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I ietuvos kabinetas rezignavo
Peru ir Čili taikinsis

Sumušusi jį goveda buvusi ku 
kluxl klaniečiai. Buvęs perspė

tas ir prokuroro.

Advokatas

Lenkai vis dar persekioja lietuvius

Lietuvos ministerija 
rezignavo.

Popiežius Benediktas XV
> miršta.

CHICAGO. Vakar South 
Chicago teisme tapo išteisintas jas pavojus • 
Antanas Vilius, gyvenąs prie 
10715 Michigan Avė. Jį traukė 
į teismą ir kaltino žinamoji 
Marė Jokubaitienė. O traukė jį 
į teismą todėl, kad jis, Vilius, 
buk buvęs pabėgusių, “specia- 
hj” Mato ir Žitkaus agentas ir 
kad jis iš jos paėmęs ^100 įves 

spe-

CHICAGO.
Harold O. Mulks, kurį sausio 
13 d., Shreveport, La., goveda 
pastvėrė ir sumušusi ir nupla
kusi jį pasodino ant rtaukinio, i tavimui ir tie pas tuos
jau sugrįžo į Chicago. Jis dar cialus“ ir dingę..
nešioja aiškias žymes sumuši-l Ąnįanag Vilius buvo areštuo- 
mo — kojose, - -- - - -, rankose ir gal- |ag sau8jo 3 dieną, Marės Joku-

Atsistatydino klerikalams ir 
liaudininkams nesusitaikius 

žemės klausime.

Gavo plaučių uždegimą, duota 
jam paskutinf patepimą ir jis 

jau netekęs sąmonės.

V* baitienės išimtu varantu gruo
dis, pasak tūlų ’ laikraščių, džio 30 dieną. Byla buvo delei 

nuo įvairių priežasčių tris sykius 
ir atidėta, sausio 4, 11 ir 14 d.

.RYMAS, sausio 20. — Popie
žius Benediktas XV miršta. Jis

Bolševikų val
džia ‘susimilo

. ......................... "—• .■

Paleido Socialdemokratus iš 
kalėjimų, bet sako jiems: 

„Gyvenkit provincijoj, arba 
laukan iš Rusijos!”

WASH.INGTON, sausio 20. 
— Socialistas atstovas tyleyer 
London įnešė atstovų bute re
zoliuciją, kuri reikalauja, kad 
atstovų buto kasyklų komite
tas ištirtų visą anglių kasyklų 
industrijos padėtį ir ypač apie 
padėtį toje industrijoje dirban
čių darbininkų — angliakasių.

BERLINAS, sausio 20.
Wirtho kabinetui gręsia naujas 
pavojus. Tai taksų klausimas. 
Dabar reichstage eina smarkus 
ginčai apie tai, kokius uždėti 
taksus, kad galima butų surin
kti reikalaujamą kontribuciją. 
Atgaleiviai — kapitalistai, na
cionalistai ir agrarai — siūlo 
uždėti 40 nuoš. taksus, bet ne
priklausomieji socialistai ir 
komunistai sako, kad tokie 
taksai yra permaži ir kad to
dėl visa kontribucijos našta ta
da turės pulti ant darbininkų. 
Todėl jie reikalauja 80 nuoš. 
taksų. Didžiumos socialistai ir 
centristai bando sutaikinti ir 
siūlo 65 nuoš. taksų kompro
misą. ^Derybos apie kompro
misą tebevedamos.

Kancleris Wirth sekamą u- 
ta minką turės paduoti savo tak 
sų programą ir jeigu ji pasi

Poincare laimėjo baisa 
vimą.

BERLINAS, sausio 19. (For- 
verlso korespondento Leščins- 
kio kablegrama). Socialdemo
kratų vadas Abramovič gavo 
iŠ Maskvos telegramą, kuria 
jam praneša, kad visi socialde
mokratai (menševikai), kurie 
buvo laikomi, Maskvos kalėji
muose, tapę paliuosuoti.

Dekretas, kuriuo jie turėjo 
būt išvaryti į Turkestaną, tapo 
atšauktas.

Paliuosuotieji socialdemo
kratai betgi turi septynių die
nų laiku išvažiuoti iš Maskvos 
ir apsigyventi tam tikruose 
jiems nurodytuose provincijų 
miestuose ir miesteliuose, kur 
jie turės pasilikti per dvejus 
metus; o jei ne, tai jie turi tuo
jau išsikraustyti iš Rusijos.

20. —PARYŽIUS, sausio
Premieras Rayinond Poincare, 
kuris skaitė vakar parlamente 
savo deklaraciją, laimėjo pa- 
sitikiėjimo balsavimą. Pasiti
kėjimą jam atstovų butas iš
reiškė 472 balsais prieš 107.

jau gavęs užtikrinimus 
Louisianos gubernatoriaus 
nuo generalinio proki 
Daugberty, kad tas Shreveport 

i užpuolimas 1 
ištirtas. Bet jis tuo nesitenkin
siąs. Jis parašęs laišku guber- 

1 natūrini ir • generalitfdnn 
kurorui, a (pasakodamas 
visą įvykį ir

Teisme išsiaiškino, kad An- 
busiąs tanas Vilius visai nebuvo jokis 

tų “specialų” meklerių agen
tas, bet tik kaip ir daugelis 

pro- kitų lietuvių — jų auka. Jis 
jiems kartą su savo žmona ir kitais 

visą įvykį ir rJFalaudamas, ’ nuvykęs pas Jokūbaičius, kur
kad kas-nors "daužau butų vei- jo žmona pasigirė, kad jie tu- 
kiama, negu vl^n ištirimas.' rį įdėję pinigų į “specialus”, 
Taipjau jis rengiasi užvesti by- kurie žada duoti jiems didelių 
lą prieš Shreveport, miestelį ir i>elnų ir palūkanų. Jokubaitie- 
pareikalauti i 
už govedos sumušimą.

