodąsias juras ir kad 
šalis dabar yra beginklė.

te- Kepa naujus didžiūnus.

Emmcs C 
nebenori 

•—i-------  ky šiandie įnešė atstovų bute
STOCKHOLM, saitsio 19. — bilių, kad butų paskirta $500,- 

Stockholmo policija turi daug (X)() šelpimui netekusių darbo 
galvosūkio su paskilbupiais angliakasių ir jų Šeiminų Ken- 
anarebistais Emma Goldman ir! (Ucky, West Virginijoj, Alaba- 
Alexamlru Berkman. Juos pri-[nia, Ohio ir Pennsylvania vais
inėta švedijon su sąlyga, kad 
jie tuojaus išvažiuos į kitą ša
lį. Tečiaus iki šiol Vokietija, 
Norvegija ir Danija atsisakė 
juos perins t i per savo mie
žius.

Rusijos atstovų paklausus 
ar jiems bus leista grįši i į Ru
siją, jis juos pasmerkė ir pala
kė, kad bolševikų valdžia turė
jo su jais jau užtektinai bėdos 
ir daugiau nebenori duoti jiems 
progos sugrįši i į Rusiją.

Kųnservatyvai reikalauja, 
kad išsibaigus laikui jų buvi
mo (sausio 25 dieną) jie butų Į malonėn jie apleido savo Šalį ir 

turėjo j ieškoti prieglaudos sve
tur. Graikija pasiėmė pas sa
ve keletą tūkstančių tų pabė
gėlių, kiti nuvyko į Palestiną, 
Syriją ir Egyptą. Bet esamo
mis žiniomis, tosios šalįs atsi
sakė juos įsileisti.
» ---------------* ■......... . ■

deportuoti. Jeigu valdžia leis 
ir toliau jiems pasilikti, riksda- 
ge iškils smarki kova. Emma 
Goldmkn jau nulaužiusi priža
dą susilaikyti nuo politinio vei
kimo Švedijoje, kadangi ji pas
kelbusi straipsni, pasmerkiantį 
bolševikus ir kapitalizmą.

portuoti, tai gal priseis 
uždaryti kalėjimam

_j--------------- ,—---------

juos

Duona Rusijoj brangsta.
MASKVA, sausio 19. — Kuo 

met diplomatai seka vyriausios 
tarybos veikimą ir karininkai 
Karelijos sukilimą, liaudis yra 
susirūpinusi vikai kitais daly
kais. Labiausia ją rūpina ne
paprastas maisto kainų kili
mas. Maskvoje duonos kaina 
bėgyje vieno menesio pakįlo 
kuo ne trigubai *— nuo *16,<MX) 
iki 36,000 rub. už pūdą, o juo
da nuo 4,000 iki 9,(XX) rub. 
Provincijos maistas pasiekė ba 
do kainas, nes juodos duonos 
pūdas parsidavinėja po 20,000

Dabar Maskvoje ir kitur pra
sidėjo kova su nemaloniaisiais 
gyvūnėliais —* utėlėmis. Kovo
jama net ir poezijomis. Bet 
sunku kovoti kad net ir muilo 
trūksta.

Areštavo 149 žmonių. A

MEXIA, Texas, sausio 19.— 
Gen. Wolters, konianduotojas 
kareivių, kurie čia vykdo karo 
stovį, paskelbė, kad laike a pir
mos savaitės karo stovio tapo 
areštuota 149 žmones, dau
giausiai už laužymą probibici- 
jos ir gembleravimą. Padėtis 
šiame aliejaus miestelyje page- 
iėjusi, bet visgi nėra pilnai pa
tenkinanti. Daugelis negeisti
nų žmonių bėga iš miestelio.

Amerika pritruks gasolino.

WASHINGTON, sausio 19. 
— Apskaitoma, 'kad Amerikoj 
žemėj dabar yra viso 9,000,- 
0(X),000 statinių aliejaus, kurį 
įgalima bus išgauti, Tiek alie
jaus Jungt. Valstijoms užteks 
tik 20 metų. Ką paskui jos 
darys?

LONDONAS, sausio 19. — 
Dabartine valdžia sumušė re
kordus kepime naujų didžiū
nų. Laike pastarųjų 6 mėtų 
padaryta M žmonės perais, 
235 baronais ir 2,016 ricieriais.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 19 d., užsienio pini

gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
uz 25.000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos, 1 svaras sterlingų—$4.23 
Austrijos 100 kronų ..............  3’4
Belgijos 100 frankų ......  $7.85
Danijos 100 ^ronų ............... $20.10

r Finų 100 markių ............. $1.90
Francijos 100 frankų .......  $8.20
Italijos 100 lirų ......... ........ $4.38
Lietuvos 100 auksinų . 
Lenkų 100 markų .....
Norevgų 100 kronų ... 
Olandų 100 guldenų ... 
Švedų 100 kronų ......

1 šveicarų 100 frankų ... 
Vokietijos 100 markių

WASHINGTON, sausio 19. 
— Atstovas Thomas iš Kcntuc- 
ky šiandie įnešė atstovų bute Apie Vilniaus rinkimus.

Apie Vilniaus rinkimų sąrašus

tijose. Thonias sako, kad ka
syklų distriktuose viešpatauja 
didelis vargas ir skurdas.

Begaiš Cilicijos.
JERUZALIMAS, gi/.iodžio 

26 (paštų)’. — Apskaitoma, 
kad nuo to laiko, kaip Fnanci- 
ja padare sutartį su Turkijos 
nacionalistais, . atiduodama 
jiems Ciliciją, 200,000 ten gy
venusių krikščionių apleido tą 
šalį. Bijodamies patekti turkų

WASHINGTON, sausio 16 d. 
(Elta) •— Vilniaus Seimo rinki
mų sąrašai iki sausio mėn. 13 
dienai nebuvo viešai paskelbti. 
Sąrašai buvo daryti specialiai 
tik Vilniuje; rinkimų instruk
toriai darė sąrašus valsčiuose 
sulyg instrukcijomis, kad dau
giau butų lenkų simpatikų. 
Lenkų šeimynose įrašomi buvo 
net ir mažamečiai.

Boikotuoja anglus.
GA1RO, sausio 19. — Sąry

šy} su boikotavimu visko, kas 
yra angliško, cgyptiečiai užpuo 
lė Anglijos kompanijos manke
tą Šandsvilyj pereitą subatą. 
Policija, kuri irgi buvo užpuls 
ta, buvo priversta šauti ir ji 
užmušė 3 žmones, o 6 sužeidė. 
Keli kompanijos darbininkai 

policistai irgi tapo sužeisti.ir

Enver Paša suimtas
18.

♦

LONDONAS, sausio
Iš Konstantinopolio pranešama 
kad buvęs Turkijos karo mini 
steris Enver Plikti; kuris pabė
go užsibaigus karui, tapo pa
gautas Kaukaze..

Žinia priduria, kad jis 
išduodamas Turkijos
lįstų valdžiai Angorojc.

yra 
naciona-

20 žmonių žuvo audroje.
VIGO, Ispanijoj, sausio 19. 

— 20 žmonių žuvo baisioj au
droj, kuri čia siautė utarninko 
naktį. Daugiausia žmonių žu- 

apvirt us mažomą valtim^.

Lenkai grąsino bausti nedaly
vaujančius rinkimuose.

WASH4NGTON, sausio 16 d. 
(Elta) — Lietuviai žydai ir gu
dai pareiškė, kad Vilniaus Sei
mo rinkimuose nedalyvausią. 
Už nedalyvavimą jiems grąsin- 
ta areštu, piniginėmis pabaudo
mis, turto konfiskavimu, karei
vių pastatymu, namų deginimu 
ir ištrėmimu.
Iš Lenkijos privežta Vilniun 

rinkikų.
WASHINGT()N, sausio 16 d. 

(Elta) ■—• Abejotinose vietose 
Vilniaus srityje privežta žanda
rų. Iš Lenkijos privežta daug 
asmenų ne Vilniaus srities. 
Tuo tikslu buvo liuosuojami 
atostogoms net ir lenkų karei
viai. Važiuojantiems Vilniun 
buyo duodama dovanai antros 
klasės bilietas ir dienpinigiai.
Kas balsavo Seimo rinkimuose 

Vilniuje.
^VASHINGTON, sausio 16 d. 

(Elta) — Vilniuje balsavo Sei- 
mb rinkimuose maždaug dvi
dešimts nuošimčių. Yra faktų, 
kad daugelis balsavo kelis kar
tus; balsavo mažamečiai, persi- 
,iėdę kareiviai, žmonės su Rytų 
Lietuva nieko bendro neturin
tieji. Provincijoje vienas as- 

stnuo balsavo už savo šeimynos 
narius ir už pažįstamus. Dūkš
te žydai balsavo tik pogromo iš 
vengimui. Lenkų . kunigai šv. 
Petro ir Aušras Vartų bažny
čiose skelbė prakeikimą neda
lyvaujantiems rinkimuose. Ro- 
dunėje vikarą kun. Drabenį už 
atsisakymą agituoti bažnyčioje

grąsino išsiųsti koncentracijos 
stovyklom 

• «
Vilniaus Seimo rinkimų 

įvykiai.
WASHINGTON, sausio 16 d. 

(Elta) .— Sausio 6 d. lenkų-val
dininko Raehalskio (Galicijos 
gyventojo) raštu buvo uždary
ta Švenčionių, lietuvių gimna
zija Vilniaus .srityje. Rodnne- 
je (Lydos apskrities) kun. Dra 
beniui grąsinta, jei ‘ nebaltuos, 
liks kankiniu. Dzieveniškyje 
(Ašmenos apskrities) seniūnai, 
žandarų liepiami, grumojo 
žmonėms, kad nebalsuojantieji 
mokės pabaudos penkis tūks
tančius markių gyvuliais ir 
turtu, "trakų apskrityje lenkų 
žandarai grąsino nebalsuojan
tiems šešiais mėnesiais kalėji
mo. Butrimonyse (Lydos ap
skrities)* lenkų instruktoriai 
nebalsuojantiems grąžino de
šimčia tūkstančių markių pa- 

Žimiunų valsčiaus 
viršaitis 
nuolatos 

Seniškhiose

baudos.
('Lydos apskrityje) 
nebalsavusius grąsė 
siųsti pastotėmis.
balsavo iš tuksiančio šešių šiin
tų tik dvidešimts keturi lenkai 
dvarponiai.

MIN. KABINETO NUTARI
MAS MAŽUMŲ KALBŲ 

KLAUSIMU.

Kaunas. (Elta), š. m- gruo
džio mėn. 19 d. Ministerių Ka
binetas nutarė: “Skelbiamieji 
visų žiniai vietinės karo ir ei- 
vilės valdžios įsakymai ir skel
bimai tuose administracijos 
vienetuose, kur, oficialinėmis 
žiniomis, gyvena 20 ar daugiau 
% žydų, lenkų arba gudų tau
tybės, skelbiami, greta valsty
binės kalbos, ir paminėtųjų 
tautybių kalbomis”.

ATVAŽIUOJA AMERIKON 
NAUJALIS IR ŽMUIDZINA

VIČIUS.

WASHINGTON, sausio 14. 
(Elta) Sausio 11 dieną išvažia
vo Amerikon, Lietuvių prašo
mas parengti koncertų kompo
zitorius Naujalis ir dailinin
kas Žmuidzinavičius šaulių me
no reikalais.

VO

Nukapojo algas
19.BOSTON, Mass., sausio 

—- Šiandie Utah, valstijoj esan
čios talpyklos paskelbė, kad 
algos visiems ' darbininkams 
bus nukapotos po 50 centų į 
dieną tiems, kurie uždirba 
$3.75 ir daugiau į dieną ir 40c. 
mažiau uždirbantiems.

RUMUNIJOS KABINETAS 
REZIGNAVO.

BUCHARESTAS, sausio 
— Premiero Take Jonescu 
nisterija šiandie rezignavo, 
daugi parlamentas 190 prieš 81 
atsisakė išreikšti jai pasitikėji
mą. Parlamentas laikėsi to 
nusistatymo, kad ministerija 
yra sudaryta nesutinkant su, 
parlamentiniais papročiais Ąr 
kad ji jokiu būdu neatstovauja 
parlamentą.

19. 
mi- 
ka-

LONDflNAlS sausio 19. — 
Athenų žinia tvirtina, kad Tur- 

52c k i jos nacionalistai, tikėdamies, 
kad graikai ęvakuos Mažąją 
Aziją, koncentruoja savo spė-

...
$15.73
$36.75
$24.98 • kas pozicijose, kurios stato pa 

52c v°jun Dardanclius. 4

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visų laikų rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir fcuopigiausia pinigų per
siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta* DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO DU CHICAGOS OFISU.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo*įstaiga 
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilną fevaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

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

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So* Halsted St., Chicago, BĮ.



ZemaičiŲ Kalvarijos 
padangėj

Amerikos klerikalų laikraš
čio “Draugo” korespondentas 
rašo apie Žemaičių Kalvariją. 
Čia esanti, anot jb, stebuklin
ga vieta; į kurią kas metai 
atkeliaują tūkstančiai mjdtfi- 

s 
žmonės esą suvedžiojami gar
saus socialistų veikėjo, kuris 
pasirašydavęs vardu “Adomas 
iš Rojaus”. Jis nuo 1905 metų 
beveik visą jaunimą buvęs pa
traukęs prie socialistų. Bet da
bar, atsiradus vienam geram 

katalikų darbuotojui ir prisi
kalbinus dešimtį tokių pat 
draugų, gyvenimo vairas atsi
sukęs antraip. Katalikiškų laik
raščių esą jau daugiau išpla
tinta ir “pavasarininkai” jau 
laimėję rinkiniuose.

Bet ar tikrai taip yra, kaip) 
“Draugo” korespondentas rar 
šo. Pirmiausia nupiešiu “Ado
mo iš Rojaus” darbus. Jis pra
dėjo veikti ne nuo 1905, bet 
nuo 1902 metų, būdamas dar 
visai jaunutis. Jani buvo sun
kus darbo laikai, nes žmonė
se tuomet viešpatavo begalinė 
tamsa ir smarkiai veikė rusų 
žandarai. Adomas, matydamas 
liaudį skęstančią tamsybės ju
roj ir rusų žandarų spaudžia
mą, ėmėsi šviesos darbo. Jis 
gaudavo iš Prūsų lietuvių laik
raščių, pav. “Tėvynės Sargą”, 
“Ūkininką”, “Varpą”, kuriuos 
jis platino nė tik vietos žmo
nėse, bet ir aplinkiniuose mie- 

• stuose ir. miesteliuose. Dirbo 
energingai, pilnu užsidegimu, 
bei ir atsargiai, taip kad iki 
1905 m. nei žandarai jo nepa
stebėjo, nes į jauną vaikinė- 
lį mažai domės kreipė. 1905 m. 
atgavus lietuviams sjriudą jis 
dar uoliau darbavos, bet tuo
met jau jį ėmė ir žandarai 
nitžiurčti. Prasidėjo pas jį kra- 

' tos. Krėtė kelis kartus, bet' 
kol kas nieko nerado tokio, dėl 
ko butų galėję apkaltinti. Bet 
1907 m. būva jau rusų žandarų 
areštuotas, gelminiais pančiais 
apkaltas ir^ kalėjiman išvežtas. 
Vienok greitai jam pavjico pa- 
siliuosuoti. Grįžęs iš kalėjimo 
nepaliovė dirbęs, bet jau dir
bo didesniu atsargumu. Ir daug 
nuveikė. Iki didžiojo karo be
veik visas jaunimas buvo jo 
išjudintas, ne tik vietoj, bet ir 
tolimesnėse apielinkėse. Karo 
metu darbas ir^i buvo tęsia-

ninku. Bet deja, k

kin, pastebėjo vokiečių žval
gyba, ir prasidėjo persekioji
mai. Patį Adomą jie atvejų 

atvejais šaukė pas save tardy
ti, bet po tardymo vėl paleis
davo.' Tik 1918 m. pervasar 
vokiečių žandarai visu įnirti
mu puolė jį areštuoti už tai
symą slaptų susirinkamų ir 
slaptąsias jaunimo kuopas?\Bet 
jam vis dėlto pavyko pabėg
ti į Vilnių, kame jis ir dirbo 
“■Darbo Balso” administracijų, 
iki sugriūvant kaizerio galy
bei. Po to Adomas vėl grįžo 
Žejpfl. Kalvarijon, —- ir buvo 
vokiečių žandarų areštuotas; 
bet iškvotę, Ar jis neturėjęs 
susižinojimo su rusų bolševi
kais, ir nieko prikibti negalė
ję, paleido.