dies silpnumas. Jau ryte Jis, kaip žinia, buvo į tą mie- perduoti 
reikalinga buvo duoti vaistus ’ stcl-į nuvykęs ginti tris 
sustiprinimui širdies, o paskui ninku organizatorius, 
liradėta duoti ir oxygeno, kad dirbo Standard Oil Co. kempė-{pas jį dirbančiam tų “specia- 
tuo palaikius popiežiaus sąmo-'je, bet tapo areštuoti kaipo vai- lų“ agentui Volteriui Petkui, 
nę ir gyvybę. Betgi nežiūrint kates- ir nuteisti 90 dienų kalė- Jokubaitienė tada Viliui pini- 
visų tų pastangų ..pesitikima,1 jiman kiekvienas.: gus, o tasis atidavė juos minė-

kabi- susirgo šalčiu porą dienų atgal

\VASHJNGTON, sausio
Lietuvos atstovybėje 

tomis žiniomis, Lietuvos 
netfl£ vadovaujamas premiero
Dr. K. Griniaus, atsistatydino 
vakar. Priežastis kabineto pa
sitraukimo buvusj ta, kad krik
ščionis demokratai (klerikalai) 
ir liaudininkai negalėjo 
taikinti žemės klausime.

iš Vilniaus.

susi-

u^os laisve Vilniuje.

ryt persimetė į plaučius ir 
pagimdė plaučių uždegimą. Po
piežius tada pradėjo labai 
greitai silpnėti ir daktarai, ku
rie laukė jo pasveikimo, nebete
ko vilties. Po piet suteikta jam 
paskutinį patepimą, o po to ne
užilgo jis neteko ir sąmonės.

Ligą didina popiežiaus šir- 
__ j silpnumas. Jau ryte

Priešinasi Rusijos pripaži
nimui.

iš jo atlyginimo nė irgi panorėjo tada įdėti į 
| tuos “specialus“ ir prašė juos 

’ jos pinigus tiems 
darbi-1 “specialų” rinkėjams. Vilius su 
kurie liko priimti pinigus ir perduoti

jis ir jo kabinetas turės rezig
nuoti. Tečiaus manoma, kad 
gal galutinas taksų klausimo 
svarstymas bus nukeltas 
po to, kaip) talkininkai 
galutiną savo nuosprendį

iki 
išneš 
apie

■ j ■

WAfi'HIN(rTON, sausio 19.
Visi kongreso nariai šiandie 

gavo nuo Ncw Yorko prekybos 
kameros protestą prieš Jungt. 
Valstijų pripažinimą sovietų 
Rusijos valdžios. Kamera sako, 
kad ši šalis nieko r 
užmegzdama ryšius su
kurios valdžia tiek blogo 
dariusi savo žmonėms. /

— Gruodžio 2 dieną liko kon
fiskuotas lenkų kalba lietuvių 
vienadienis laikraštis “Hela.”

Gruodžio 6 dięną Vilniuje 
lenkai vėl neteisėtai konfiska
vo lietuvių vienadienį laikraštį 
lenkų kalba “Lietuvos ateiti*“.

Gruodžio 7 dieną konfiskuo
ta taip pat vienadienis lietuvių 
laikraštis lenkų kalba “Tegy
vuoja Lietuva.”

Gruodžio 9 dieną konfiskuo
ta lietuvių leidinys lenkų kalba 
“Jeszcze Litvva nic zginęla!”

Gruodžio 10 dieną konfis
kuota lietuvių leidinys lenkų 
kalba “Lit\vo, ojezyzna moja.“ 

re- 
pa-

visų tų pastangų .pesitikimaj jiman kiekvįenas.:
Mulks sako, kad vos ^atvykus ! tam Petkui, 

į miestelį jis tapo įspėtas trijų
kad popiežius gyventų daugiau, 
kaip keletą valandų.

Visose Rymo bažnyčiose pri- . . . ,. T. , . •
sakyta melstis ‘ už popiežiaus ' >aus aploti miesteli. Jis betgi 
sveikata. atsikreipęs į policiją ir toji pri

žadėjusi jam apsaugą. Jis taip

Teismas

presija Vilniuje lenkams 
ėmus. (“Liet.”).

Jl

Iš pafrontės.
Naktį, 
vai 3 

IlI-čio 
Zaba- 
rajo-

K AUNAS. (Elta). — 
gruodžio 27 d. apie 2 
lenkų kareiviai r,xlos, 
ulonų pulko, apšaudė iš 
kų kaiiyp Vievio ežero
ne neitralėje zonoje, pusę kilo
metro atstu nuo musų demar
kacijos linijos, musų sargybą, 
stovinčią Zabakų II kaime.

Iššaudę apie 30 šovinių ir 
nepadarę jokių nuostolių, mu
sų sargybai, lenkai raiteliai 
paminėto kaimo pasišalino.

iš

Maskvos atstovybės nariai 
vykstą į Kauną.

nio Reikalų Ministerijos 
biai šaukiamas Kaunan 
vos atstovybės patarėjas 
Avižonis. Sausio pradžioj 
pat laukiamas atstovas J. 
trušaitis. .

Užsie- 
sku-

Mask-

taip

žilius Lietuvos Karinis 
vas Klaipėdai.

WASHINGTON, sausio 14. 
(Elta) — Krašto Apsaugos Mi- 
nisteris atšaukė karinį Lietu
vos Atstovą Klaipėdai, kapit. 
Dimšą. Dabar paskirtas Klai
pėdoj! Jonas žilius, buvusis 
IJetuvos Finansų Misijos Ame
rikoje narys.

Atsto-

BUCHARESTAS, sausio 20. 
— Naujas Rumunijos kabine
tas tapo sudarytas. Premjeru 
ir karo ministeriu bus lan I. C. 
Bratiano.šalim, 

pri-
ARKLIŲ SUMAžfiJIMAS 

MIESTUOSE.
Chicago j 1920 m. arklių bu

vo 30,388, palyginti su 68,122 
1910 metais New Yorko mies
te buvo 128,224 arkliai, 
o 1920 m. tik 56,539. Phila- 
delphijoj 19,472 arkliai 1920 
m., o 50,461 — 1910 m. Bal- 
timorėj suskaitant arklius 1910 
m. ir 1920 m. pranešta 7,378 
ir 1$,346; Bostone, 10,093 
23,OQ7; Pittsburghe, 6,032 
12,845; Cincinnati’je, 5,031 
13,901; Glevelande, 4,924 
16,839.

&itą arklių sumažėjimą,
noma, padarė panaudojimas 
automobilių važinėjimuisi ir 
daiktų vežiojimui.

Pabaltjurio valstybių 
konferencija. Streikas Chlnijoje.

tokius 
i Vi

lius nėra kaltas ir paliuosavo 
jį nuo visokios atsakomybės. 
Teismas pareiškė, kad kaip Jo
kubaitienė, taip ir Vilius, ir ki
ti visi, norėdami greitai pra
lobti, lygiai nukentėjo nuo pri
gavikų ir todėl dabar 
kito neturi kaltinti.

Teismui išnešus savo 
prendį ir Vilių išteisinus, 
dikės advokatas Mulks 
nesenai goveda sumušė Louis- 
ianos miestely) šoko priešintis 
teismo nuosprendžiui, bet tapo 
tuojaus sustabdytas, o Joku
baitienė per visą teismą pra
dėjo šauktis prie Kučinsko, ku
ris yra Mulks “pagelbininku“, 
delei ko visame teismabutyje

žmonių, kurie liepė jam tuo-j i rodymus, nusprendė, kad

_ . . jau buvo įspėtas ir prokuroroPriame Amerikos pakvie- pagelbininko. Mulks apie tai 
/ sako:

TALINAS. (Elta) — Pabal
tjurio Valstybių konferencija 

Taline prasidėjo gruodžio 16 
dieną ir pasibagė gruodžio 17

•• MANILA, P. I., sausio 20. —
Jurininkų streikas Hongkon- 

^ge, Cliinijoj, sulaikė daug lai- 
yų uoste. Jurininkai reikalauja

U‘V1,U 11 Pakelinio nluosdieną. Patvirtinta eile Pabalt- P

20.VfASHINGTON, sausio
— Valstybės < 
oficialiniai paskelbė, kad Peru 
ir Čili respublikos priėmė 
Jungt. Valstijų valdžios pakvie
timą prisiųsti savė atstovus į 
VVashingtoną ir pradėti dery-! 
bas išrišimui nesutikimų tarp 
tų dviejų šalių apie dvi provin
cijas. Jeigu gi negalima bus 
tų ginčų išrišti tiesioginėse de
rybose, tai pavesti juos arbit- 
racijai. Bet 
jų valdžia į 
maišys.

Sutikimas 
jau yra didelis žingsnis 
taikos, kadangi pirmiau ir apie 
tai tos dvi respublikos negalė
jo susitarti. Peru norėjo svars
tyti apie padarytąją sutartį, o 
Čili tik apie plebiscitą tose pro
vincijose. Dabar bus svarstoma 
visa Ancono sutartis.

departamentas sal ?*ain’ 
» rfn 1111 f 1 Iz

“Distrikto prokuroro pagel- 
bininkas man pranešė, kad aš 
esu pavojuje ir patarė būti at- 

. Jis sakė, kad aš ne
galiu tikėlis apsaugos nuo poli- 

_ cijos ir *,papasakojo, kaip pri- 
‘ vatinis detektivas, kuris buvo 
atvykęs į Shreveportą ištirti už 
mušimą policisto, tapo išvogtas 

| ir nugabentas už miestelio, kur 
jį išsmalavo ir apibėrė plunk
snomis. Policistas gi tapęs už
muštas todėl, kad jis perdaug

<I>ati Jungt. Valsti- 
tas derybas ncsi-

užvesti derybas 
prie

SVARSTO APIE NUSIGINK
LAVIMO KONFE

RENCIJĄ.

20.WAS>HINGTON, sausio
— Nežiūrint senatorių Lodge 
ir Underwood pastangų nepri
leisti senate svarstymų 
laikomą nusiginklavimo kon
ferenciją ir joje svarstomus 
dalykus, visgi tas klausimas til
po pakeltas. Netikėtai pakėlė 
jį senat. Walsb, įnešdamas re
zoliuciją, reikalaujančią, kad 
prezidentas praneštų senatui 
apie Šantungo klausimo stovį.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENAS*

vienas

nuos-
skun-
(kurį

luuoian luuvi, jio <

žinojęs apie govedos veikimą.“ buvo daug juoko.
Viešbutyj .Mulksą išvogė trįs 

ginkluoti žmonės, kuriems jis 
nenorėjo pasiduoti ir buvo 
iš vieno jų išmušęs revolverį. 
Bet pripuolė kiti ir jį vistiek 
suėmė ir ant vietos sumušė. 
Važiuojant automobiliu užpuo
likai sakęsi esą nariai Ku Klux 
Klan ir nuolatųs jam kartoję: 
“Mes tave pamokinsime gerbti 
klaną — seną gerą klaną. Čia 
mes patįs vykiname įstaty
mus”. Nuvežus į mišką Mulks išspausdino 
tapo nuplaktas kaiičium, kuris 
buvo sumirkytas^' kokioj-nors 
chemikalinėj rugštyj, 
dėsnį skausmą < 
Paskui jį nuvežta į 
telį, kur pasodinta 
kuris nugabeno jį 
Tex., iš kur, kelias

adv.
Rutkauskas.

A. Vilius dabar ketina trauk
ti teisman Marę Jokubaiticnę 
už neteisingą jo areštavimą ir 
bereikalingą valkiojimą po tei
smus, kas pridarė jafli daug 
nesmagumo ir sugaišties.