Veikiai po to prasidėjo įvai
rių partijų bruzdėjimas. Bušų 
bolševikų agitatoriai plaukte 
plauke į Lietuvą ir jos žmo
nėms piršo savo,-, bolševikišką 
rojų. Susidarė jų revoliuciniai 
komitetai. Adomas iš Rojaus 
traukėsi nuo jų, sakydamas, 
kad jis nepripažinęs caro dik
tatūros, negalįs pripažinti nei 
bolševikų diktatūros.

Revoliuciniai komitetai grei
tai buvo garsiojo budelio Ple
chavičiaus išardyti. Plechavi
čius pasilikęs Sedoj komendan
tu, neleido nei socialistams 
niekur pasirodyti. Jam nebuvo 
skirtumo taip socialisto ir bol
ševiko: kas socialistas, tas bu
vo jam ir bolševikas. Ir kas 
tik tuo laiku pa si vėle ant ta
ko, tuoj buvo varomas į Ke-

♦

NAUJIENOS, Chicago, OI.

Kl. Jurgelonis
Vy-tu-rys.

ADVOKATAS

DUODA TEISIU PATARIMUS

kurias kunigai vadina
Vadinasi,

K. G ŪGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisui

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

Gyvenimo vietai 
8823 8*. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, liskyru* utarrfttką ii 
ketverge. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

STIPRI ALCHOLIN® SMETONA 
taip stebėtinai veikia, kad urnai pra
šalina visokį skausmą nuo persidirbi- 
mo ir nuovargio muskulų, sustingimą 
sąnarių girkštelėjimo skausmą, strė
nų dieglį ir slogas. Kiekvienas, kuris 
vartojo jį, — sako, kad nieko geres
nio nėra. Todėl, vftrtokit ir jus, 0 ne* 

,,reikės ilgiau kęsti. Kaina už puodą 
65c. Nucikit šiandien pas savo vais
tininką ir prašykit Polo Sapomental, 
neimkit substitutų. Jei negalėtumėt 
ten gauti, rašykit mums prisiunčiant 
pinigus iškalno.

Polo Chemical Co.
2824 W. Chicago Avė. 

Chicago, UI.

REUMATIZMAS
Išpurtę muskulai, pertarianti* skaus 
mas sąnariuose ir sustingimas sąnarių 
yra blogiausi žmogui dalykai, o tan
kiausiai išsivysto į sunkią ligų. Jei 
kenčiat* tuos' blogumus, arba turit 
simptomus — ilgai nelaukite, bet 
tuojaus prašalinkite.
Musų \stebCtinow gyduolės ėmimui | 

viduriu* ir trynimai 
POLO

SAPOMENTDL

žmonėms. Jie giriasi tiek daug ateina’*} mokyklą ir čia su 
laikraščių, išplatinę, giriasi mokiniais vartoja šlykščiausius 
“pavasarininkų” daibuotė. Bet žodžius, taip kad dėl to kai 
ir čia nėra ko girtis, “pava-; kurie vaikai visai nenori nei 
savininkų” kuopoj tik vieni va
dai be armijos. Keliolika da
vatkų. Ar gal tuo galėtų pa
sigirti, kad girti atėję į mo- 
>kyklą išvaiko gražiai besilinks
minantį jaunimą, kurio tiks
las buvo daugiau lavinintis, o 
ne šokti. Mat buvo atostogų 
laikas. Mokiniai iš gimnazijų 
buvo suvažiavę ir dalyvavo 
tame jaunimo vakarėly. Jie 
troško įkvėpti jaunimui noro 
skaityti laikraščius ir knygas 
ir gal butų laikę kokią prakal- 
bėlę švietimo ir auklėjimo rei
kalais. Aplamai, jų tikslas bu
vo skleisti kultūros idėjas jau
nimo 
šio®, 
jiems

į pamokas eiti. Mokytojos, ku
rios kunigėlio lipšnumų len
kiasi, šmeižiamos ir neapken
čiamos.

Taip tai dalykai dedasi Že
maičiu Kalvarijos padangėj.

Nebereikia čia nei Adomų iš ir prie socialistinių organiza 
Rojaus. Pati liaudis mato ir'cijų, 
supranta, kas jų draugas, o “bolševikiškomis”, 
kas priešas. Ir ji ima šalin- “nebeužtveksite upės bėgimo, 
tis nuo savo “dvasiškųjų gar nesulaikysit naujo kilimo.” 
nytojų”; dagi buvę pirmiau uo
lus “krikščioniškųjų” partijų 
darbuotojai, sąžiningesnieji, 
ima vienas po kito atkristi nuo 
jų ir dėtis prie pažangesniųjų

tarpe. Bet deja* tamsio- 
klerikalų jėgos neleido 
to vykinti.

gal i>onai klerikalai ga
lėtų pasigirti darbais savo su-

tos lavinimus kuopos, leido 
slarihis savo laikraštėlius, o at
siradus “Liet. Aidui” ir “Dar
bo Balsui”- organizuotasis kuo
pų jaunimas platino juos tūk
stančiais egzempliorių viętoje 
ir artimesniuose miestuose.

Taip uoliai darbą varant prie-

kom vaišinamas. Garsusis Ple
chavičius šaudė ne tik vyrus, 
bet ir ' mergaites. Klerikalai 
džiaugėsi Plechavičiaus dar
bais, kurs tokiu uolumu nai
kino socialistus, dėl patogumo 
“bolševikais” pakrikštytus. 1919 

'iii. Plechavičius visu smarku
mu puolė gaudyti ir Adomą iš 
Rojaus ir padaryti jam pas
kutinę sudną dieną, bet nepa
vyko. Užtat kuone mirtinai su
mušė jo brolį Juo^ą, Už šMą 
žygį, sako, Armijos Teisinas 
Šiauliuose lapkričio 8 d. 1921 
m. pasmerkė Plechavičių — 
dviem savaitėlių kalėjimo.

Tiesa, Adomas iŠ Rojaus bu
vo kelis kartus areštuotas, 
tampomas žvalgybos —- iki pat 
Seimo išrinkimo. Jvfat Ž. Kal
varijos jėzuitą didvyriai dabo
ja visus ne jų plairko darbuo
tojus, krikštija “bolševiko” 
vardu ir užsiundo žvalgybą. 
Neišliko jų nečdupinėta dagi 
nekalčiausioji vietos Valstiečių 
kuopa, kuri pifeš rinkimus 
Seiman turėjo apie 700 narių. 
Mat ir tie buvę “bolševikai”!

'Taigi tegul ponai klerikalai 
pasididžiuoja savo darbų “nuo
pelnais”, kai jie bučiuojasi su. 
hiilicija ir žvalgybininkais ir 
iš pasalų kanda nekaltiems

pavasa^ primuse paprastus 
žmones taip, kad tią vos dva
sios neišleido
St. Seimo narys K. Bielinis?

DžlaugkitSs ir linksminkitės 
gi dėl dabartinių Kalvarijos 
kunigų imtynfiį. A įsiminkite 
1916 m. klebono nešvarius pa
mokslus ir kuomet jis grūdo 
žmones kalėjiman, o kitiems 
bažnyčioje inkviziciją paruošė, 
šiandie to klebono juodieji 
darbai velkami aikštėn. Jo by
lą nagrinėja dekanai, o baž
nyčios komitetas liudija. Yra 
visokių skundų ir ant kamąn- 
doriaus — kaip jis gyvena su 
mergom ir bobom, kaip girtas 
važiuoja pas ligonius, girtas

ate ir

PATRIOTIZMAS
Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis

I0WA STATĘ
SAVINGS

Kapitalas ir P$W3i8—
$120,000.00.

E. Cor. Fourth and 
Jackson Sts.

SIOUX CITY, IA.

s.

Didelis Maskaradų Balius
Rengia

DRAUGYSTĖ SV. PETRONĖLĖS

Subatoj, Sausio-Jan. 21 d., 1922 m.
3188 S. Halsted St.,

Pradžia 7 vai. vakare, durys atsidarysG vai. Inžanga 50c

Gerbiamieji: Malonėkite visi atsilankyti. Gausite dovanas: pirma 
dovana $10.00; antra $5.00 pinigais. Daugiaus dovanų bus duodama 
vertes $400.00.

Bus puiki muzika brolių Sarpalių.
Kviečia visus KOMITETAS.

Milda Teatras
SPECIALIAI SPEKTAKLIAI ŠVENTĖMS!

Aukštos klasos vodeviliai, nauji kasdieną! 
Photo dramos, Photo komedijos ir^itos . 
Invairenybės naujos kasdiena.
Kainos: Subatomis, Nedaliomis ir šventadieniais:
Balkonas 20 eentų, Apačioj 30 centų y
Paprastais vakarais: Balkonas 17 centų, apačioj 28 centai.

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

“Nepirksiu vartotą automobilių arba troką 
derybomis”.

Viršuj išsireikštą mintį kartoja šimtai atsargių automobilių ir 
trokų pirkėjų, bet daugelyj atžvilgių ,jie turi tiesą.

TA PATĮ IR MES SAKOME.
Perkant vartotą automobilių arba troką, yra du svarbus daly
kai, kuriuos reikia apsvarstyt. Pirmas yrą, atsakomybė kom
panijos užpakalyj parduodamo tavoro ir antras yra gerumas 
automobilio arba truko puikiausios vertės.

MES GALIME PATIEKTI ABUDU.
Musų šauksmas yra paremtas ant daugelio laiškų, kuriuos esa
me aplaikę nuo pirkėjų vartotų automobilių ir trokų. šie laiš
kai nurodys nuomonę musų pirkėjų link musų. Jei manote 
pirkti vartotą automobilių arba troką, imkite laiko su mumis 
apie tai apkalbet šiandifh. /

Žemiau telpa keletas parinktų bargenų:
Reo 5 pas. Touring Automobilius.........
Reo 5 paš. Touring Aut. žieminiai šonai 
Reo 7 pas. Touring Automobilius.........
Reo 5 pas. Sedan..................................
Reo 4 pas. Coupe.....................\..........
Taipgi mes turime Šiame laike po keletą 
Chalmers, Chevolet ir Franklin Touring 
Buick, Mflxwell ir Packard trokų.

v Reo Motor Car Co. of Chicago
( alumet 6050. 2501 So. Mlchigan Avė.

Atdara vakarais.

$250.00
$350.00
$475.00
$900.00
$900.00

,kland, Lexington, 
utomobilių, Reo,

Kur seniausia,
Ten geriausia.

FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved, 
. ■■ ‘J™ ' 7T,|s
Geriuii*1h siuntimą^ pinigą, 

laivakortes, pasporiąi ir 11
NOTAKLH

I?oa t Ilsta re, I »a >I- < .los, , 
I ilsu cinai ir i.t.

809 W. 35th St /arti S. Ha 
Tel Boulevard 611

LINIJA 9Broadvay,
SeiLIE"

NevY>rk.NY

. HAMbUPCĄPIIJAVA
AEI5A. LEPOjįc * 

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu
Lietuviai važiuoja į Piliavą 

aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

TA Į KAMBARIUS
ANT 2-jų, 4-rių, 6-Šių ir 8-nių LOVŲ 
“LITUAN1A” ” VASARIO 1, 1922 
POLONI A .......................... .Vasario 22, 1922

TREČIOS KLASOS KAINOS Į:
HAMBURGĄ $103.50 — PIEIAVA $106.50 

" — LIEPOJ U $110.00 •
lj kreipkitės prie

SENIAUSIA 

flaontura 
VIENYBE

Dėlei laivalron

Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lmi- 
jų į Lietuvą ir iš Lie

tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus pertus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

JOHN KUCHINSKAS 
lietuvis Advokatas

1201 W. 22nd St, kerti Learitt St. 
Telepkone Canal 2551

Valandom 4 Iki 6 po piet, Irau 
7 iki 9 vakare. V

Vada visokia* byla*, visuos* 
teismuose. Ekzeminavoja Abetrak- 
tu*, ir padirba visokiu* Dokumen
tus, perkant arba parduodantį Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morgą* 
Uaus ant lengvą IHygą.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

K 29 S. La Šalie St, Room 324 
Tel.: Central 6390 

xVak. 812 W. 33 St., Chicago.
Tel.: Yards 4681

Inventoriaus Išpardavimas
— .Pas —

Sterns Department Store
, 3442-3444 So. Halsted St.

ŠIĄ SUBATĄ IR PANEDELJ
Audeklinės pirštinės su megstais, *Į g 
galais, pora *

■M 111 "• .

49c
49c

‘ T
$1.00 kaklairaikščiai
$1.00 petnešos
Ant ausų užsidėjimui nuo šalčio 25c
$2.50 kepurės $1.39

Vyriškos skrybėlės vertos iki $1.79 
$6.00 už

> fAr’ ■■ ■ u’. < r. ......... . ................................

Moteriški čeverykai mažos $1.00 
' mieros ' , (

Įvairios rų sies kaliošų, 

pora 29C

Rėguliario dydžio kaliošai 

ir stailo 89c
■■..t,.»

Vaikarps siutai vertės $10. už $4.19
Vaika siutai gero materijolo, visi' 
juodos spalvos, Norfolk stailo vertės 
$10.00, dabar $4.19
Aviatorių kepurės k 39c

Dubeltava kru
tinę kūdikiams 
marškiniai

35c

Vaikams overkotai, visi naujų $4.98 
madų > 
--------- - ;—  ----- s

Su kailiniais kalnieriai $9.98

Vyriški avių kailių bruslotai $3.98

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

Pinigus į Lietuva 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

B m
"VIENYBĖ” 

'eina dukart 
SAVAITĖJE 

Spausdina geriausius raš
tus, valiausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
"TARKA” 

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

Pirkite ”Vienyb?s” Bon- 
drovog šorus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10. 
n*

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.
vi-

Reikaliiuldte platesnių 
formacijų apie viską, 
flykito nuims laiškus, 
kaluukilito musų piniginio 
kurao ir knygų katalogo. Q|

ra-
rei-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIflN
VIENYBE PUBL60.
193 Grand St.

BcooKlyn, N. y.
Kur vienybe, 
Ten galybė.

S. w. BANES 
ADVOKATAS 

lai.: » A. M. iki 6 P. M.
1811 Rector Building

* Weat Monroe Street, Chicag*, 
Pbtfne Central 2560 

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yardi 1615. Vai.: 6 Iki • rak.

Tol. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAC

Lietavi* Advokatas 
Kambaris 806, Home Bank Bldg. 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Arta 
Ofire vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

1805-7 127 N. Dearbora SL
Randolph 3899

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

Seeley 8670
-.............. ....... - -- - - *

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

„ Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie SU 
Room 1303 z 

Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų
Namų Tei.: Hyde Pait 3395

Phena Boulevard 6801
ANTANAS GREDUšKA 

GenaraUa 
Kontraktorins te 

bndavotoiu.

cageu

KRUPAS
Krupo baisus smaugiantis kosuiis 

užeina pačiame vidurnaktyj be jokio 
perspėjimo Ir pasigailėjimo. Glessco 
prašalins krupą į 15 fninutų ba vėmi
mo. Užlaiko kvėpavimo pereinamas 
vietas ir išmeta gličiąją nveiegų iš 
visos sistemos. Pasirūpinkit Gle$sco 
butelį šiandie, gaunamą visose vais
tinėse — 50c. butelis, bet kaip galit 
pamierušt dalyko vertę, kuris gali iš- 
j’elbėti gyvastį?

SKAITYKIT IR PLATINKIT

E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai

prašomi pirkinių reikalais 
eiti} tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.
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I KORESPONDENCIJOS
l_ ■ - _________________ _________ •  

me žiemos sezone nors ]>orą 
prakalbų parengtų, nes kleri- 

Sausio 15 d. Lietuvių Sve- kalai perdaug ragus užsiaugi-
— Meldinietis.

DETROIT, MICH.

laiku 
lietuviai 
klebono 

lenkų

sunku.’
pasklido 
neteksiu 
ir turė- 
dvasiško

tainėj turėjome komp. Miko 
Petrausko ir pp. Pocių koncer
tą. Publikos atsilankė taip 
skaitlingai, kad erdvioj salėj 
pritruko sėdimųjų vietų.

Detroite panašus koncertai 
retenybe, nors žmonės ir la
bai myli geresnę ^muziką ir 
dainą. Tą liudija ovacijos, ku
rias publika kėlė koncerto ar
tistams. Beveik po kiekvienos 
dainos jie buvo šaukiami vėl 
ir vėl pakartoti. Programas 
baigėsi duetu iš “Eglės žalčių 
karalienės“. Dainuoja p. Ona 
Pociene ir Petrauskas. Gražu, 
puiku — nors verk. Publika 
šaukia pakartoti. Dainininkai 
išpildo reikalavimą ir apleid
žia estradą. Žmonės sėdi ir 
ploja, ploja. Artistai po kelis 
kartus išeina, dėkoja, o pub
lika vis nepaliauja...