Trockis nori ptisitraukli?
BERLINAS, sausio 20. — 

Bytų Prūsijos laikraštis šiandie 
a » nepatvirtintą iš 

'Kauno žinią, kad Leonas Troc
kis paprašė komisarų tarybą 

kad di- paliuosuoti jį nuo karo komisa- 
pagimdžius. ro vietos delei politinių kivir- 
kitą mies- su savo draugais.
į traukinį, 

į Dalias, 
dienas iš- 
sugrįžo į

jurio Valstybių ir Rusų eko
nominės konferencijos Rygoje 
padarytų sutarčių ir svarstyta 
dienos politikos klausimai. Už
sienio Reikalų ministerijos lai
kinas valdytojas p. Klimas ir 
St. Seimo atst. prof. Jurgutis 
gruodžio 20 sugrįš į Kauną.

Estų telegramų agentūra 
Elta apie paminėtą konferenci
ją praneša dar, kad gruodžio 
17 d. konferencija visai sutar
tinai paruošusi instrukciją, ku
ria tam tikrą Specialistų Kon
ferencija vasario mėn. pabai
goj paruošianti projektus pre
kybos sutartims su Rusais pa
daryti. Konferencija nusprendė 
ekonominę Pabaltjurio valsty
bių politiką Rusijos atžvilgiu 
koordinuoti ir toliau plėsti, ei
nant ekonominės konferencijos 
Rygoje priimtų rezoliucijų pa
grindiniais dėsniais. Konferen
cijai baigiantis pasikeista infor 
macijomis dienos politikos 
klausimais.

Susitaikė su aliejaus kompa
nijomis.

Pasimirė mayoras raštinėje.

KANSAS CITY, Mo., sausio 
20. Mayoras James Cow- 
gill, 73 metų, savo raštinėje 
šiandie besitardamas su polici
jos viršininkais ir kitais dar
buotojais, atsilošė Medėje ir 
pasimirė. j

• /

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 20 d., užsienio pini

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

Anglijos, 1 svaras sterlingų—$4.21 
Austrijos 100 kronų ............... 3’4
Belgijos 100 frankų ..... ,....  $7.80
Danijos 100 kronų ............... $20.02
Finų 100 markių ................... $1.86
Franci jos 100 frankų ........... $8.0S
Italijos 100 lirų ................... $4 35
laetuvos 100 auksinų .. 
Lenkų 100 markų .....

į Norvegų 100 kronų ...
Olandų 100 guldenu ... 
švedų 100 kronų ...... .
Šveicarų 100 franku ...

• Vokietijos 100 nvarkių

MEXldb CITY, sausio 19.— 
Aliejaus kompanijų atstovai 
sako, kad penkios Amerikos 
aliejaus kompanijos ir Meksi
kos valdžia pilnai susitaikė 
apie importo ir eksporto tak
sus ant aliejaus.

su,

$15.70 
$36.50 
$24.97 
$19.42 
... 51c

CALCUTfA, sausio 20. — 
Policija areštavo 50 žmonių už 
laikymą trijų uždraustų susi
rinkimų. įtikimas tų susirin
kimų, sakoma, yra nauja for
ma civilinio neklausimo.

■■ ■■■«■■■■■■ ■ ■■■■■II! II. I.......... —————

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS”

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

ryto iki 2 vai. po piet.

ir 
ir 
ir 
ir

v • 
Zl-

Geriau ir Pigiau I 
Negu Visur Kitur

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

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

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Chicago, UI.
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Miko Petrausko Koncertas
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Apvaikščiojimas
Atidarymo Ciceros Liet. Liuooybės Svetainės 

PO APVĄIKŠCIOJIMO DIDŽIAUSIASKONCERTAS
Nedėlioj, 22 Sausio, 1922

CICERO LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖJ
14 fetreet ir 49 Court, Ckerę, Illinois

Šiamfe koncerte ir atidaryme dalyvaus geriausios spėkos Chicagos 
ir apielinkų, dalyvaus Laisvėfe Kanklių Mišrus Choras p. Kvedaro va
dovaujamas, gerai žinomas solistas p. Stogis, garsus lietuvis smuikiniu 
kas p. Bičiūnas ir daugelis kitų gabių dainininkų, solistų, smuikinin
kų, šokėjų ir 1.1. ' ■ *

Apvaikščiojimas atidarimo C. L. L. svetainės prasidės 2 vai. po 
pietų; programas prasidės punktuališkai 4 vai. po pietų. Todėl, ger
biamoji visuomenė, kliubai, draugijos ir pavieniai nariai esate kvie
čiami atsilankyti ant šio iškilmingoApvaikščiojimo ir Koncerto, o mes 
užtikriname, kad busite pilnai užganėdinti.

Visus širdingai užkviečia C. L. L. S. B. KOMITETAS.
................. "...5--- _.......

PASTABA: Važiuokite bile karais iki 48 Avenue, 48 iki 14 ir eikit 
2 blokus i West.

Rengia BIRUTĖ AMERICAN BOHEMIAN SVETAINĖJ
. 1440 W. 18th St.,

Seredoj, Sausio 25 d., 192? Pradžia, 8 v. v.

Dalyvauja šie artistai: r
' Mikas Petrauskas, Ona Pocienė, Antanas Pocius, Povilas 

Stogis, M. Janušauskienė, N. Gugienė, Valerija Bručienė ir 
Brone Nausėdaitė.

Kas Dedasi Koncertas ir Balius
VILNIUS.

Rengia Ketvirto Wardo Liet. Pol. ir Pas. Kliubas

Susirinkimų liuosybė.—Gruo-» 
džio 27 d. š. m. 7 vai. vakare tu
rėjo įvykti lietuvių kliubo na
rių metinis susirinkimas. Mie
sto starostos leidimas kliubo 
nariams susirinkti ir nustatytai 
dienotvarkei buvo duotas.

NEDĖLIOJĘ, SAUSIO-JANUARY, 22 D., 1922

MILDOS SVETAINĖJ
3142 So. Halsted Str.

Koncertas ir Balius
Rengia c

4AUNU LIETUVIŲ AM. TUTIŠKAS KLIUBAS

Subatoj, Sausio 21 dieną, 1922 m
MELDAŽIO SVETAINĖJE, w -1-1

Pradžia 6:00 vai. vak.

Prieš susirinkimą lietuvių ir 
gudų bute Viskup. Nr. 12, at
vyko du asmeniu policininkų 
uniformose, kurių • vienas su 
šautuvu, antras turbut, vyres
nis su keliomis “našivkomis 
ant rankovės ir su peiliu prie 
diržo. Juodu landė, dairyda
miesi po kliubo kambarius. Ma
žai kas į juos kreipė domės, nes 
ypatingai Vilniaus lietuviams 
yra paprastas reginys turėti 
ginkluotų visur palydovų. Su
sirinkusieji manė, kad gal poli
cija gaudo kokį prasikaltėlį, gal 
vagį, kuriais Vilnija pripildyta. 
Tačiau jųjų atvykta čionai vi
sai kitokiais reikalais. Turėjo, 
mat, įvykti lietuvių kliubo susi
rinkimas.

Beatidarant lietuvių susirin
kimą tuodu ginkluotu asmeniu 
įeina į šalę ir atsistoja (vienas 
su kepure) ties (lurimis. Ati
darantis susirinkimą, pastebė
jęs nepažįstamus asmenis, už- K 
klausia ajr ir juodu esą lietuvių 
kliubo nariai, kadangi j čionai 
esąs ne viešas piitingas, bet 
teisėtas orgltnizuotės narių su
sirikimas ir tik nariai, statutą 
einant, gali jame dalyvauti. Gin
kluotu asmeniu atsako, kad 
juodu nesą kliubo nariai, tik 
valdžios policininkai, 
būti lietuvių posėdyje,
jus tuomet pareikalauja išsile- 
gitirnuoti ant rašto, kad esą val
džios siųsti, nes kitaip jie nega
lėsią dalyvauti lietuvių susirin
kime. Asmenys pasiy^dinę sa
ve policininkais apreiškia nors ........ ...........
neturį jokių valdžios ant rašto' Organizacijos' statutas val- 
išduotų dokumentų, visgi, iš sa- džios už tvirtinta s ir d'ai’ šiam

Įžanga 35c ypatai

Kalbės kąt'k iš Lietuvos atkelia
vęs Drg. M įsius ir mums daug-ką 
pasakys, ko da męs nežinojom kas 
dedasi musų tėvynėj. Dainuos pa
garsėjęs Chicagos IJetuvių Vyrų 
Choras po vad. draugo DILIAUS. 
Taipgi dalyvaus 
iŠ Ateities Žiedo 
lės vadovaujant 

P-lei V.

rinktinės spėkos 
Vaikų Draugijė-

BIGELIUTEI.

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

da, tuomet reikalkukit akirtią.

John J. Mana
Akinių speęialistaa 

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

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

lė« neišeina pakol busiąs lietu
vių susirinkimas. Vedėjas pa
reikalauja kad jie pasisakytų 
savo pavardes, kurių ir gi nepa-

Atsisakius tiedviem asme
nim parodyti ne tik dokumen
tus, bet ir n ^norėjus pasakyti 
savo pavardži.ų, susirinkusiųjų 
tarpe kilo ąliejojimų,’ kad jie 
gal ir ne policininkai. Nusirin
kusieji susirinkimo tokiose są
lygose nutar i nedaryti, tik įga
liojo valdybąį padaryti atatin
kamus žingsnius prie vietinės 
valdžios dėl ginkluotų asmenų 
ir be dokumentų įsibrovimo į 
kliubo posėdį.

Įdomu butų visgi patirti, jei
gu tai ištikro ’bmvo milicininkai, 
tai dulko gi ir ikas juos pasiun
tė. Antra, ctel ko gi atsiųsti 
buvo su peilkiis ir šautuvais? 
Tiesa, caro laikuose, būdavo 

 

valdžios siunčit t|nas į lietuvių ar 
lenkų susi rinkti mus žandaras, 

ro siuntimo raštą

e Šautuvų... Reto 
pustebč ii, kati čionai ne
buvo viešas m Stingas tik vienos 
lietuvių organai:acijos susirinki
mas, kur tvarkios dėliai policija 
nereikalinga. *' •

ir jau nors 
reikia

Vedė- t)et vis turėdi

susirinkimui buvo valdžios lei
dimas gautas. Ąntra, — susi
rinkimas turėjo įvykti, kada 
veikia valdžios paskelbtas de
kretas dėl susirinkimų liuosy- 
bės. Kultūringam pasauliui ne
suprantama liuosybė, kur yra 
pastatyta sargyba su šautuvais 
ir peiliais.

— Kad ir į šį susirinkimą 
vieni bariai pamatę ginkluotą 
policiją salėje ties durimis, vi
sai nebėjo į vidų, viduj esantie
ji kėli nervingešni labai išsigan
do, manydhmi kad atėjo visų 
suimtu

Susirinkusiems išsiskirsčius 
kliubo valdyba padare posėdį, 
kas darytina toliau. Ir čion 
pasiprašė įeiti civiliais rubais 
jaunas, nepažįstamas asmuo, ir 
pareiškęs noro butįx kliubo na
rys. Gavęs infoi^rnącijų, lenkų 
khrių paprastu linktelėjimu at
sisveikinęs išeio. Taip, lietu
viai saugojami Vilniuje!