Skirstanties vionas klausyto
jų entuziastų kalba: “Aš
sakau, verta gyventi kad 
ir dėl tos gaidos!“

Ik-lroito lietuviai pasistatė 
nuosavą salę, kuri jiems mo
kėjo 110 tūkstančių dolerių. 
Komp. M. Petrauskas pagyrė, 
kad estrados įrengimas labai 

tinkąs koncertams.
F. Motuzas.

no.

CHICAGO HEIGHTS, ILL

Parapijonai neįstengia išmokė
ti skolos už bažnyčių; 

kaltina bedievius.

Musų kolonijos lietuviai ka
talikai buvo labai nusiminę, 
išgirdę, kini. jų dūšių ganyto
jas rengiasi juos pamesti. Jie 
deda kiek galėdami savo sun
kiai uždirbtus centus ir ban
do mažinti didžiules savo baž
nyčios skolas, bet tos nemažė
ja nei kiek. Apaštališkojo so-

šitą didelę skolą, tai
Pastaruoju 

gandas, kad 
sa^o lietuvio 
šią tenkintis
ganytojo globa. Tas labai įgaz- 
dino parapijoms ir jie subruz
do j ieškoti įmonių. Sausio 10 
ir 11 d. buvo čia atvykusi Chi- 
cagos tam tikra teatro kuope
lė, kuri rodė judomus paveik
slus iš Gena vai tės gyvenimo. 
Priedan buvo palodyta Ciceros 
parapijos piknikas ir kiti pa- 
marginimai. Pasisekimas betgi 
buvo menkas.

RACLNE, WIS.

Sausio 15 d. po pietų Union 
Hali buvo A. L.-T. S. 35 kps. 
susirinkimas. Išrinkta nauja 
šiems- metams kuopos valdy
ba. Nutarta paminėti Lietuvos

skupas reikalauja vis iš savo 
ganomųjų avelių, neturėdamas 
to, ar jos turi kur ganytis, ar 
ne. Tuo tikslu surengiama vi
sokių pramonių gražiais var
dais. Viena jų buvo Ketur- 
dešimtiniai atlaidai. Per juos 
surinkta nemažas pinigų pluo
štas ir po to buvo sakyta, kad 
dabar tai užteksią vyskupui 
procentams užmokėti. Bet ne
praslinko nei pora savaičių 
laiko kaip vėl pkrapijonai iš
girdo, kadyhėra iš ko nuošim
čiai mokyti ir reikia bazaras 

kermošius rengti. Bazartis bu
vo surengtas ir per kelias die
nas stengtasi daryti biznis, kad 
tik tą .skolų naštą kiek suma- 

dar ir 
čia bu- 
aukoto- 
mažiau

darbuotes vi- 
nėra pas mus. 
susirinkimuose

priklauso smulkinin- 
kurie yra labai sufana- 
ir savo svetainių neiš-

Darbai čia labai sumažėjo; 
dvi šajMJS visai tapo uždary
tos, o dvi dar dirba 
na jų dirba tik vieną dieną sa
vaitėje, antra tris dienas. Tai
gi žmonėnis darbininkams la
bai sunkus gyvenimas.

— J. Garasinikas.

vie-

ŽADA (LEISTI AMERIKOS 
LIETUVIŲ KNYGĄ.

Bus kviečiamos vietines drau
gijos, kati bendrai susitarus ir 
vasario 16 d. surengus prakal
bas ir pritaikintą vakarui pro- 
gramėlį. Jei kitos draugijos, 
butent “Kadų“, nepriims- san- 
dariečių pakvietimo, tai vis- 
tiek vasario 16 d. vakare bus 
parengtos .prakalbos vien tau
tiškų draugijų spėkomis. Kuo
pa aukavo $100.00 dėl suma
žinimo Sandaros skolų ir pa

sižadėjo antrą šimtinę suko- 
lektuoti Politikos Fondui.

Nutarta rengti išvažiavimą 
vasarą (birž. 11 d.) į Mount 
Midway Park.

Pas mus parapijinės drau
gijos bažnytiniamę skiepe juda. 
Komunistai sustojo rengę pra
kalbas. Laisvamanių kuopa ir
gi snaudžia pačiame geriausia
me laike. Butų gerąi, kad šia-

žinus. Buvo daromos 
kolektos tam tikslui ir 
vo graudenama, kad 
jai nedėtų krepšin-
kaip dolerį, nes jie esą ne ko
kie ubagai. Žinoma, pinigų rei
kia. Man teko matyti parapi
jos apyskaita už 1921 m., kuri 
I>arodo, kad bažnyčios skola 
siekia $40,000, kuomet visa 
bažnyčios vertė yni apie -27 
tūkstančiai dol.

Visa ta skola guli ant spran
do parapijonams, kurių yra 
apie 300 asmenų. Tokiai dar
bo žmonių # saujalei išmokėti
-----------■■■■-----------■>. . Tgs-.T-.-f-i;

šiaip kokios 
suomesnes labui 
Jei draugijų 
kas paduoda įnešimą surengti
prakalbas, ar paskaitas, tai 
tuoj jam atsako, kad “čia be
dievybės platinti nereikia“, nes 
ir be jų esą bedievių tiek daug, 
kad nesą kam bažnyčios skolų 
mokėti. Be to darbininkiškos 
prakalbos čia sunku yra su
rengti ir dėlto, kad visos sve
tainės 
kams, 
tizuoti
duoda nei darbininkų, nei ap- 
švietos reikalams. Bet svar- 
brafisia šitos kolonuos susnu- 
dimo priežastis, kaip man re
gis, tai inteligentų trukumas. 
Jei čia butų koks lietuvis dak
taras, ar advokatas, tai jis ga
lėtų praskinti kelią žmonėms 
iŠsiliuosuoti nuo visokios ver
gijos. čia yra gera vieta, nes 
žmonės turi visokių reikalų ir 
dabar yra priversti eiti su jais 
pas svetimtaučius.

Gerbiamieji inteligentai, ma
lonėkite apsigyventi musų mie
ste, o bus daug naudos iš to 
ir jums ir visuomenei.

— Mažiukas.

Lietuvos Finansų Misija 
Amerikoje (730-7th Avė., New 
York City) išleido į Amerikos 
lietuvius '• atsišaukimą, kuria
me sako: 

I .

“IJotuvos Finansų Misija 
šiuomi atsišaukia į Visas lietu
vių draugijas Amerikoje, pra
šydama pasidarbuoti labai 
svarbiu tautos reikalu. Visiems 
yra žinoma, kad Amerikiečių 
lietuvių organizacijos nuveikė 
milžinišką darbą Lietuvos at
gaivinimui. Kadą Lietuvą dar 
caras valdė ir kada savo spau
dos neturėjome, Amerikie
čių draugijos kure lietuviškos 
šviesos židinius čia Ameriko
je, auklėjo lietuviuose demo
kratijos ir savarankumo dva
sią, ir gaivino brolių dvasią 
Lietuvoje. Laisves vejaliui pa
piltus, Amerikiečių draugijos 
nešė Lietuvai visokią pagelbą, 
kad tik galėtų vergijos 
nusikratyti. Lietuvos 
ir apš vietos reikalus 
draugijos visada rėmė ] 
širdžiausiai ir galima < 
pasakyti, kad Lietuvai j 
ir laisvę užtikrino nekas

Amerikiečių draugijos, 
savo darbais musų drau- 
įrašė savo vardus isto- 

neišdildomomis raidėmis.

vieną vietą ir pastatyt musų 
(buugijoins amžiną paminklą, 
kurs ir musų ainiams primin
tų, ką Amerikos lietuvių drau
gijos yra nuveikusios Tėvynės 
Lietuvos labui.

Yra sumanyta išleisti neto
limoje ateityje knygą, kurioje 
butų surašyti visi musų draiv- 
gijų geri darbai Lietuvos la
bui. Toje knygoje tilps taip- 
pat draugijų fotografijos. Kiek
viena (Jraugija, skyrius ar kuo
pa, piisįdėjusi prie to darbo 
— surinkimo žinių — gaus 
po vieną egzemplorių tos knj^- 
gos už Mlyką.

Visų musų organizacijų, 
kaip centralinių, taip ir vieti
nių valdybų, nuoširdžiai pra
šome į pagelbą tam svarbiam 
darbui. Lai tasai paminklas 
Amerikiečiams išeis tikrai‘gar

bus ir pilnai užbaigtas.
Organizacijų sekretoriai ne

trukus gaus iš Misijos tam tik
rų laiškų su visais reikalin
gais nurodymais,”

P. ČARNECKIO LANKYSIĄS 
LIETUVIŲ KOLONIJAS.

-.. ' x
x Lietuvos Finansų Misija pa
neša, kad Lietuvos Atstovas 
p. Čarneckis vasario menesį 
aplankysiąs šiąs Pennsylvanijos 
lietuvių kolonijas: Vasario 1 
di Wilkes Barre; 2 d. Kings- 
ton; 4 d. Plymouth; 5 <1. 
Scrantpn; 7 <1. Forest City; 8 
d. Sugar Notch; 9 d. Pittston; 
20 d. Tamaųua ir Coaldale; 22 
d. New Pniladelphia; 23 d. 
Minersville; 25 d. Mt. Carinei; 
26-7 d. Shenandoah ir Malia- 
noy City; 28 d. Hazleton.

MBS. A. MICHNIEWICH 
AKUSERKA

8101 FL Hahted 8tn kampas 81 gal 
Viename name au Dr. Monkevičium. 

Tai. Boulevard 9708
Baigus! A ka
ta rijo* knlegl 
ją; ilgai prak
tikavus! Peną 
ailvanljoa hoa 
pi tai ėsa. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose tr 
Idtokiuose rei 
kai uosi mo
terims Ir mar
ginome.

DR. A. R. BLUMENTHAL
Akly Specialistas 

4649 S. Ashland Are, 
Kampa* 87tk 81

SKAITYKIT IR PLATINKIT

DR. A. MONTVID
Lietasis Gydytojai ir Chirurgu

Yalandaai nuo 6 iki 8 vakare 
Bazidancijos toL Kedrie 7714

Federal Bond į, Laod Company
%

Siunčia pinigus į Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paStą, 
čekiais ar telegrarcais.
Parduoda
Parduoda

laivakortes j visą pasauli, 
namus, žemes, farmas ir bondsus.

666 W. 18-th 
Chicago.

OFISAI:
St., 1439 S. 49th Court 

Cicero.

Nepamirškite papra

šyt L. Klein štampų.JOE SHIMKUS
Generalis, Lietuvis
Pardavėjas No. 4 

-----------------------------------/

Pratuštinimui siūlome* dabartinės pažymėtinos vertės aukštos rųšies sotus.

RAKANDAI PAGRAŽINA NAMUS—Raudonos Radės Išpardavimo vertės
Icengvi išmokesčiai

pančių 
laisvės
musų 

konuo- 
drąsiai

Tais
gijos
rijon
Tik reikia tas aukso raides —
draugijų darbus — surinkti į
--------- , y.................................    ,„„-J

* Lendriniai ir velouro setai — 
sutaupymas 1/3

Siūlome kiekvienų sampęlio setą iš viso stako Regu- 
kainos tikietai prikabinti, atimt vieną trečdali.

$90.00 
$130.00 
$ 157.35
$220.00
$220.00 
$300.00

liarės
£135.00 Šmotų
$195.00 3-Srrcotvj
$237.50 3-šmotų
$930.00 3-šmotų
8330.00 išmotų
$450.00 3-šmotų

setas
setas
setas
setas
setas
setas

Ant lengvų išmokeečių

velour apmuštas
velouru apmuštas 
velouru apmuštas 
velounu apmuštas 
velouru apmuštas
velouru apmuštas

Kimšti seklyčios setai—sutaupymas 1/3
Ant lengvų išmokesčių

Šie sampelio setai kviečia tamistą apkalbėjimui; 
vertybę ir apdangalai geriausio audeklo, velouro ir 
tapestry.

95.00 3-šmotų setas velouru apmuštas
$275.00 3-Smotų setas tapestry apmuštas
$345.00 3-šmotų setas velour apmuštas
$450.00 3-šmotų
$575.00 3-šmotų

setas tapestry apmuštas 
setas velouru apmuštas

$130.00
$183.00
$230.00
$300.00
$450.00

D A LOVOSPullman
Populiarės ir praktiškos seklyčios 
arba miegkambariui lovos; apsuka
ma sėdynėj; mahogany baigimo rė
mai, tapestry arba velouro viršai. 
79.50 Da-lova, velouro tik .. 58.75 

95.00 Da-lova tapestry tik 69.75 
115.00 Da-lova velouro tik .. 83.50 
135.00 Da-lova, tapestry. tik 92.75

Galiniai 
Stalai

> $4.50 
Mahogany bai 
gimo, tvirtai 
padaryti; pe
riodo dezaini- 
nimo, pusiau 
apvalainu vir žum,

Suteikiant jiems gerą, sveiką ir mais
tingą maistą laiko vieniu metų. Jeigu 
jūs negalite žindyti savo kūdikio, neban
dykite maitinti kitokiu maistu — tik 
duokite jam ?

Dlenonu, 9 ryto Iki 9 rak.

. Jiet 10 Iki 12 Klot*.
B

Tel BonlevprG HU

DR. mu
1900 So. Hatated St

TeL Caaal 2118
Ofisą yalandoai nue U ryte M 

8 vakara.
Radd«mrija) 2811 W. 83H BĮ 

Tel. Prospect 8488
— 1 . ' .W--—y-—

Kaip Yra Stiprus, 
Sveikai Kūdikiai 
Subudavoti?

EAGLĘ BRAND
(C0NDEN3ED KILK i

Tai maistas, kuris yra pastatęs ir išauklėjęs 
tūkstančius stiprių ir sveikų vaikų ir mer
gaičių per pastarąsias tris gentkartes.
Iškirpkite ir prisiųskite šitą 
apgarsininmą į Borden Compa
ny, New York ir gausite pil
nus patarimus ir nurodymus, 
kaip jį vartoti lietuvių kalboj 
visai veltui. Taipgi ir puikią 
kūdikių knygą.

Tajaphone y arda 5082

DR. M. ŠTUPNICKI
81D7 So. Morgan BL, 

Chicago, HL 
YALAJIDOSi Hao 8 M 11 ryte 

ir aao f iki 8 vakare.

Sausio pratuštinimo išpardavimas jau eina
-į •

4
(jį r f and. Ashland Avė.

ĮJOTAI MOTERIMS IR 
merginoms

| TRYS DIDĖLI LOTAI

LOTAS 1 — KOTAI KURIUOS PARDAVOJOME 
PO $25, DABAR $13.98.

Bolivia, velouro, polo ir kitokios materijos, juodi 
rudi navy ir pekin. Vilaginiai kalnieriai bobriniai; 
astrakhan ir to pat audeklo apvadžioti. Pilnutė ei
lė su diržais, panaipa j vyriškus ‘sportiški kotai ir 
tarpe šių kotų yra gana gražiai žibančiais užpa
kaliais. Visokio dydžio moterims ir merginbms. 
Vertės $25.00 už

Lotas 2— Kotai kurie parsida- Q Q E* 
vojo iki $35 už *P *

Lotas 3— Kotai kurie parsida- (Į» <*) 4YO 
vojo iki $55 užj «|>Zi7.i7O

Groserio išpardavimas. Tėmykit kiek sutaupysit
Sviestas >

Puikus creamery, ekstra 
kokybės sva- 
ras vOU
Bunte'cocoa vieno O "7 s* 
s-va.ro kenas ’ite ■
Seeta arbata, _ 
ryšies Ceylon, 
svaras
ęalumet Bogink
1 svaro 
kenas 
Lemono ir Vanilla tyras 
extraktas 8 unci 
jų butelis

geriausios

Bovvder,

25c
39c

Santos Blend ka>
va, 3 svarai v I v 
Žemuogių košė, 9 uncijų 
puodas; 2 puodai *8^0^ 
už . •

Sunktai orančių drebučiai, 
B puodai 25c
Grape Itaid Vynas*—Pri- 
imnus, ® 4 CQ

Libby’s prirengta muitai*- 
*da, 2 puode 
liai

Mazola aliejus 
arba virimui 
kvorta
Savoy ananasai
No. 2’zi, kenas
Puikios Santa Cląra sly
vos, 30—40 dydžio; 28 c. 
vertis, specialiai 91 p 
svaras ■ I v

21c
salotoms

58c
38c

Prefet saradinkos, 1 sva
ro apvalainas ke- 1 Q A 
nas ilvls

Importuotos riebios silkės 
9 uncijų apvalair OCa 
na* lcAna.au 8 už
Fort Dearbom apricots, 
geriausios rųi1**, supa
kuota—No. 2% £Qa 
kenas fcvw
Geltonos sulipę pyččs, No. 
2% . kenas, ekstra C "7 f* 
geros, 2 kenai v f V 
Saldys komai —saldus ir 
minkšti, No. 2 ke- 25c
Geltoni komai valgymui, 
geriausi l 14 f*
5 svarai .■“•V

Miltai
Gold Medai miltai, % baČ 
kos mai- QQa
šas už vOG
Macaroni ir spagetti, Rau- 
donoje Kryžiaus, __
U pakeliai

Stambios lokšenos, ekstra 
geros 
2 svarai z 
Kočiotds avižos 
didelis, pakas 
Aunt Jemima 
miltai, 2 
pakai
Raudonos Alaska Salmon, 
1 svaras, paplokš- Oflp 
Čias kenas Cvv

25c 
-25c 

blynams 

25c

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 ild 5 Ir• 

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

Narn.: 2914 W. 43rd Street. 
Tel. Lafayette 263 

k.-------------------------- —------------ ---------/

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 80 metai 

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

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: ‘ „

Moteriškų ir Vyrišką.
Taipgi Chroniškų Ligą. 
OFISO VALANDOS:

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

2 po piet.
Telephone Y arda 6^7

Ganai 157 
faktinis TaL fUaal 1118

DR, E Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

▼alaądHt II Ud 12 rytej 1 Ild < te 
pilt 8 Iki 9 vakara.