Kokį įspūdį padarė dalyvavu
siam lietuvių susirinkusiųjų 
tarpe, vienam amerikiečiui 
Amerikiečių korespondentui, 
ginkluotų milicininkų įsibrovi
mas į lietuvių susirinkimų, apie 
tai pasiskaitys Amerikos pilie
čiai ir stebėsis kokiose sąlygose 
turi gyventi Vilnijos lietuviai. ,

REUMATIZMAS
Išpurtę muskulai, perviariantis skaua 
irias sąnariuose ir sustingimas sąnarių 
yra blogiausi žmogui dalykai, o tan
kiausiai išsivysto į sunkią ligą. Jei 
kenčiate tuos blogumus, arba turit 
simptomus — ilgai nelaukite, bet 
tuojaus prašalinkjte.
Musų stebėtinos gyduolės ėmimui į 

vidurius ir trynimui 
POLO

SADOMENTDL

Puse pelno skiriama badaujantiems Rusijos žmonėms
Durys atsidarys X vai. vakare. ' Programas prasidės 8 vai. vakare

Programe dalyvauja: A. P* Kvedaras ir jo vadovaujamas Laisvės Kanklių Mišrus
Ch. ir Vyrų JC Ch., Julia Širvaitė, Sophia Juškaitė, P. Dauderis, P. Vėbra, B. Zane- 
vičiutė, J. Lengvinas ir kt.
Įžanga 50c. ir 75c. > ' ^Kviečia KOMITETAS

VELTUI $30.00
Paauksuoti laikrodėliai 

siais 21-akmenimi ir rel 
rams ar moterims. Pagarsinimui 
vo tavoro, nusprendėme 
000 šių laikrodėlių VELTUI. Plates
nių žinių kreipkitės 'į katalogą išsių- 
[Mjne aplaikę 12c stampoms.

- PEARL TRA1DING CO., 
- Box 122,

189 Pearl St., • New York, N. Y.

' 'f* —— — — _ — ---------------------------- — 
su puikiau- r• ■

S=? Federal Bofid & Land Company
f

STIPRI ALCHOLINfi SMETONA 
taip stebėtinai veikia, kad ūmai 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, vartokit ir jus, o ne
reikės ilgiau kęsti. Kaina už puodą 
65ę. Nueikit šiandien pas savo vais
tininką ir prašykit Polo Sapomental, 
neimkit substitutų. Jei negalėtumėt 
ten gauti, rašykit mums prisiunčiant 
pinigus iškalno.

Polo Chemical Co.
2824 W. Chicago Avė, 

Chicago, 111,

Siunčia pinigus i Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paštą, 
čekiais ar 
Parduoda 
Parduoda

Bet kas gi lieka lietuviams 
toliau daryti? *— Gal tik slap
tai tartis apie savo reikalus^ 

(“Vilnietis”).

666 W.

telegramais. 
laivakoAęs i visą pasauli. . 

namus, žemes, farmas ir bondsus.
t iH• • • •, . * A ‘ . * ’ r • r

OFISAI:
18-tli St., - 1439 S. 49th Court.

Chicago. Cicero.

MEBĮNAUJAS METASI 
■■nauja IDĖJA®™ x. I • ’ »
Nauja knyfęylė, kuri turėtų 'būti 
kiekvieno lietuvio namuose yra 
išsiutjtinėiama veltui. *• ISpildyk 
kuponą žemiu ir pasiusk pas 
MANUFACTURERS PATENT CO 

*520 F1FTH AVĖ., NEW YORK
Vardas ...............................................J
Adresus ............................................ .

i

: ji'l-.. kilta- i).;«l ....
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silikti.
Prieš Kalėdas, gruodžio 22

NAUJIENOS, Chicago, III

scottVille, mich.

Vakarai. Mu n š a i n ė.—Ga is ra i.

kai. Svečiai linksmai laiką pra
leido ir vėlai išsiskirstė. Gaila 
tik, kad musų lietuviai per

mulos grinčia su 
tais ii4 drabužiais 
suspėjo nei

BANKAS IR JO 
D1REK TORIAI Kl. Jurgelonis

MRS. A. MICUNIEWICn 
AKUšERKA

3101 8. Halated StM kampas 81 gal
Viename name su Dr. Monkevičium.

Tol. Boulevard 9708

jos niekur negali apsieiti, 
suren- Kur tik kokia pramoga, ten ir

Žiemai užėjus, ūkininkai, tu
rėdami daugiau laiko, 
gia visokių pasilinksminimo va-1 rautlonake stovi. 
Tarų. Du tokie vakarai buvo v *
surengti Lietuvių Svetainėj pas numšainės 
(’usterį, gruodžio

Sausio 1 d. buvo bvlos už 
darymą. Bafolas 

21 d. ir 31 Mušteika, Pranas Butą ir Juo
zas L’rbonas, visi trys gavo po 

Vakarai buvo su visokiais 1 $50 užsimokėti baudos ir po 
pamarginimais dainomis,1 60 dienų atsėdėti kalėjimo. Tie, 
monologais.’muzika ir šokiais, kurie lig šiol tcbedarol mun- 
Viskas buvo vedama liejuviš- šainę, pagalvokit, kas gal at-

Roosevelt"Rocid at Halsted Street, Chicago

WEST SIDE< 
RUST 6' SAVINGS BANĮ 
UIT li.X\K 0/ SĄJI r y Ą/VD TR/TNŲlV SERVICE I

visais daik- 
vaikai ne- 

kojų apsiauti ir 
ant sniego išbėgo ‘basi. Gais
ro priežastimi buvo blogai ap
žiūrėtas kaminas.

Sausio 13 d., vėlai penkta
dienio vakačą, vyrui nesant na
mie, pati J. ThopisonienČ, pa- 
likifsi grinčioj dvi mergaites, 
išėjo gyvulius apšerti ir kar
ves pamelžti. Kada apsidirbu
si pravėrė daržinės duris, pa
matė, kad visa jos grinčia yra 
liepsnose ir sienos jau griū
va. Sudegė visa, kas ten bu
vo drauge su mergaitėmis, — 
viena dviejų metų, kita 1<S 
mėnesių. Ugnies atsiradimo 
priežastis nėra žinoma, bet 
manoma, kad užsidegu iš ka
mino, nes tą dieną buvo vė
jas, kuris galėjo įpusti ugnį j 
kamino suodžius.

Grimalai* ir T homsonai yra 
lietuviai; gyvena 
penki' metai.

Banko tvirtumas remiasi ant jo direktorių ir 
tas ypatingai yra tiesa, kuomet jie parodo savo 
atstovčjiiną vietoj savo ypatiškais dalykais šiame 

banke.

Paaekmlngiausi biznieriai, kiekvienas didysis fi- 
nasietas — jų atsargus globojimas jungiasi su tuo- 
mi, ką banko viršininkai*užtikrina: saugumą, tvir
tumą ir nuolatinį progresą.1

Jus nepadarysite klaidos pavesdami savo pini
gus mrfsų globon. Pradekite checking arba savings » 
accounta Šiandien, o bus patarnauta kaip kad gei
džiate.

jie čia apie

ADVOKATAS
)

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

K. GUGES
ADVOKATAS
Miesto ofisai i

127 N. Dearborn SU Room 1111-18 
TeL Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 Se. Halated SL

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakare, išskyrus utanintoa b 
ketvertą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

Baigusi Aka-
ierijo* kolegl
ją? tteat lprak-
tikavud Peną
■ilvąnijoR hos
pitalėse. Pa
sėkmingai1 p»-
tarnauja pri«
gimdymo. Duc
da rodą viso-
kiose ligos* Ir
kitokiuoMi rei
kai uos* mo-
tarimo ir 
ginoma.

mer-

DR. A. R. BLUMENTHAL
Aki y Specialistas 

4649 S. Ashland Are.

PRADEKIT SAVO

ATSIDARYKITE
TAUPYMO ACCOUNT A 

ŠTĄ SAVAITĘ

ŠIO BANKO TURTAS $12,000,000.00

pe mmmmmmhmujbmmm jr < akta —f nrrimi ww
)

Sutaupykit daug 
Išleidžiant mažai 

t t

.•i. < %J 1 r i

Kaip tankiai jus pasakote išgirdę, arba skaity
dami atradę apvogimų arba ugnį:

“Aš'turiu pasidėti Liberty Bondšus, Lietuvos 
Bonddus, mortgcčius popieras, Deed’sus abstrak
tus, notas ir popieras į saugiąją dėžutę:” .

t

Ar esate tikrai apsirūpinę save su šia apsau
gų? '

i t

Dėžutės musų nuo ugnies ir vagių apsaugoji
mo—$2.50 į imtus ir aukščiau.

179 E. 3 rd Str

ir ant geriausių la 
KĄ agentą — G. F

PASPOKTUS

Atvažiuojančiv
Persiuntimas I
ATYDA. Maii

nau, jeigu kas Idai

Ą IR IS LIETUVOS
SS galima gaut pagal prekes kompanijų 
ivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ- 
LiJ N ASAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m. 

išreikalauju visiems keliaujantieir'j į

is iš kitų miestų patinku ant stoties.
’INIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą 
lymas pinigų ne priverstinas, bet itinai 
įsia. . 1 *

Kunašauskas

8514-16 RfMiHevelt Rd.
Arti St. Loeie Avė, 

CHICAGO. n.L.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivpgk elektros dratu* 1 «avo narng dabar. Kaina stebėtinai 

tema Pagabue IšmokesčiA pfynaa •uteikiamaa. jei norite. Mielai 
ipkainavimą nuteikiame. į

THE BRTDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c.
9 W. 47th S| Tol BoiiJevard 1R92 Chicarn. (11.

• Lt' I d.

lietuviu 
nuo t ė

tėvu
vaikėzai pabėgo 
nuvykę į miestelį Įtart bandė 
iš vienų namų pavogti laikro
dėlį,* ar kilų kokį daiktą, bet 
tas jįenis nepavyko ir juos su
areštavo. šerifas
juos į Ludingtoną, kur 
paaiškėjo. 'į rišėjas norėjo grą
žinti juos, kaipo nemečius, tė
vams, bet jse 
sakydami, kad 
bai žiaurus ir 
pas juos.

Tai tokios
mus, ūkininkus.

— Vienas iš 75*.

nugabeno
viskas

atsisakė grįžti, 
jų tėvai esą la- 
jie negalį būti

naujienos pas

BINGHAMTON. N. Y.

Sausio 7 d. š. m. vietos L. 
D. L. D. 20-los kuopos rupes
niu buvo suruoštas Woodrow 
Wilson School Auditoriume-pir
mas toks dailus koncertas, ko
kio Bingb.amtone niekados dar 
ndbuvo.

Programų dalyvavo pats 
kornp. Mikas Petrauskas ir dar 
du pagarsėję artistai iš Chi- 
cagos, pi). Antanas ir Ona Po
ciai.

Ponas Pocius — pianistas, 
skambino piano per kelis kar
tus ir publika buvo labai su- 
siinteresavus jo muzika: jai 
dar pirmą kartą teko girdei 
lietuvį pianistą, kurs tai]) pui
kiai ir mikliai mokčtii skam
binti.

O poni Pocienė visai suža
vėjo mus bingliamtoniečius. 
Na if kaipgi nesužavės, kad ji 
taip puikiai moka dainuoti, 
kad jos toks skambus, toks ma
lonus ir taip gražiai išlavin
tas balsas. Kiti sako: tai tik
ra lakštutė.

Žodžiu, koncertas buvo pui
kiausias Binghamtono lietuvių 
istorijoj ir publika, kuri buvo 
i jį atsilankius, dabar tik apie 
jį ir kalba ir pageidauja, kad 
tokių koncertų butų dažniau 
surengiama.