HadlBomli aue 9 MII oto.

Telophone Yardi 1582

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRGRGA8 
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydė lim

pančias, senas Ir paalaptia- 
gaa vyrų ligas.

1259 So. Halitrd Ckieage.

Tel, Boulevard 9169
Dr.A.J.KARAUUS 

Gydytojai Ir GhirvtM 
VALANDOS: 9—11 ryto 

B—9 vakavo.
•sas R*. Morca* GtrteA 

Ckicas*. m.

Tilipheni Van Burtų 194
Itee. 1119 ledependence Blvd. Chleagfl

DR. A. A. ROTU 
8MRA8 GYDYTOJAS tr CHIRURGAS 

8|HCiallitas Moterilką. Yyriikų,

Oftoaii

lcAna.au
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1789 80. KALSTEI) ST 
k CHIČAGO, ILLINOIS. 
fc*! Roetmlt 8MI

Mftter 
Office

CM 
2.96
1.76

IhitttOd m Sacond 
March 17th, 1914, ai

rovę. J ie protestavo prieš 
karo stovį ir reakciją; jie 
prispyrė Seimą atmest Hy- 
manso projektą; jie iškėlė 
Seime Klaipėdos krašto 
klausimą; jie, pagalios, pir
mutiniai stojo į atvirą kovą 
su šmugeliu ir korupcija vy
riausybės įstaigose.

Primindami šituos faktus, 
mes kviečiame susipratusius 
darbininkus padėti Lietu
vos socialdemokratams ir 
toliaus tęsti savo naudingą 
darbą.

Vhna kopija 
Savaitei —, 
Minamai M

fAtplgfntal

Trims 
Dviem

» ■<
-~Į—Į , . j 1.50

2.26

Remkime Lietuvos
Socialdemokratus /

Rodo savo veidą.
Užėmęs ministerių pirmi

ninką vietą, Francijos atža
gareivių vadas, Poincarė, 
jau pareiškė, kad Genujos 
konferencijoje jo įgalioti
niai nedarys jokių nusileidi
mų. Vokietija turėsianti 
pildyti Versailio taikos sąly
gas, o Rusija turėsianti duot 
“garantijų”, pirma negu bus 
pradėta su ja tartis.

Bet kitaip kalbėti nauja
sis ministerių pirmininkas ir 
negali, kadangi jisai remia
si tais elementais, kuriems 
Briand’o politika buvo ”per- 
daug liberališka”. Iš antros 
pusės tečiaus, kitos valsty
bės negali eiti Francijos at
žagareivių keliu. Franęijos 
valdžiai todėl grasina pavo
jus palikti visai izoliuotai 
(atskirtai) Europoje.

“Šiandie sueina lygiai trys 
metai nuo nužudymo proleta
rinės ‘ revoliucijos karžygių, 
Karoliaus Liebknechto ir Ro
žės Luxemburg.. Jų užmušė
jai, vokiečių juodašimčiai, 
gyvi ir vaikščioja sau laisvi. 
Apie dvidešimts tūkstančių 
(? “N.” Red.) proletarinių 
revoliucionierių žuvo už rei
kalą revoliucijos Vokietijoj^. 
Pirmos© jų eilėse spindi var
dai Raudonosios Rožės ir

I 

Jaunojo Liebknechto \ (K.
* Liebknechtas turėjo apie 50 

metų amžiaus. *‘N?’ Red.). 
Atminimas apie juos bus ne
išsemiama versmė revoliuci
nio. įkvėpimo visiems darbi
ninkų klesos kovos vykinto
jams.” •
Bet laikraštis, kuris šitaip 

garbina Rožės Luxemburg at
mintį, skelbia tokias idėjas, ku
rias nabašninkė pasmerkė grie 
žčiausiu budu, ir niekina tuos, 
principus, už kuriuos ji kovojo.

ligoje recenzijoje apie Rožes 
Luxemburg brošiūrą, “Rusijos 
Revoliucija”, mes parodėme, 
kad garsioji Vokietijos revoliu-1 
cionierė pasmerkė Rusijos bol-, 
ševikus už steigiamojo seimo Iš
vaikymą, kad ji aštriausiu budu 
kritikavo juos už diktatūrą ir 
terorą, kad ji reikalavo demo
kratijos ir pilietinių bei politi
nių teisių ir laisvių, kurias bol
ševikai panaikino.

. “Laisvė” gi per kokius trejus 
metus va\ė atkaklią (ir purvi
ną) propagandą prieš visus ši
tuos principus. Savo “garbini
mu” ji šmeižia Rožės Luxem- 
burg atmintį!

Kelios dienos atgal buvo 
pranešta' “Naujienose”, kaį 
Lietuvos Laisvės Fondas 
pasiuntė Lietuvos Socialde
mokratų Partijai 100,000 
auksinų aukų.

Mums nėra reikalo čionai 
aiškinti, delko Amerikos lie
tuviai darbininkai privalo 
šelpti Lietuvos socialdemo
kratus. Visi, kurie skaito 
“Naujienas”, žino, kad ta 
partija yra vienintelė nuo
saki Lietuvos darbo žmonių 
gynėja. “Extra-revoliucin- 
gieji” komunistai mokėjo 
tiktai skaldyti darbininkų 
judėjimą ir savo utopiniais 
©balsiais klaidino darbo 
žmones. O socialdemokratai 
jungė darbo žmonių jiegas 
į daiktą ir mokino juos ko
vot su savo išnaudotojais.

Jie pasižymėjo tečiaus ne 
tiktai, kaipo siaurai klesi- 
nių reikalų atstovai. Social
demokratai St. Seime griež
čiau ir energingiau, negu vi
sos kitos partijos, stojo ir 
už viso krašto laisvę ir ge-

SĄMOJINGA PARAMA LIE
TUVOS DARBININKAMS.

NEPRIKLAUSOMOJI S.-D.
PARTIJA LENKIJOJE.

“Naujienose” jau buvo rašy
ta, kad nuo lenkų socialistų 
partijos (P. P. S.) atsimetė 
tie socialistai, kurie buvo prie
šingi šovinistiškai Daszynskio 
politikai. Jie susiorganizavo į 
atskirą partiją ir pasivadino 
“nepriklausomais socialdemo
kratais.

Europos socialistų spauda 
praneša, kad Nepriklausomoji 
Lenkijos Socialdemokratų Par
tija išsiuntinėjo visiems Lenki
jos dienraščiams pareiškimą, 
kuriame sakoma, kad ta partija 
neturi nieko bendra su komuni
stais, ir kad jos programas ati
tinka Vokietijos nepriklauso
mųjų socialdemokratų prograr 
mui. :

ROŽĖS LUXEMBURG 
BINTOJAI”.

“GAR-

Sausio 16 d. “Laisvu” 
sdino 1-ame puslapyje 
Liebknechto ir Rožės Luxem- 
burg paminėjimą:

išspau-
šitokį

Du draugai, gyvenantys So. 
Omahoje, A. Zalpys ir P. Juze
liūnas, sugalvojo labai sąmo
jingą būdą paremti Lietuvos 
darbininkų judėjimą. Apie tai 
mes skaitome 51-am Kauno 
“Socialdemokrato” numeryje:

Du musų draugu, gyve
nančiu Arąprikoj, piį. P. Ju
zeliūnas ir A. Zalpys sumanė 
gražų daiktą. Jie nori kuo 
galėdami prisidėti prie suža
dinimo darbininkų judėjimo 
ir darbininkų minties Lietu
voje, Draugam P. Juzeliunui 
ir A. Zalpiui ypatingai 'rupi 
Lietuvos darbininkų padėji
mas ir gyvenimas. Jie norė
tų, kad ir Lietuvos darbinin
kės pasektų savo draugus, 
susipratusius darbininkus ir 
veikliai pačios dėtųsi prie 
bendros darbininkų kovos už 
geresnę savo ateitį. šiuo 
konkursu musų draugai P. 
Juzeliūnas ir A. Zalpys kvie
čia jus, Lietuvos darbininkės, 
kad ir jus prašnektume!. Jie 
atsiuntė “Socialdemokrato” 
redakcijai 8000 auksinų ir 
pranešė mum: pakviesti Lie- 
tuvos darbininkes, kad jos 
parašytų Straipsnių iš Lie
tuvos darbininkių gyvenimo

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAUVO 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

ITfrinyi)

m—i .i*

rankos nutvėrė ir jį; jis susitraukė ir ėmė 
šaukti ne savu balsu; bet nieko su juo neat
sitiko; pravėręs akis jis pamatė vyrą juoda kau
ke ant burnos, kuriame jis lengvai pažino Ma- 
givnę. Niekuomet savo gyvenime Petras' taip 
nesidžiaugė pamatęs žmogaus veidą, kaip da
bar, matydamas kaukėtą žiurkės snukį! MagiV- 
nė turėjo buožę savo rankoj ir su įnirtimu 
phimsėjo į drabužius aplink Petrą. Užpakaly 
Magivnės stovėjo Hametas ir Kumingas, užsto
dami kelią ir retkarčiais atsargiai suduodami 
patys.

bent kuriuo iš žemiau padėtų 
klausimų. • Kurie straipsniai 
pasirodys tikusiai parašyti, jų 
rašėjos gaus dovanai visiems 
metams “Socialdemokratą” iš 
musų priaustu pinigų. Pa
tys straipsniai bus išspauz- 
dinti musų laikrašty .

Lietuvos darbininkės, par 
siskubinkit pasinaudoti gera 
proga!

Galit rašyt mum straips- 
nius bent kuriuo sekančiu 
klausimų:

1. Ar Lietuvos darbininkės 
ir darbininkai turi bendrus 
tikslus, kovodami už geresnę 
savo klasės ateitį ?

2. Kodėl mes, darbininkes, 
labiau esame atsilikusios nuo 
vyrų klasiniu susipratimu ir 
išsilavinimu ?

3. Kaip pasalinti darbinin
kų atšilikimo priežastis?

4. Lietuvos darbininkės 
vargai ir sielvartai.

5. Kokios lygybes norėtų
Lietuvos darbininkės su vy
rais. *, i

6. Delko Lietuvos darbinin
kė turi dalyvauti Lietuvos 
proletarų klasės kovoje?

7. Kaip supranta Lietuvos 
darbininkės socializmą ir ko 
iš jo laukia?

8. Lietums darbininkių 
/ apdraudimo reikalas motiny

stėj.
9. Kuo skiriasi darbininkių 

padėjimas dvaruose ir pas 
ūkininkus ?

10. Kokie yra santykiai 
tarp darbininkių ir turtingų
jų ūkininkų dukterų?

11. Kodėl Lietuvos darbi
ninkės nori išvažiuoti mies
tan ar Amerikon?

12. Kuo Lietuvos darbinin
kė gali prisidėti prie girtuok- 
lybės apstapdymo?

.13. Ar reikalinga Lietuvos 
darbininkėm rištis į organi
zacijas ir kaip reiktų organi
zuotis, kartu su . vyrais ar 
skyriumai ?

14. Kas feikalinga daryti, 
kad darbininkė galėtų apsi
šviesti ?

15. Ar Lietuvos darbinin
kai pripažįsta darbininkes 
lygiais sau žmonėmis, jeigu 
ne, tai kodėl?

Parašytus straipsnius rei
kia siųsti “Socialdekrato” 
Redakcijai tokiu antrašu: 
Kaunas, Keistučio g. “Social
demokrato” Red. Straipsny 
reikia pažymėti, kad jis ra
šytas konkursui. Reikia pri
dėti savo antrašas. Kuris 
straipsnis vertas, dovanos, 
spręs “Socialdemokrato” Re
dakcija.
šitas konkursas suteiks pini- 

gišką pagClbą geriausiam Lie
tuvos darbininkų laikraščiui, 
prisidės prie jo paskleidimo ir 
paskatins prie rašymo ir gal
vojimo darbininkes-moteris Lie
tuvoje.

Kad tai Lietuvos darbininkai 
turėtų dauginus tokių protingų 
draugų šioje šalyje!

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

tomobilius. -Petro.draugai nunešė jį j vieną au
tomobilių ir pavažiavo 'toliau; tąsyk Petras at-. 
siipeikėjo ir visi keturi susėdę taip juokės, kad 
net jiems šonai skaudėjo; jie kumščiojo viens 
kitą į pečius ir su pasigerėjimu pasakojo apie 
tai, ką kuris matė. — ILametat’, ar matei, kaip 
Greidei antakį atvožė ir kraujas pasiliejo ant 
jo viso? Gerai, jis norėjo būti Raudonu — jie 
padarė jį raudonu ne tik iš vidaus, bet ir iš 
lauko! — Ar matei, Magivne, kaip vienas tų 
vyrų “Ožys” Elis padarė dvilinką nosį valkatų 
poetui? Arba kaip Ogdenukas, Prekybos Sky
riaus prezidento sūnūs, gražiai parodė už ką 
jis laiko tuos •gyvulius, vyrus ir moteris? kada 
toji kalė Jankovičaitė jam rėžė į burną, jis. nu
tveręs ją už krūtų kuo nenutraukė jų ir toji 
suklykus ’ apalpo!

♦ Taip, jie išvalė juos. Bet tai dar ne visa; 
jie pabaigs savo darbą šią naktį, ui! Jie leis 
šitiems rjmlininkairts karo paragauti; jie pa
darys galą Raudonajam Terorui Amerikos 
Mieste! Petras galįs važiuoti drauge, jei jis 
norįs pamatyti gerą dalbą; jie važiuoją užu- 
miestėn; nuvažiavus bus tamsu, o jei dar jis 
užsidėtų (kaukę, tai tikrai niekas jo nepažins. 
Petrui pakvietimas patiko; jo kraujas virė 
visas buvo perimtas medžiokles upu; jam 
rėjos būti prie mirties, kad ir kažin kas 
tų.

Revoliucija ir Teroras 
... .. . >.| 

J. Vanagas
Revoliucija negali apsieiti 

be aukų, nes be Šiokių ar to
kių aukų neapsieina jokia ko- 

Bct tai ne teroras. Tero- 
tada bus, kada revoliuci- 
pradedania nešti aukų, ku- 
pati

va. 
ras 
jai 
rių rovoliucija ncVcika-

ir yra bolševikų di- 
nuodėmė. Ta nuodė-

Čia tai 
džiausią 
mė yra dar tuo didesnė, kad 
jie savo darbus stengiasi viso
kiais budais pateisinti remda
miesi Marksu,. Engelsu, kurie 
buk irgi buvę “revoliucinio te
roro” šalininkai, ir todėl kas 
yra prieš juos (bolševikus), 
tas esąs ir prieš Marksą, Tai 
neteisybe.

Revoliucija teroro nereika
linga. Teroras atsiranda tada, 
kai mažuma pataikaudama di
džiumai, žadėdama jai neįvyk
domų dalykų, paima valdžią į 
savo rankas. Duotųjų pažadė
jimų ji negali išpildyti, o tie 
kuriems buvo pažadėta, reika
lauja. Paleisti valdžios iš sa
vo nmkų ji irgi nenori, todėl 
ir telieka vienas kelias — im
tis tferdro: kas drįs reikalau
ti, tam kalėjimas at mirtis. 
Bet ten, kame valdžią paima 
dauguma, kame yra proleta
riato, o ne atskirų asmenų dik
tatūra, ten teroras nereikalin
gas. Tai aiškiai parodė ir 1871 
m. prancūzų revoliucija apsi
ėjusi be teroro.

žinoma, tuo nenorima pasa
kyti, kad proletariatas turi sek
ti Kristaus žodžius: “jei tau 
sudavė į vieną ausį, tai atsuk 
jam ir antrąją”. Ne, proleta
riatas negali savo priešinin
kams pataikauti, bet jis taip
gi negali (teisybę pasakius,

ko — pavyzdys vėl 1871 Pran
cūzų revoliucija, — tai daro 
tik jo vardu prisidengusieji) 
tyčia jieškoti bereikalinvų au
kų, kad jų krauju apsvaigi
nus suvargusias, išbadėjusias 
minias.

Iš to, kas pasakyta, aišku, 
kad revoliucinis teroras taip
gi kenkia ne buržuazijai, bet 
darbo klasei. Istorija tai aiš
kiai patvirtina. Prisiminkime 
tik 1793 m. Prancūzų revoliu
cijos terorą. Žinomas tų laikų 
prancūzų socialistas Louis 
Blanc sako, kad iš 2750 tero
ro aukų, kurių kilimą jis ga
lėjęs susekti, tik 050 tebuvę 
buržujų, visi kiti darbo klasės 
nariai, Tą patį pasakys ir bol-y 
ševi'kų teroro istorikai. Jau 
anais laikais buvo girdėti, kad, 
tur būti, visą tą terorą veda 
prisidengę revoliucininkų var
du kontr-revoliucininkai, norė
dami padaryti revoliuciją visų 
neapkenčiamą, šiandien tokių 
balsų dar daugiau girdėti. Jie 
nėra be pamato. Visi juk ži
no, kad caro laikų ochranikai 
dabar sulindo į “črezvičaiką”

ir ten “dirba revoliucijos nau
dai”, t. y. kasa jai duobę.

Kad teroras yra nereikalin
gas, to mokino ir mokslinio 
socializmo įkūrėjai — Mark
sas ir Kngelsas.

Teisybė, 1848 m. Marksas, 
rašydamas apie Vengrų revo
liuciją yra' pasakęs: “kont'r- 
^evoliucijos žvėriškumas įti
kins žmones, kad tik viena 
priemonė tėra senosios visuo
menės tvarkos mirties ir nau
josios visuomenės gimimo so
puliams sumažinti ir sutrom- 
pinti — tai revoliucinis tero
ras.” Tuos Markso žodžius pa
sigavę 'bolševikai ir triubija, 
kad jie Markso pėdomis einą, 
bet jie tyčia slepia tai, kad 
vėliau patsai Marksas aną sa
vo pažiūrą pasmerkė. Štai 1871 
m. (vadinasi po dvidešimties 
metų įtempto teoretinio ir 
praktinio darbo, qx) to kai pa
sirodė “kapitalas”) Marksas ra
šydamas apie antrąją Pary
žiaus komuną (1871 m.) di
džiai geredainos sako, kad ji 
nesutepė savęs jokiomis žudy
nėmis, “kuo taip gausingos bu
vo kitos revoliucijos, o ypač 
aukštųjų klasių kontr-revoliuci- 
jos”

Griežtai priešingas terorui 
buvo ir Engelsas. 1870 m. rug
sėjo 4 d. rašė jis Marksui taip:

“Teroru mes paprastai va
diname tokių žmonių viešpa
tavimą, kurie baugina kitus, 
bet tai yra neteisinga; tero
ras — tai tokių žmonių vieš
patavimas, kurie patys yra 
įbauginti. Teroras — dažniau
sia tai bereikalingas žvėrišku
mas, kurio imasi įbauginti 
žmonės, kad save nuraminus. 
Aš esu įsitikinęs, kad 1793 m. 
teroro kaltė krinta išimtinai 
ant išsigandusių, patriotais pa
sivertusių buržujų, smulkiųjų 

obivatelių ir terorą savo as
mens reikalams išnaudojančių 
visuomenės atmatų pečių”.

Taigi, teroro šalininkai — 
buržujai arba revoliucijos spe
kuliantai, tiek vieni, tiek ant
ri žudo tavolhioiją, nes tero
ro griebiasi turėdami galvoj ne 
revoliucijos, bet savą luomo 
ar asmens reikalus. Pasilaiko, 
žinoma, ir sąžiningų, bet su
klydusių žmonių, kurie teroru 
nori aukštų, prakilnių tikslų 
pasiekti, bet tada jie nebe 
marksininkai ir neprivulo 
Markso vardu prisidengti, ne
privalo savo nuodėmėmis švie
saus socializmo tėvo vardą 
tepti.

Visa tai, manau, naudinga 
žinoti Amerikos draugams, nes, 
kaip matyti iš “Naujienų”, jie 
vis dar ginčijasi “ar Lietuvai 
teikalingas bolševizmas?”

H a 11 e a/S.
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Betunodamas čia jis klausėsi to sumišimo, 
kuris dabar įvyko. Jis gindėįb tik moterų riks
mus, besimušančių vyrų keiksmus, perverčia
mų rakandų brazdėjimą ir buožių bei suka
mųjų raktų kaukšėjimą žmonėms į galvas^ Jau
nieji Prekybos Skyriaus ir Pirklių bei Išdirbė
ję Draugijos nariai atvyko gana skaitlingai, 
kad turėjus užtikrintą pasisekimą. Jų užteko 
pripildyti visą kambarį, apstoti duris ir pasta
tyti po du ar tris sargus prie kiekvieno lango 
ir dar atliko būrys saugoti, ar kas nešoks nuo 
stogo, ar nesislėps medžiuose darže.

Petras drebėjo ir klausėsi to baisaus riks* 
mo; staiga jis išgirdo šauksmus tų, kurie bu
vo viršum jo, ir pajuto, kad juos daužo buo
žėmis ir trauko šalin; ant, galo jis žiuri, kad

* Muštynės vidui ir lauke greitai pasibaigė, 
nes visi, kurie priešinosi, buvo parblokšti, ar 
suimti. Paskui keli Gotos agentai, kurie sekio
jo paskui šituos Raudonuosius per metus ar 
dvejis laiko ir visus juos pažinojo, išrinko tuos, 
kurie ypatingai buvo pageidaujami, apjieškojo 
juos, ar neturi ginklų ir surakino pančiais. Vie
nas tų vyrų priėjo prie Petro, kuris.staiga kri
to be sąmonės ir užmerkė akis; Hametas nu
tvėrė jį už .pašąstų, o Kilmingas už kojų ir ne
šė laukan; Mngivnė eidamas sale kaip palydo
vas sake pakartodamas: “Mums jis reikalingas; 
mes prižiūrėsime jo”.

Jis išnešė Petrą laukan ir jis tamsoje pra
vėręs akis, mate, kad gatvė visa nustatyta au
tomobiliais ir kad Raudonuosius sodina į au-

« LIK

MOTORAS tarškė patylomis ir automobilius 
lėkė kaip, ant sparnų per Amerikos Mie

sto priemiesčius į laukus. Vieni automobiliai 
pryšaky, kiti užpakaly, driekėsi ilga baltų ži
burių tėkmė bėgančia į laukus. Jie privažiavo 
pušynėlį iš didelių pusių, kurios buvo dviejų ar 
trijų pėdų storumoj susipynę kaip bažnyčios 
skliautai ir apklodamos žemę minkštu rusvu 
Idiliniu. Tai buvo gerai žinoma gegužinių vie
ta ir čia visi autftmobiliai užsuko. Matomai, 
tas buvo sutarta išanksto tuoju akuralumu, ku
riuo didžiuojas šinitanuošimtiniai amerikiečiai. 
Vyras juoda maska ant burnos stovėjo pušy
no vidury ii* per megafoną šlavinėjo įsakymus; 
kiekvienas automobilius apsukęs sustojo' šalę 
kito plačiu ratu daugiau kaip šimto pėdų sker- 
sumos. šitie jaunųjų Prekybos Skyriaus ir 
Pirklių bei Išdirbėjų Draugijos narių automo
biliai buvo puikiai nuvaldomi — jie sustojo ly
giai ten, kiir jiems paliepė vyras per mega
foną.

Korejiečiy km už laisvę
Apie 400 žymesniųjų korc- 

; iečių, rizikuodami savo lais- 
VC' ir gyvastimis pasirašė po 
įrašymu ir įteikė Wasliingto^ 
no konferencijai, prašydami, 
kad konferencija išklausytų 
corejiečių komisiją Korėjos ne- 
iriklausomybės. ir japonų ka- 

riuoipenčs iš Šalies išvarymo 
Rausimu.

Kiekvienas pasirašiusių yra 
pasiekiamas japotių militarei 
Milicijai/ ir jei Tokios valdžia \ 
nepabūgti pasaulinio Viešumo ir 
neatnroinys savo taktikos, tai 
i sukiš juos į kalėjimus ir di

delę jų dalį nukankins, ar .pa
rars, padarydama pavyzdį bu
simai “išdavybei”. Dvidešimts 
septyni tūkstančiai Korėjos pa
triotų jau dabar yra žiauriai 
nuplakta japonų kareivių, o 
daugelis tūkstančių kitų sušau
dyta, ar pakarta.

Vadovų parašais atstovau
jama ne tik įvairias tautinės 
draugijos, o ir tikybinės/ švie
sino, teisių, medikų, darbinin- 
cų, ekonomijos ir moterų |irau 
gijos, susidėjusios su senosios 
didžiūnuos atstovais vedamais 
iunigaikščio Esvlia, pasimiru- 

siojo imperatoriaus antroją sti
liaus. Taip pat yra parašai iš
rinktų kalbėtojų nuo kiekvie
nos 13 Korėjos provincijų ir 
nuo kiekvieno 260 proviričihių 
apskričių.

Šitie vyrai ir moters tiesiog 
aukoja savo gyvastis japonų 
slopinamąjam žiaurumui, tikė
damies tuomi n atkreipti Wa- 
shingtono konferencijos galy
bių domę į faktą, kad viena 
šitų galybių išplėšė jai laisvę 
ir pavergė jos žmones. Savo 
šituo žingsniu jie reikalauja iš 
Hardingo, Hughes’o, Balfouro 
ir kitų atsakomingų už kon
ferencijos sušalimą, kad jie 
atsakytų istorijai už jų liki
mą. Neseniai Korėjos moks
leivių būrys kabeliavo iš To
kios tolygų prašymą Washing- 
tonan ir 24 jų tapo sukišti į 
kalėjimą. Yra pranešama, kad 
drys jų jau yra pakarti. Liku
siems gyvais pavyko pasiųsti 
iš kalėjimo tolesnį prašymą, 
kuris neseniai čia apturėta.

“Dabartinė musų šalies pa
dėtis paeina iš Japonijos iški
limo į militarinę galybę ir jo
sios užsieninio puolimo politi
kos. Japonija prigavusi- Korė
ją, naudojosi dviem budais — 
diplomatija vakaruose paslėpi
mui to, kas daroma Korėjoj 
ir militarinę priespauda pa
čioj Korėjoj tiutildymui visų 
protesto balsų ir nusmaugimui 
visokio judėjimo, tautai atsteig- 
ti. Sėkmė yra tokia, kad apie 
20,000,000 žmonių kaipo tautą 
laukia išnykimas...”

Prašyme sakoma, kad japo
nų priespauda esanti tokia: 
Mokyklų yra taip maža, kad 
tik 2 nuoš. mokslo amžiaus 
vaikų gauna progą mokintis; 
japonų korporacija Rytų plė
totės kompanija apėmė mažne 
trečdalį žemės Korėjoje; korė
jiečiai ūkininkai išmetami iš 
jų ūkių ir duodama vieta ja
ponams ūkininkams; jiiponai 
veda reikalus su japonais ver
tei viais Korėjoje; sistematiniai 
stengiamasi sugniužinti korė
jiečių laisvę, kultūrą ir būdą; 
draudžia įeiti vakarų kultūrai 
ir -civilizacijai.

Vieninteliai tikj/a Korėjos 
tautos valdžia pasirašiusieji 
pripažįsta tik laikinąją įsteig
tą Šanchajuj ir prašų Wash- 

. ingtoninės konferencijos beša
liškai išklausyti jos kalbėtoji]. 

. Konferencijai primenama, kad 
Korėjos atsteigimas yra būti
nas taikai Tolimuose Rytuose, 

. kadangi Korėja istoriniai yra 

. buferine valstija tarp Japo- 

. tujos, Cbinijos ir Rusijos.

Redakcijos Atsakymai

; jis 
no- 
bu-

(Bus daugiau)

Nepaimamam Verdunui. 
Dienraščiui tai jau porsena ži
nia, ir nesvarbi. Nebedėsime.

-- --- ----—. Ll =
SKAITYKIT IR PLATINKIT 

“NAUJIENOS” z
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CHICAGOS 
s ŽINIOS::
Apiplėšt lietusių natnus.
Pereitą antradienio vakarą 

plėšikai iškraustė Martinku na
mus, po num. 3340 So. Halsted 
gat. Jiems virtuvėje vakarie
niaujant plėšikai atsidarė vidu
rinio miegamojo kambario lan
gą ir nuo staliuko pavogė ma
žutį baksiuką, kuriame buvo 
Martinkienės sudėti žiedai ir 
daimontai vertės $300.

Martinkienė, sako, buvo ke
lis kartus perspėta nelaikyti 
toge vietoje savo perlų, bet ji, 
turėdama budrų šunytį, į tai 
visai domės nekreipė. Mat ji 
nežinojo, kad ir budrus šuny
tis vakarienes 1 laiku negali 
dviem darbais užsiimti...

&

Paukščhj streikas kainavo 
pirkliui $50.

Jos papūga atsisakė kalbėti 
ir gana — suprantama, ji nie
kados nekalbėjo. Jos kanariška 
paukštytė taipgi atsisakė dai
nuoti; jos dainuoti nebuvo gali
ma išprašyti nei su rąudpna ke
pure —suprantama, ji niekuo
met nedainuodavo. Tai yra fak
tas; jos natūraliai atsisakė vi
sai gyventi pagal garancijas, 
būtent, kad jos kalbės ir dai
nuos. Taigi —

Mrs. Bosą Goldstein, gyve
nanti po num. 3820 W. Adams 
gat., papūgos ir kanariškos 
paukštytės savininkė, su savim 
atsinešė į Maxwello teismą 
sustreikavusiuš paukščius ir 
garancijas, o žvaigžduotas dė
dukas atvedė Morris Balz, gy
venantį po num. 1653 So. Ilo- 
inan avė., kuris* pardavė tuos 
paukščius ir ga*rantavo, kad 
vienas jų kalbės, o kitas — 
dainuos.

Teisinė paaiškėjo, kad Balz 
buvo jau pakliuvęs cypėn už 
pardavinėjimą nebylių paukš
čių. Teisėjas paliepė jam su
grąžinti pirkėjai pinigus, bet 
Balz atsisakė tai daryli. Tada 
teisėjas, be to, dar nuteisė j 
užsimokėti $50 pabaudos ir tei
smo lėšas.

V J

f V

IV/

(Apgarsinimas)

PRANEŠIMAS CICERO 
GYVENTOJAMS.

Pranešame Ciceros gyventojams, 
kad mes partraukčm du karu geriausių 
anglių ir parduodame $1.50 ant tono 
pigiau, negu kiti coal yard’žiai. At
eikite tuojaus ir užsisakykit. šie ka
rai turi būt ištuštinti ir atleisti 3 die
nų bėgyj.

F. RUDGALVIS, 
1334 S. 48-th Avė. 

Cicero, III.

GYDO SERGANČIUS
Iš riebios žemės Europos, Azijos 

ir Afrikos yra surinkta grynos Žo
lės iš kurių padaryta 
Bulgariška Kraujo

Arbata
Prigelbsti gamtai

Lengvai skilviui veikti , 
Išvalyti kraują. > 
Palengvinti pilvą.
Paakstint jaknų veikmę.
Išvalyti inkstus.
Imkite šutintą, karštą einant gulti, 

kad užmušus slogas, apsisaugoti nuo 
“Flu” arba plaučių uždegimo. Par
duodama visose vaistinėse arba ap
draustą paštu prisiusime 1 didelį šei
mynos baksą už $1.25, arba 3 už $3.15, 
arba 6 už $5.25. Adresas: H. H. Von 
Schlick, President, M ar vėl Products 
Company, 451 Marvel Uuilding, Pitta- 
burgh, Pa. ' ■

Pratuštinimo Išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo

me Savo visą staką vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinaws, raln 
kotų, kelinių, trunku ir siuteasių už 
tokią žemą kainą, kąd apsimokės da
lbai* pirkti kifam metui dėvėjimui.

Tėmykite sekamas kainas:
Overkotai po : $5,$10, $12.50, $15, 

$20, $25 ir $30.
Siutai: $7.50, $10.50, $15, $20, $25, 

$30 ir $35.
Yra ekstra kelinių;
Vyriškos išeiginės ir darbines ke

lines po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikėtų vežti kitur, mes norime iš
parduoti. Ateikite anksti ir pasirin
kite kol lai dar visko yra. Užsiganū- 
dinimas gvarantuojamas. įsteigta 
1902.

Atdara kasdieną Ud 9 vai. Nad. Ed 
6'vak.

S. GORDON, 
1418 Šo. Halsted St

*

Tal«ph«M*ll

gO*.

kub

TalefoBMl Boulevard 7041

Galite Geriau Atlikti Su Gasu

lema. Pagabus išmokesčia planu *u

(Apgarsinimai)

PRANEŠIMAS

A. šležaitS
A. Šatiene

Virš 17 milionų puodelių 
išvartojama kas Inetai.

K. Noreikiene
S. Titlius
U. Virkutaitė
I. Bagdonas

Naujos Pavasarinės Dre- 
sės Vertės iki $12 už $5

Padidėjo 
nuošimtis 

114% 
153% 

97% 
154% 

pd: 25%

Kaliniams nėra vietos nei nak 
timis atsisėsti kalėjime.

Sausio 15 
1922 

$4.88 tonas 
$11.93 tonas 

$11.39 tonas

Dolerio Vertes Gasas 
Palyginama su , 
Kitais Kurais

Uždraudė sekmadieniais 
rengti šokius.

DR CHARLES 8EGAL 
PnMitBojs 1S Metai 

OflBU

Visgi geriau apsivedus.
A. Ramsey, 58 metu amžiaus, 

ir Clara Rainsey, 49 metų am
žiaus, vėl išsiėmė apsivertimui 
leidimų. Apie 30 metų atgal 
juodu apsivedė, pereitą pavasa
rį buvo persiskyrę, dabar vėl 
nori apsivesti. Mat juodu per
sitikrino, kad apsivedusiems 
visgi geriau gyventi.

Laikys savo visuotiną meti
nį susirinkimą sekmadienį, 
sausio 22 d., Mildos salėj, 12- 
tą vai. dienos. Kviečiami 
lotų savininkai ir dr-jų at
stovai susirinkti, nes tai svar 
bus bus mitingas. Be kita 
ko bus rinkimas penkių glo
bėjų 6-šieifls metams laiko.

Valdyba.

DR. .M. STAPULIONIS 
Gydai be gydaolij ir be operaciją 

3347 Emerald Avė.
9 Ud 11 ryte ir 9 iki 10 vakar* 

Tei.i Bdulevard 9397
731 W. 18-ta gat 2 iki t tak.

Tai. t Cinai 279

Lietuvių Svetainės 
Bendrovė praneša vi- 

draugijoms, kad atida- 
svetainės ir apvaikščio- 

sausio

STREIKAS UŽBAIGTAS
Suaivesk elektros dratua } savo narna dabar. Kaina stebėtinai 

lema. Pagabus išmokesčia planai sutelkiamas, jei norite. Mielai 
spkainavimą Suteikiame.

1619 W. 47tliSi. Tel Bšalvrud 18*2 Chicago.HL

M. Raulinavičius
A. Grigas
-K. Budralienė 
K. Vilkienė
B. Makeviečienė 
■F. Zargevič 
■M. Jonušienė

Lupeikas 
Vilkienė 
Putrius 
Jonušienė • 
Cukruvienė

DR. S. BIEžIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

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

Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 3114 W. 42nd S*. 

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

DENTI8TA8
1W1 B*. Halsted St., CMeage, DL 

\ kampa* 18th St.
▼alasdeat 9—12 ryte Ir 1—| nk. 

Phena Canal 2*7 .

Telephona Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted SU Chicago, DL

(Apgarsinimai)

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS 
KAPINES

Netekus draugių nusižudė.
Misa E. Baxton, 95 m. am

žiaus, gyvenanti po num. 1426 
VV. Mtirtison gat., užsitroškino 
gazu. Sako, kad -ji, likus viena 
)e savo draugių bei draugų, il
giau nebegalėjusi pakęsti šio 
jasaulio nobodumo. Visas tur
tas jai buvo likęs, tai atmini
mas jos draugių bei draugų, 
šalyj jos lavono rasta asmenų 
vardai ir jų adresai iš visų da
lių Jungtinių Valstijų, Airijos 
ir Anglijos.

9993 
9994 

10004- 
10011 
10022—K. Sabeckis 
10039 
10070 
10081—J. Nalivaikutė 
10091—P. Girtukauskas 
10104—D. Rudait i
10116—K. Meyns 
101119—O. JanikavičienS 
10184—E. Venckaitė 
10146 107—M. Petkuvienė 
10156-M. Bekeris 
10157 
10182 
10183 
10184 
10185—J. Czaikovskis 
10188—S. Dantas 
10184—U. Grigalaitienė 
10195—P. Katkauskienė 
10196—A. Adomaitis 
10230—L. A'lkimovičius

Tel. Avstiu 787

DR. MARTA
DOWIATT—SASS.

H CaUfornljM br 
▼M tųa ?ava praktikavimų p« K*.

W. flanrbo* 81.
Valanda*: 8—11 kasdlmą Ir •—I 

vakare fiskiriant aa'iidlenla*.

BR. C. Z. VEŽELIS
Melsvi* Dentistas

10242—O. Didžiulienė
10248—M
10257'

PRANEŠIMAS •
Dr. C. K. Cherrys
Dentistas ir Radiografas
2201—W. 22nd St./ Kamp. Leavitt

Phonc Canal 6222
Įsteigė savo ofise pilnai aprū

pintą X-spindulių laboratoriją.
Traukiama X-spindulių paveiks

lai suradimui įvairių dantų, galvbs 
ir žandų ligų.

i-J. Greitjurgis
-T. Ramanauskienė
-B. Razmenė

Dr. Matines Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

.4631 So. Ashand Ava, 
Tel. t Yard* 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 11d 8 
ir 7 ild 9 v. Naktimis Ir nedalioj po 
pietų. Tel.: OaklanJ 1294

Telephone Boulevard 505|

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos! nuo 9 ild 9 vai. vaka* 
ra. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarime, 
1141 So. Halsted SU, Chicaga, DL

Circlet pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mierą, anttoštj ir $1.50, o iš* 
siusime Circlet. Sixea34to48 

Namo Hyr;i«ntc-Fa.hion Instituto

Sako, kad slaptosios polici
jos galva Mielinei Hughes be 
jokio pasigailėjimo medžioja 
Chicagos plėšikus; ir jam tas 
darbas gerai sekaši, nes jau

Specialistai džiovei 
Metodiką, Vydiką fa 

Vaikų Lig*. 
01780 VALANDOS! 

Kuo 1D iki 11 vaL ryto, nio I Ud 
* vai. pe plot ir nuo 7 Dd 8:80 vaL 
vakaro. Ntdėbomls nuo 11 vaL 

valandas ryto iki 1 vaL po pi*». 
Telefonai Drnel 2881

Cicero 
Statymo 
soms 
rymas 
j imas įvyks nedėlioj, 
(Jan.) 22 dieną kaip 2 vai. 
po pietų. Apvai'kščiojimas pra
sidės nuo Naujosios svetainės. 
Užprašom visas draugijas ir 
pavienius, kurie gyvenate Chi
cago je Ir apielinkėj, malonėsi
te tėmyti laikraščius visą nertė- 
lią, bus daugiau aprašyta apie 
tai. Programas bus vėliau pa
skelbtas.

Su pagarba, 
A. Klainls, komitetas.

T. Pullman 6481

LSHUSHO
UIJSERU
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligonę ir kūdi
ki laike
10929 S. Stote St, 

Chicago, III.

Taip vadinamu South Park 
Board komisija išleido parėdy
mą draudžiantį rengti šokius 
sekmadieniais visuose par
kuose.

^DR.HERZMAN^K 
u Basuos

Pardkill m 8412 So. NaMM 84. 
H Ne. 8811 So. Raistai

Narsi lietuviai** itn*i>a* >er 88 
moti kaipo patyrė* gydytoja*, eid- 
rtrga* Ir akulerf*.

Gydo aitria* ir ehrenfMa* Hgai, 
vyrų, motorų ir vaikų, pagal aaa- 
jauaias metodą* Z-Ray ir MtoidiO 
alaktro* prietaisu*. ___

Ofisas ir Labaratorijai IBS* W.. 
18th St., netoli Fi*k St,

VALANDOSi N«o 1B-U 
ir no 6 iki 8 vaL vakarai*.

, ( Dienomis: Danai
8110 arba 857

Naktimi*: Drezel 
95* - Drovu 4186 

GYVENIMAS: 8313 8. Halsted Si. 
VAJLi 9—11 ryto ir 8—9 vaL vak.

vietos nei nakties laiku kur 
atsisėsti. •

Munšainierlai prigavo lenką.
Trys vyriukai priėjo prie len 

to, Tony Boska, pasiūlę jam 
ar jis nenorįs munšainės. Sup
rantama, kurs čia to skystymė- 
io nenorės. Jie jo paprašė $3 
už bonkutę, jis jiems tiek ir 
užmokėjo. Jam einant gatve jį 
dėdukas pasigavo ir nuvežė į 
V!axwellą. Ten pasirodė, kad 
enkas užmokėjo $3 už van-

Dresės Vertės $10 
$12 iki.$15 Tšlpi- 

nasi, už $5
Dresės poiret įsstrižai rai
buotos, vilnonės, tricotinės, 
crepe de chine, išstrižo vel
veto .užpakalis, taffeta ir 
chgYmeuse satino. Naujos 
veisčių modelių, tuniškos iš
vaizdos, kotų stailo ir bliu
zų dresės.

TRIMINGAI
F

Gražiai embroideriuotos ir 
apkarieliuotos; taipgi stuč- 
koms apvadžiotos ir kru- 
zais: juodos, navy, briedi
nės, naujo pilkumo, taupo ir 
Harding mėlynos; visokio 
dydžio, taipgi ekstra dide-

GASAS šiandien yra tokiuo, kokiuo visada buvo: 
.pigus, atstovys pilno parankumo kuras. Kuo

met GASAS buvo pardavojamas po 80 centą 1915 me 
tais, jo pigumas buvo galutinai daleistas. Tame lai
ke smalingosios anglys parsidavojo po $1.81 už to
ną; koksai, $4.70 už toną; kietosios anglys, $5.72 uz 
toną; aliejus, $.02275 Už galoną.
Sausio 15 d., 1922 m. kainos ant kitą kurą ne GASO, 
parodo baisą pakilimą. Tie pakilimai yra interesin
gi tuomi, kad yra faktais. Jie yra paimti iš musą 
knygą. Jie parodo kiek Gaso kampanija pirkdama 
po daugeli turėjo mokėti:

Liepos 1, 
1915

Smalingo* anglys ................ $1.81 tonas,
Koksai ................................. $4.70 tonas
Kietosios anglys .............  $5.72 tonas,
Aliejus ................................. 02275 galionus .058 galionas
GASAS ..........................80 'nž 1,000 kub. pd. *$1.00 už 1,000

♦Kaina $1.00 už 1,000 kubiŠkų pėdų gaso palyti visus gaso meterių 
, vartotojus ir ant ir po vasario 1 d., 1922

Aukščiau tilpstanti numeriai yra pilnučiais faktais 
Savo trumpumu, aškiai nurodo kaip pamatingai eko
nomiškas GASAS namams ir industrijoj vartoti.
Šeimyninkės yra uolios GASO palaikytojos, už pa
siūlytą progą sumažinime namų užlaikymo lėšų vi
rimui ir šilumai. Dirbtuvių savininkams, gaso pa
tarnavimas užtikrina kad nesugaišins dirbtuvės iš
dirbinių iš atžvilgio kuro nepristatymo.
Neužginčijamas prirodymas GASO ekonomišku
mas ir yra pakilimu kainose kitų kuru.

Plėšikai veikia.
Vakar įvairiose vietose plėši

kams teko $6050. Jie matomai 
palijo labai drąsus, kad tulose 
krautuvėse įėję vidun koki dvie 
si ar t risi plėšikai lengvai ap
sidirba kad ir su šešiais ar 
langiau. Kai kur įėję vidun jie 
suriša savininką ir jo darbinin
kus, ir pasiėmę kas jiems rei
kia išeina savais keliais.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
10370—M. Čemauskienė
8741—V. Tarvidas
9493—0. Trunciene
9637—A. Maukus
9738— J. Kamiriškas
9739— J. Kriuvas
9908—A. šerlvitienė
9921—J. Keidolienė
9959—J. žadaikienS 

9978-
9979- 
9990 
9992—O. Ungailaitė

A. Bartkus
K. Povilonis
D. Eidukis •
K. Mačiūnas

10404- 
10408- 
10412 
10417 
10420 
10425—J. Uleckienė 
10428—V* ukaužskiene 
10431—S. Videikis 
10434—J. Januška 
10435—K. Vasiliauskas 
10436—A. Ignatavičiutė 
10438.—S. Daugerdas 
10455—^Steponavičius 
i t ■ '

Kvitai su paėmėją parašais randasi 
“Naujieną” ofise.

.Bytautas
M. Rupšienė 

10272—M. Bagdonas 
10282—L. Aleksandravič 
10284—J. Talandis 
10285—D. Šidlauskas 
10290 
10298 
10300 
10800 
10319 
10329 
10345 
10346—V, 
10347—K 
10348—V 
10349—M 
10354—M 
10355—J. Mikužienė ■ 
10358—U. Mikušiuniene 
10362—E. Kazakeviečiene 
10363—J. Klimavičius 
10396—P. Penkauckienė 
10402—J. Beržinslcas

M. Bagdonaitė 
K. Andranavičienė 
D. Andrulis 
-P. Miliūnas 
P. rJačis

Dusulys
Nėra “išsigydymo”, bet 
tankiai sutikus, iniokšČiun 
tys kvėpavimas yra pra- 
šalinimas trinant Vicks nu 
garą, nuo sprando iki strė 
nų. šis prigelbsti praša
linti nervišką besiplėtoji- 
mą. Tada patrinkit gerk
lę ir krutinę, ....apdengei 
karštu flanelių. Taipgi fu- 
tarpinkite ir traukit ga
rus. »

■■■■■■NHNMMNNNHNNNNUmjNNNI

Rusiškos ir Turkiškos Vanis
12th STREET * 

Tel. Kedzie 8902 'i

8514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Loai* Afe^ 

g ‘ CHICAGO, ILL.

w »■■■ N ■■■■■■■ ■!:->

KLEIN BROSfeJ

' PRICt

$ I
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1500
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Chicagos Žinios ILlOtUVill MolilIOSOl Atsiimkit laiškus iš Pašto
(Seka nuo 5-to pusi.) | PEŠTYNftS TIES BAŽNYČIA ’ ------~ '

DEL APSKELBIMO PLA
TINIMO.

(Seka nuo 5-to pusi.)

NAUJA UNIVERSAL ST 
BANKO VALDYBA.

16 d. sausio .Mildos svetainėj 
metiniam Universal State Ban
ko šėrininkų susirinkime liko 
darinkti į direktorius šie nauji 
asmenys': Adę J. Kuchinskas, 
Adv. A. Slakis, P. K. Bruchas, 
A. Jovaišas ir M. Kežas.

Į valdybą liko išrinkti: Prez. 
—J. J. Krasowski; Vico-Prez. 
M. Meldažis; Vice-Prez. Adv. 
J. Kuchinskas; Kasierius Wm. 
M. Antonisen; Asist. Kasięr. I 
S. V. Valančauskas.

Pereitą gruodžio menesį ban
kas liko priimtas į Chicago 
Clearing House Associaciją. 
Šiuo laiku bftvko turtas siekia | 

 

epie $2,2(X),(XX)\ Banko pervir
šis (surphis) padidintas

iki $75,(XX). i

Nubaudė riešutų dirbtuvės 
kunigą.

Ištikro, riešutų lukštenimo 
dirbtuvėje prasta vieta — 
ypač pryčeriui. Bent taip atro
dė biskį naujokinės išminties 
įkvėptam teisėjui Jacobsui tei
giant J. Mose, 30 metų amžiaus 
pryčerį, gyvenantį po num. 20 
W. Huron gat., už skelbimą 
darbininkams evangelijos,

—Teisėjau, šitas žmogus be 
jokio pasigailėjimo sekioja 
paskui mane “pryčindamas” 
šventą evangeliją ir norėdamas 
mane ant gero kelio atvesti,— 
nusiskundė Samuel Daniels, 
gyvenantis po num. 40 W. Erie 
gat. Daniels tvirtino, kad Mo- 
sės pastangos įskiepyti jame 
tikėjimo palaimą labai jam 
įkyrėjo.

—Moses gavo darbą riešu
tų dirbtuvėje, kur aš dirbu, 
kampe Erie ir Wells gatvių,— 
tęsė Daniels. — Mums, darbi- 
ninkanis riešutus lukštinant jis 
atsistodavo ir pradėdavo 
mums sakyti ilgus savo pamo
kslus, nežiūrint to, kad mes 
jam protestuodavome.

— Mose, ar jus tikite bibli
jai? — paklausė jo teisėjas.

—Taip, kaip kada, — atsa
kė Moses teisėjui.

. —Well, dirbtuvėje, ypatingai 
riešutų, prasta vieta išguldinėji 
tnui evangelijos, — prabilo tei
sėjas.

Ir, noroms ne noroms, “ave
lių piemuo“ buvo priverstas 
pžsimokėti $10 pabaudos ir 
teismo lėšas už “švento rašto 
žodžių“ darbininkams išguldi-

NA ĘNOS, Chicago, m Pėtnyčia, Sausio 20 d., 1922
T"--- L!---- JL—l . 1 1

PRANEŠIMAI. JIESKO KAMBARIŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME
PARDAVIMUI NAUJAS MURf- 

nis bungalow, 7 kambariai, elektros 
šviesa, maudynės, karštu vandeniu ap
šildomas ir visi naujos mados įtaisy
mai. Parduosiu pigiai, arba mainy
siu ant loto, automobilio arba kokio 
biznio. Pardavimo priežastis yra la
bai svarbi. Atsišaukite Szemet & Lu
cas, 4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI 150 AKERIŲ FAR- 
ma Wisconsin valst., netoli nuo Chi
cagos. Gyvuliai ir padarė. Kaina 
$9.000. Mainysiu ant ndesto pra- 
pertes; taipgi 80 akerių $4,500 Ir 40 
akerių $3,600. Kreipkitės pas J. G. 
Kawall, 1956 W. 63rd St.

-. i -v, . -v I Brighton Purk. —• Liet. Atlet. irŠie laiškai yra atėję iŠ Euro- Pagelpos Kliubo metinis stfeirinkimas 
pos. Kam jie priklauso, tegul ivyks penktadieni, sausio 20 d., Kliu- 

t svet., 3923 So. Kondzie Avė., Pra-nueina į vynausįjį paštą, (Clark Į(j$ja 7:go Val. vak. Visų narių prie
dermi atsilankyt, nes turime svarbių 
reikalų apsvarstyt. Taipgi bus rin
kimas darbininkų busiančiam maskų 
baliui, kuris įvyks vasario 4 d., M. 
Meldažio svet., — F. AŽusenis, Rašt.

JIEŠKO VAIKINAS KAM- 
bario prie mažos šeimynos, 
Bridgepcrt) ar 18-os gatvės apie 
linkčj. .Valgio nereikia gaminti. 
Praneškite greitai į Naujienų 
ofisą numeriu 522.

PARDAVIMUI GROSERNft. GE- 
roj apielinkej. Biznis išdirbtas per 
daug metų. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos.

Kreipkitės greitai:
1736 W. 17th St .

♦
„ Pereitą sekmadienį West Si- 
dėj ties lietuvią bažnyčia įvyko 
didelis triukšmas ir kone muš- 

; I tynės.
Tuo laiku, kai žmonės pra

dėjo eiti iš bažnyčios, burjrs 
vaikų ėmė dalinti pundus laik
raščio “Žinios” su S. J. Šakalio 
(arba Šokalskio) apskelbimu, 
užimančiu visą puslapį.

Vaikus buvo pasamdęs apy
senis žmogus, Jurgis Dovinius, 
gyvenantis po num. 2325 South 
Ifoyne avė. Jį gi buvo paėmęs 
to laikraščio išplatinimui p. 
Sakalis, kuris pirma vedė bi
znį po firma “Baltic Consulta- 
tion Biuro”, o dabar jau yra 
sutvėręs kompaniją kitokiu 
vardu.

P-nas Šakalis, matyt, yra 
susidėjęs išvien su St. Strazdu 
ir P. M. Kaičių (“Teisinguoju 
Pyteriu”), nes jų laikraštis jau 
dabar yra išmetęs savo pinigų 
siuntimo skelbimų ir garsina 
tiktai naujos “baltiškos“ kom
panijos biznį.

vinas, kuris ilgai neturėjo dar
bo ir dėlto su mielu noru apsi
ėmė paskleisti to biznio orga
ną, ir pasiuntė prie Mietuvių 
bažnyčios aštuonetą vaikų. 
Pundais “Žinių” nešini, * jie 
ėmė maišytis parapijonų mi
nioje ir dalinti jiems laikraštį 
dykai.

Apgarsinimų dalinime, rodoj 
nėra nieko bloga, bet parapij 
komitetui kažin kodėl tatai ne-, 
patiko, ir jis pradėjo vaikyti 
vaikus šalin nuo bažnyčios. 
Kadangi tečiaus Dovines visuo
met buvo geras katalikas ir tos 
bažnyčios lankytojas, tai jisai 
labai įsižeidė tokiu komiteto 
neinąndagiu elgesiu ir susigin
čijo su juo. Bet komitetas ne- 
apsileido. fimė dar šiurkščiaus 
elgtis su vaikais ir 
štu.

Du vaikai tapo 
ir pačiam Dovinui 
ma “duoti“. Todėl jam prisė
jo “strategiškai“ pasitraukti su 
savo komanda ir su Šakalio ta
vom iki Oakley Avė.

Šakalio-Strazdo literatūros 
platintojas, pasipasakojęs 
“Naujienų“ Redakcijai apie ši
tuos savo prietikius, sako, 
kad parapijos komitetas turė
tų padėt “sainą“, jeigu plaka
tų dalinimas ties bažnyčia yra 
uždraustas, bet ne užsipulti 
ant vaikų, kurie norėjo uždirbti

grumot are-

aps lamdyti, 
buvo žada-

MOTIEJUS BALTUŠKA

ALEKSANDRAS JANUŽIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

utarninke 10:00 ryte, Sausio 17 
d., 1922, po ilgos sunkios ligos. 
Velionis turėjo 31 m., buvo neve 
dęs paliko nubudime seserį Ago
tą Masiliauskienę, p u sese rę Mi
kaliną Antanavičienę, pusbrolį 
Joną Jurgilą, puseserę Oną Čer
niauskienę ir dėdę Praną Vi- 
liunaitį. Kūnas randasi 818 W. 
351 h Placs. Laidotuvės įvyks su
kata j, Sausio 21 d., 1922 į Tau
tiška* kapine* kaip 12:00 die
no*. Velionis paėjo iš Suvalkų 
rid., Sudargo parapijos.

Ginui sės, draugai ir pažįsta
mi kviečiame dalyvauti laidotu
vėse. Ilsėkis mus mielas sveti
mos šalies žemelėj. \

Nubudę Seserys jr dėdė.

KASTANT. PETRAUSKAS
Persiskyrė su šituo pasauliu 

Sausio 19 d., 2 vai. iš ryta^ Gi
męs 5-15-1887 metuose, Kulščnų 
kaime, Sados par, MaWkių 
apskr. Chlcagoj pragyveno 12 
metų. Paliko dideliame nuliū
dime moterį Marijoną Petraus
kienę (Kaulakaitę) ir sūnų Kas
tantą 6 m. ir dukterį Julijoną 
7 savaičių. Taipgi busbrolis lie
ka Chicagoj ir kitą giminę Lie
tuvoj.

Gimines ir pažįstamus mel
džiame susirinkti ir palydėti 
(panedėlv. 8:00 v. iŠ ryto) iŠ 
namų 1556 S. Crowford Avė., 
kampas 10-tos gatvė, iš kur 
lydės į Šv. Jurgio bažnyčią 33- 
čia-lr Aubum Avė., iš ten į šv. 
Kazimiero kapines. Pasiliekame 
nuliūdę,
, Moteris Marijona ir vaikeliai.

ir Adams gt.) atsiimti. Reikia 
klaust prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advortised Window”, 
lobėj nuo Adams* gatvės, pasa
kant laiško NUMERĮ, kaip kad 
šiame sąraše pažymėta. Laiš
kus paštas laiko tik keturioliką 
dienų nuo paskelbimo.

Bakanas Kazys 
Cibauskas Wilim 
Dalkus Francas P. 
Dirgeliu Kazimieru 
Dlrvinskis J. 
Gricei T 
Gramont Edwert 
Jurgelis Karol '• 
Jakas Petras 
Jakaitis Jozipa 
Jankauskas F. 
Jachis Stanley 
Kronelis Maryto 
Katienas Piatras 
Karkauskis Piter 
Karkoswkas Motiejus

504
622
525
528
529
550
551
566
570
574
575
577
582
583
584
585
590 Klimont Jan
606
612
615
621
632
635
636
637
645
647
648
655
656
658
672
663
676
685
688
691
692
694
695
698
706
718
722
724

Pranešimai

Kuras Karol 
T4xvrinavicu Jozapiu 
Lucas Valerija 
Mazeiko Frank 
Mockus Juzapas 
Nobaras Kaz. 
Noreika Frands 
Nugent Chas J. 
Pialiackas Mikulas 2 
Prusinkas Wladas 
Prcglauski Paul 
Itamanaw.sk i Jon. 
Razmus Sophie 
Kirkilas Joseph 
Simkieni Rozalija 
Saudvitcni Ona 
Strodomskicne Bronislavai 
Stankus G. 
Stankus Vincas 
Stasiun Albin 
Swagadis Kazimieras 
Tarvainis Simon 
Takas Dominikas 
Trimbas John 
Valaietes K. 
Yakneviczus Jos 
žaladokienė Mrs. A. 
Zwinakis Alex

Cicero. — Liet. Raudonos Rožės 
Paš. Kliubo nariai kviečiami visi su
sirinkti sekmadienį sausio 22, kaip 
1:30, v. po pietų Kliubo saloj, 1500 
So. 49th Avė., iš kur vyksime į sve
tainės atidarymo apvaikščiojimą.

—■ Komitetas.

Town of Lake. — Teatrališko Kliu
bo “Lietuva” šeimyniškas vakarėlis 
įvyks šeštadienį, sausio 21, 7 vai. 
vak. Elijošiaus salėj, 4600 S. Wood 
gatv. 
vauti.

Visi nariai kviečiami daly 
— N. K.

~T~ ■ -
Bridgeport. — Lcib>pv. D. L. K. 

Vitauto 1-ma Div. Raitelių, metinis 
susirinkimas bus laikomas sekmadie
nį ,sausio 22, 1 v. po pietų Šv. Jur
gio par. salėj, 32-ra ir Aubum Avė. 
Visi nariai būtinai atsilankykite, yra 
.svarbių reikalų.

— Rašt. S. Kunevičius.

Liet. Taut. Dr-jos Vienybė susirin
kimas įvyks sekmadienį, sausio 21 d., 
7:80 v. v. Meldažio svet., 2242 W. 23 
PI. Visi nariai prašomi atvykti lai
ku. — Valdyba.

Miko Petrausko koncertas, kurį ren
gia “Birutė”, įvyks trečiadienį, sau- 
sid 25, American Bohemian salėj, 18- 
ta gatvė prie Ashland av. Be komp. 
M. Petrausko koncerte dalyvauja žy
miausios vietos artistinės jiegos. Vi
suomenė kviečiama gausiai atsilanky
ti.— “Birute”.

Cicero Lietuvių Li uos y bes Svetaines 
utidarymao iškilmės įvyks sekmadienį 
sausio 22 d. Apvaikščiojimas prasidės 
2 vai. po pietų, kampas 14-tos gat
vės ir 49-to Court.

Visos draugijos, kliubai ir pavieniai 
asmenys kviečiami dalyvauti šiose 
iškilmėse. Ciceriečiai ir chicagiečiai, 
nepamirškite sausio/22 dienos. Maty- 
kit visi Cicero lietuvių naująją svetai
nę! — Kviečia Komitetas.

L. S'. S. Pildomo Komiteto posėdis 
j vyks pėtnyčioj .sausio 20, 1922, Nau
jienų' name. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Yra svarbus laiškas nuo Lietu- 
tuvos Socialdemokratų Partijos Cent
ro Komiteto. Todėl visų Pildomo 
Komiteto narių dalyvavimas susirinki
mo būtinai reikalingas, 
kvietimų nerašysiu 
skaitysis oficialiu.

Atskirų 
šis pranešimas

A. Žymontaš, L. S. S. Sekr.

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

Tikietai parduodami Naujienų ofise, 
1739 S. Halsted St. ir Naujienų 
P.ridgeporto skyriuj, 3210 S. Ha-ated 
St. ir pas narius.

Kas nori dalyvauti musų draugiš- 
kerne vakare, lai iSnnksto nusiperka 
tkikietą, nės vieta vakarui neperdi- 
džiausia; kas pasivėluos, gali negau
ti vietos.
' Programas bus įvairus ir puikus.

—Rengt" j ai.

ATYDOS DRAUGIJOMS
Šiuomi pranešu Draugijoms norin

čioms nusisamdyti Chernasuko daržą 
piknikams, dabar kaip tik laikas kon
traktus atnaujinti arba naujus pasi
daryti.

GEO. CHERNAUSKAS, 
Lyons, III.

Tel.: Lyons 1552 J.
Daržo Lyons 309.

ASMENĮI JIESKŪJIMAI
Kaziiniierui Butkui ir Marijonai 

Butkaitei, kilusiems iš Tauragės, yra 
'•Naujienų” ofise laiškas iš Lietuvos 
nuo jų sesers Elzbietos Apolskienės.

JIEŠKAU SAVO DRAUGO CHAR 
les Tainulionio, paeina iš Meilumi 
kaimo Pakruojo parapijos. Girdėjau 
pirmiau gyveno šiaurinėj daly 
Jis pats ar kas žinote, meldžiu pra
nešti.

ANTANAS KAČERAUSKAS, 
10740 Vincennes Avė., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDAVIMUI BUČERNE IR GRO 
sėmė, su gerais fixtures. Biznis 
nuo labai senai išdirbtas, daugiau
siai lietuviais apgyventa. Priversti 
parduoti labai trumpu laiku. Apie 

kainą susitaikysim. Kreipkitės j 
Naujienų ofisą numeriu 521

REIKALINGA SENYVA MOTE- 
ris pridabojimui 3 mėnesių vaiko. 
Kambarys, valgis ir gera užmokestis.

Atsišaukite:
MIKE KOLICH

4958 Wenthworth Avė.
Tel.: Boulevąrd 2398

. Extra Bargenas
Pardavimui bučernė ir grosernė, vi

sokių tautų apgyventa; biznis išdirb
tas per daugelį metų. Pardavimo prie
žastis, savininkas išvažiuoja greitu 
laiku į Lietuvą, todėl parduodu grei
tai ir pigiai. Gali su troku ar be 
troko pirkti.

45 16 S. Califomia Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

VYRŲ REIKIA: ŠOFERIŲ DIDE 
len Taxi Co. Gali padarytį $150 į 
savaitę. Kapitalo reikia $400. Išmo
kinsime veltui. Nuolatinis darbas, ge
ra alga; biznis ChicagoJ. Bukie patsai 
bosu. Diamond Taxi Agency. 82 W. 
Washington St. Room 525.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas, 
taipgi ir visi įtaisymai ir barai. 
Atsišaukite:

FRED JURICK
2956 S. Emcrald Avė.

PARDAVĖJŲ REIKIA
Ar esate užsiganėdinę savo dabar

tiniu darbu ? Mes turime vietą ke
liems mandagiems vyrams įstojimui 
musų organizacijom Smagus dar
bas, gera alga. Atsišaukite, room 
609, 6th floor, 53 W. Jackson Blvd.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU Vi
sais įtaisymais. Taipgi parduodu sa
vo kambarių rakandus ir Jackson six 
automobilių. Parduosiu pigiai, nes 
išvažiuoju į Lietuvą.

Atsišaukite:
TONY LITVIN
5200 S. Unian Avė.

REIKALINGAS GERAS BUČE RIS 
mokantis atsakančiai savo amatą, 
kalbantis gerai ngliškai ir lietuviš

 

kai; daHio sąlyjįbs geros. Atsišauki
te tuojaus:

J. OLŠAUSKAS,
256 W. 51-st St.

Tel.: Yards 2423

PARDAVIMUI BUČERTįfi IR GRO 
sernė ,' 
nis Išdirbtas per daugelį 
davimo priežastis — partnerio liga. 
Parduosiu greitu laiku ir pigiai. No
rinti padaryti gerą gyvenimą, kreip
kitės: 8856 Lovve Avė., arba tel. 
Stewart 9074.

DAVIMUI BUČERNE 
visokių tautų apgyBsnta. Biz- 
irbtas per daugelį ^netų. Var-

REIKIADARBINTNKŲ DTRBTU- 
vės darbui; Nereikia patyrimo, nes 
bus galima ilgainiui išmokti, bet rei
kia įnešimo nors $500.00. Dirbsit ir 
savininku dirbtuvės busir. Platesnių 
informacijų kreipkitės laiškų į Nau
jienų ofisą, box 524, 1739 S. Halsted 
St.

PARDAVIMUI SALIUNAS MAI- 
šytų tautų apgyvento* vietoj. Biznis 
išdirbtas per1 dam-’ųli metų. Parduo
siu pigiai. Priežastį parnavim:' 
tirsite ant vietos. Atsišaukit 
So. Solon Avė. ir 14th St.

-a-
134
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PARDAVIMUI SALIUNAS. KAS 

nori padaryti pinigų, lai tuojau per
ka šį ssliuną, ant kampo. 4 dideli kam 
bariai dėl pragyvenimo. Renda $50.00 
į mėnesį su Ivsu.

5301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI

A. t A.
Rozalija Majauskaitė, po pir

mu vyru Varnagienė, po antru 
Bartašienė.

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
sausio 18 d., 1922 m. 1:15 ryte, 
sulaukusi 38 metus amžiaus. Pa
liko nuliudizne vyrą Joną Barta- 
šių, sunu 4 menesių amžiaus ir 
pirmo vyro, sūnų 18 metų, senus 
tėvelius, vieną seserį brolius ir 
kitas gimines.

Lavonas randasi pas seserį 
3410 So. Aubum Avė. Laidotu
vės įvyks subatoj, sausio 21 d., 
9 vai. iš ryto j šv. Jurgio baž
nyčią, iš teų į šv. Kazimiero 
kapines. Visas gimines ir pa
žįstamus kviečiame atsilankyti.

P. Šidlauskienė. 
3414 S. Auburn Avė.

Mirė Sausio 16-tą d., 1922 m. 
Cook Coūnty Hospital, 32 metų 
senumo, paėjo iš Kauno rėdy- 
bos, Panevėžio apsrkičio, Remy- 
galos valsč., Naujadvario sod- 
džiaus. Pragyveno Amerikoj 
11 metų, paliko brolį Antaną, 
o Lietuvoj seserį Oną. West 
Pullnvano Lietuviškas Pašelpinis 
Kliubas užsiėmė laidotuvėmis, 
ir dalyvaus in korpore su savo 
benu. Laidotuvės atsibus Suba- 
toj ,Sausio 21-mą, 10 vai. iš ry
to iš namų — po No. 12246 So. 
Union Avė. į Tautiškas Kapi
nes.

Kviečiame visąs gimines ir 
pažįstamus dalyvauti šermeny
se.

Kviečia: West Pullmano Lie
tuviškas Pašelpinis Kliubas.

Koncertas ir Balius. — Rengia Ke
tvirto Wardo Liet. P. ir P. Kliubas 
sekmadienį, sausio 22 d., Mildos 
svet., 8142 So. Halsted St. Pradžia 
6 vai. vak. — Kimitetas.

Lietuvių 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 to bus rin
kimas pelikių Kapinių globėjų še
šiems metams. Visi lotų savinikai 
ir draugijų atstovai kviečiami atsi
lankyti. — Kapinių Valdyba.

Cicero. — Draugystės Lietuvių 
Tvirtybės nariai kviečiami visi susi
rinkti S.' Zvibo svet. sekmadienį, sau
sio 22, 1:30 v. po pietų. Kaip 2 vai. 
prasidės apvaikščiojimas, bukime pri
sirengę. — Sekretorius.

SLA. 226 kuopa rengia vakarą su 
programų sekmadienį, sausio 22, 
Liuosybės Svetainėj, 1822 Wabansia 
avė. Pradžia 6:30 v. vak. Kalbės Dr. 
A Montvidas Po programo šokiai. 
Prašom visus atsilankyti.

—^Komitetas.

Viešas diskusijas rengia Lietuvių 
Kriaučių 269 Skyrius Amalgamėtų 
Unijos salėj 1564 N. Robey, arti Mil- 
vvaukee avė., sekmadienį, sausio 22, 2 
v. po pietų. Tema: Ar. dabartinė Ru
sija eina prie išlaimėjimo revoliucijos, 
ar prie pralaimėjimo. — Įžanga ne
mokama. —Kviečia Apšvietos K-tas.

S. A. L. Ex-Kareivių Centro susirin
kimas įvyks perktadienj, sausio 20' d. 
8 v. v. F.x-Kareivių skaitykloj, 4603 
S. Marshfield avo. Visi kuopų atsto
vai malonėkite atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti.

—Centro Valdyba.

Cicero. — S: L. A. 194 kuopa ima 
dalyvumo apvaikščiojime. Pradžia 
kaip 2 vai. po pietų, nedelioj, sau
sio 22. Visi nariai susirinkite prie 
49th Ct. ir 14th St., iš ten prasidės 
paroda. — K. P. D.

Cicero. — C. L. P. Kliubo nariai 
bukite prisirengė dalyvauti svetainės 
atidarymo apvaikščiojime sekmadienį, 
sausio 22 d., 2 vai. po pietų.
, — Koresp.

i

JIEŠKAU SAVO DĖDĖS TELIS- 
poro Petraičio, Akmenės miestelio, 
Mažeikių apskr., Kauno rėd. 13 metų 
atgal gyveno Chicago. Meldžiu atsi
šaukti ,arba Žinančių pranešti, už ką 
busiu dėkinga. /

M. PETRAIČIUkE,
25 SchuyleK St., Amstcrdam, N. Y.

APSIVEDIMAI.
JiEšKAU APSIVED1MUI MERGI- 

nos ar našlės. Esu 35 metų, turiu ke
lis tūkstančius cash. Galiu vesti vi
sokį biznį—nuo grosernės iki bankui. 
Galiu važiuoti bile kur dėl biznio.

\ JOE NORVlT.i.,
1004 S. llth St., St Louis, Mo.

NEPAPRASTAS .
ATSITIKIMAS

Milžiniškas departamenti- 
nis storas gali būti nupirk
tas tuojaus už menkus pini
gus. Nepaprastas atsitiki^ 
mas, kokių labai, retai pasi
taiko, kad galima indėjus 
nelabai didelę sumą pinigų 
turėti užtikrintą pragyveni
mą ir puikų pelną per visą 
amžių, štoras randasi augš- 
toj biznio apielinkej. Tavo- 
rų vertė siekia $50,000. Par
siduoda už prieinamą kainą 
—pusė įmokėti, pusę ant iš- 
mokesčio.

Kas norite pasinaudoti ši
ta proga kreipkitės asmeniš
kai ar laiškais adresu: P. 
Dubickas, Naujienų Bridge- 
porto Skyrius, 3210 S. Hals
ted St

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
Hoteliu Argo, III., labai geroj vietoj. 
Biznis išdirbtas per daugelį metų tar
pe maišytų tautų. Parduosiu pigiai. 
Atsišaukite:

ANNA BUDRIUS
. x 7622 61-st St., Argo, III.

, H......... Į........................ , ' ■

RAKANDAI
PARDAVIMUI 5 kamba

rių rakandai, gerame stovy. 
Parduosiu pigiai. Malonėki
te atsišaukti. 1318 So. 49 Ct., 
Cicero, III. G. Drobickas.

PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 
>arių rakandai kaipo paaukaujame, 
jei pirksit tuojaus: 3 kaurai, odos ir 
velouro gyvenamąjam kambariui se
tai; valgomojo kambario setai, drese- 
riai, lovos, ant grindų pastatoma lem
pa, grojiklis pianas, phonographas ir 
;.t.'4959 Prairie Avė. Apt. 1.

JIESKO PARTNERIŲ.

?

PARDAVIMUI BUČERNE IR 
grosernė, visokių tautų kolonijoj. Biz
nis senas ir geras. Parduosiu pigiai. 
Priežastį pardavimo patirsit ant vie
tos.

2722 W. 47th St.
Lafayette 5864

vie-

PARDAVIMUI RAKANDAI 4 
cambarių. Gerame stovyj, mažai nu
dėvėti, susidęda iš: mieg-ruimio, sta- 
lavo ir ffuntinio ruimų setai. Geri 
divonai, pastatoma elektriklnė lem
pa, 2 pečiai, šildonvas ir gasinis viri
mui; parsiduoda viskas kartu arba 
atskyrai, ant 2-rų lubų iš priešakio.

3218 S. Halsted St.,

5 KAMBARIŲ VfitlĄUSIOS MA- 
dos- rakandai turi būt urnai parduoti 
antsyk ar atskirai už teisingą pasiu- 
ymą. Tapgi grojiklis pianas pri

jungta Ukelele ir didelis dubeltaya 
sprendzina phonograpas su rekordais. 
Viskas gvarantuota. Rezidencija.

1922 S. Kedzie Avė.

Dar yra proga 
kelioms ypatoms 
prisidėti pinigais 
ir darbų prie mu
sų naujo patento 
iŠdirbinėjimo. At
minkit, kad mes 
turime 

!||| daiktus,

PARDAVIMUI VAISIŲ IR DAR- 
žovių krautuvė. Taipgi arklys ir ra
kandai. Biznis išdirbtas, pigi renda. 
Nepraleiskite progos. Priežastis par
davimo— turiu važiuoti į Lietuvą.

301 E. 115 Kensington, III.

tokius 
kokių 

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

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

CO
1623 Blue įsi and Avė.

PARDAVIMUI fotografo įrankiai 
gerame stovyj, yra 2 mašinos ir visi 
kiti daiktai, kurie reikalingi tame biz
nyje. Dabar nevartojame. Parduosiu 
labai pigiai. Pardavimo priežastį da- 
žinosite ant vietos.

FRANK MILIAUSKIS, 
3600 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ RA- 
kandai tik 3 mėnesiai vartoti: 3 gau
jos lovos, 2 komodės, 5 karpetai ir 
visi kiti reikmenys. Parsiduoda pi
giai. Pardavimo priežastį patirsit 
ant vietos. Atsišaukit A. Matilis 
10713 So., Michigan Avė., Roseland, 
UI. (ant 3 lubų).

AUTOMOBILIAI

draugams 
ant visa-

ISRENDAVOJIMU!
2 KAMBARIAI RENDA1 

tinkami ofisui. Atsišaukite: 
1757 W. 47th St.

Kamp. 47th ir Wood Sts.

ANT RENDOS saliunas 
su visais įtaisymais— barai 
ir stalai. Taipgi ir kamba
riai pragyvenimui, Renda 
pigi. 3806 S. Wallące St.

VAISTINE ANT PARDAVIMO
Labai patogioj vietoj Vaistine 

(Drug-Store), ant kampo, dviem Šo
nais karai eina, apgyventa lietuviais, 
lenkais, čekais ir vokiečiais, piet-va
karinė j daly Chicago. Biznis išdirbtas 
per 12 metų, namas ir biznis švariai 
įtaisyta, didelis pasirinkimas prekių. 
Parsiduoda už $8,000.00. Reikalauja 
įnešt’. tik $4,0000.00, o likusius ant 
lengvo išmokėjimo. Kreipkitės į Nau
jienų Rridgenorto Skyrių, 3210 So. 
Halsted St. Klauskit P. Dubicko

TOKIA PROGA TIK f 50 METŲ 
pašitaiko. Pardavimui moteriškų dra 
bužių krautuvė, taipgi galima laikyti 
ir visokių kitų drabužių. Turi būti 
parduota tuojaus, geras biznis per iš

tisus metus; galima padaryti gera 
gyvenimą. Atsišaukite: 3‘.-17 So. Hals
ted St.

ŽIEMINIS AUTOMOBILIUS
Puikus žieminis automobilius 

—sedan vartotas tik porą mėne
sių—parsiduoda už labai žemą 
kainą. Įmokėti reikia tik $350, 
kiti mėnesiniais išmokėjimais.

Kreipkitės į Naujienas, 1739 
S. Halsted St Klauskite vedėjo.

NAMAI-ZEME
MAINOME, parduodame namus, 

farmas. bučernes, automobilius ir ki
tokius biznius; turime namų didžiau
siame pasirinkime visose dalyse mies
to. Taipgi apdraudžiamo visokiu? 
turtus nuo ugnies, pavogimo, užmuši
mo ir kitokių nelaimių. Kreipkitės. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO.

808 W. 33 PI. arti Halsted St.

•PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS 
bučernė ir grosernė su keturiais gra
žiais pragyvenimui kambariais, atski
rai krautuvę.

A. VELEK
2255 W. 47th St.

Pardavimui 2 lotai, 60 pėdų pločio, 
ant kampo, gražioj vietoj, aplinkui 
apgyventa. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant automobiliaus. 
.Atsišaukite: A. WILLIAMS

3328 S. Halsted St.

BARGENAI.
4 cottages po 4 kambarius: elektra, 

gasas, visi įrengimai apmokėta, neto
li mokyklos ir bažnyčios, naujai sta
tytos. Tik $500 įmokėt, likusius kaip 
renda.

Bizniavus namas naujai statytas ir 
3 kambariai; 5 kambarių namelis už
pakaly ir skiepas. Viskas apmokėta. 
Kaina $5,750.00. Priimsime lotą.

Turime lotų $250.00 ir aukščiau -- 
bizniavų ir rezidencijoms. Parduoda
me ant lengvų išmokėjimų. Mainome 
ant namų, priimame automobilių į 
mainus, grosemę ar šaitaną.

W. D. MURDOCK & CO.
4400 S. Kedzie Avė., Tel.: Lafayette 
5604. J. N. Zewert, Mgr.

■ ■ .....4. ■ ...».............

PARDAVIMUI COTTAGE PRIE 
35th St. • tarpe Union ir Emerald 

Avės. Pardavimui maža krautuvė su 
5 kambariais, 812 W. 35th.Pl. Tinka 
barbernel, kriauČiui, malevų krautu
vei, saldainių krautuvei ir 11. Parda
vimui biznio prapertė, kampas 36 th 
St. ir Union Avė.
FIRST NATIONAL REALTY CO. 

786 W. 35th St.
>*■11 , I ■. ....... ....... .... II II—.............. ............................MII *

PARDAVIMUI 10 AKERIŲ Plo
tas žemės ,vienas blokas pilnai priei
na prie Kedzie Avė,, 96 iki 97-os gat
vių. Gera 5 kambarių stuba, karštu 
vandeniu šildoma, elektra, gasas, ga- 
radžius ir bamės. Didelė nteitis. M. 
Makin, Evergreen Park, III.

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
gerame stovyj, gyvena 5 šeimynos, 
rendos atneša $80.00 į mėnesį. Par
duosiu arba mainysiu ant automobi
liaus. Atsišaukite į Naujienų Bridge- 
porto Skyrių.

3210 S. Halsted St. No. 81 /

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
savo farmą, 21 akras dirbamos žemės 
ir 5 kambarių namas ir bamė. Mai
nysiu ant troko arba automobiliaus.

P. VILTRAKIS, 
78W. 147 St., Harvcy III.

MOKYKLOS

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau ♦ 
drapanas.

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

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

Master Sewing School
Prind palas

JOS F. KASNICKA
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

P-lls E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokina t kirpti, ■luti, pritaikyti Ir 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams.
Kleeo*: dienomis ir vakarais
Specialia instrukcijos pagal 

gu tarimą.
EVELYN ACADEMT OF 

G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams SU

Tel:. Hanison 1421. Chicago.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinis klesoa bls- 

niavonus inerginoms, paaisiuvimui 
sau dresis.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2417 Madison Street, 
6205 S. Halsted St

Kreipkitis vpatiikai arba raiy 
kit išlygų paluausdami.

Sara Patek, plrn.Ininki.
.............-................. * i .i

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

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

Sunaudokite liuosus vakarus pilsi- 
mokinimui. Mokestis prieinama.

Waitches Preparatory School, 
4509 So. Ashland Ave^ 

Chicage, Iii. j
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