Čia vienok bus ne pro šalį 
pažymėti, kad koncertas ture-* 
jo ir priešų: jį boikotavo mū
siškiai “rrrevoliucionieriai”. Iš
skiriant ‘keletą rimtesnių ir su- 
ka^bainesnių komunistų, visi 
kili jų sekėjai akių koncerte 
neparodė. O juk tie “rrrevoliu
cionieriai” patys naudojasi 
komp. Petrausko komponuoto
mis dainelėmis, jo muzika. Be 
to dar išėjo į aikštę, kad ir 
kiti tam tikri asmenys stengė
si koncertui pakenkti, siunti
nėdami žmonėms 
visokiais šmeižtais, 
nys jau žinomi, —

m.

laiškus SU 
Tie a’smc- 
jie gyvena

Del to publikos 
buvo susirinkę ne per daugiau
siai. — Beržo Lapas?

koncertan

SKAITYKIT IR PLATINK1T

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy* Advokatą.

Dienomis: Room 511 — 
127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn S006 

Vakarais: 10736 S. Wahnsh Av*.
Tel.: Pullman €377. 

s . .........................i.. ui./

The Stock Yards SavingsBANK
M State g 4162 So. Halsted Street, 

Chicago, Illinois.
Yra narių Chicago Clearing House 

Associaęijos.

Lietuvos Maisto B=ve
LIETUVOS Maistas bus geriaus sutvarkytas I 

negu kad buvo iki dabar.
LIETUVOS Maisto B-vė pradeda savo veikimą 

Lietuvoj nuo Lapkričio 15 d. 1921 m. pradėjo darbuo
tis dėl B-vės Kaune A. Katilius. Sausio 15 d. 1922 
m. apleido Chicago gerai žinomas veikėjas Juozapas 
Chutra. Jis išvažiavo sutvarkyti visus B-vės reika
lus. Pirmaiusia sustojo Vokietijoj apžiūrėti šaldo
mų mašinų, o paskui važiuos Kaunan prirengti vie
tą ir pradėti darbą.

ATEINANTĮ pavasarį bus reikalinga apie 50 pa
tyrusių žmonių, kurie galėtų važiuoti į Lietuvą ir už
imti vietas kaip tai gyvulių skeldykiose, kenaunėse, 
taip ir pirklių supirkimui gyvulių, paukščių, uogų, 
daržovių ir t.t. Kurie manote važiuoti į Lietuvą ir Į 
užimti panašias vietas, atsišaukite tuojaus.

Kas dar nesate prisidėję tai dabar neatidėlioda
mas prsirašyk. Serai tik po $10. Išpildyk žemius 
padoėta aplikaciją, pridėk dešimkę arba šimtinę 
siųs šiandien.

LITHUANIAN FOOD CORPORATION
(LIETUVOS MAISTO B-VĖ)

10715 S. Michigan Avė. Chicago, III.
SUTEIKIAME teisingiausi patarnavimą per

siuntime pinigų pagal dienos kurso; teisingai ir 
greitai. Kurie siuntė visi yra užganėdinti.

Lietuvos Masto B-vės
...........  Pavar............
....... Gat....................

Var
No.
Miestas .... ..............*...............Valst.
Užsisakau serų .......... dabar siunčiu
Likusius prisiusiu be'gyj 60 dienų.

Parašas ......................

................ . ' " ' .......................................... ...............n................... ...............- ' ' '!

CITIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PFNIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINtOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinis valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, i&skiriant, Suba- 
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

Apsauga Padėtiems Pinigams
securitv Bank
IWI»W?«5SiSK9KCT OP CHICAGO riUMUMMUWM—

MHwaukee Avė. cor. Carpenter SL
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ

Saugios Depozitu - Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

FUROPEAN AMERICAN RUREAU
FABIONAS Ir MICKIEVICZ. Ved.
Geriiuishi siuntimas ; inigų, 

hi.vakohes, pašp<#» ai i t u 
\<) r \ it i.r’ LS \ s 

Iteai Irstau), I 'askolos, 
Insulinai ir i.t.

809 W. 35th St, arti S. Halsted St.
Tel Boulevard 611

Valandos;*) iki.,6 kasdiena.
Vakarais: Utar., Ket. ir Sųb. iki 9 vakare 

Ned : iki 3 po pietų.^

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St„ kerti Leavftt FU. 
Telephone Canal 2552.

Valandos i 4 iki 8 po piet, ir ow* 
7 Iki 9 vakare.

Vetia visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Faunas ir Biznius.

• Skolina Pinigus aut piiroo toorge- 
tiaua ant lengvų iUygą

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas '

29 S. La Šalie St. Room 324 
Tol.: Central 63T0 

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

S. W. B ANĖS 
<7 ADVOKATAS

Y»L: 9 A. M. Iki 6 P. M. 
1311 Recior Building 

79 Weat Monroą Street, Chicaeo.
Phonr ( entral 2569

Rez. 3203 So. Halsted St. 
t*r4» ••15. VhI.: 6 iki f

Tai. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL i

Lietuvis Advokatu
Kambaris 806, Home Bank Rldg 
Kam p. Milwaukee ir Ashland 
OfiM vai.: nuo 9 iki 5 ir nao 7 

Iki 9 vakare.

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARIMAI 

1805-7 127 N. Dearborn St. 
Randolpb 3899

MAUR1CE J. GOLAN 
Re*. 1102 S. Ashland Hlvd, 

Sreley 3670

Tel. Randolph 2898

i A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOC1ATION BLDG.

19 So. La Šalie St. 
Room 1303

Valandos- 0 ryto ikj 6 po pietų

Namų f ei.: Hyde I’aii 8.395

Phont Bouletard 0801

ANTANAS GREDU6KA
Genera’ia

Kontraktorlne Ir 
badavotojas.

Budavojam* ir Lajom*
1401 W. 47th SL. Chlcar*

Pratuštinimo Išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo

mo savo visą ataką vyriškų ir vaiki- 
■ 1 nams siutų, ovoikotų, mackinaws, rain 

kotų, kelinių, trunku ir siuteasių už 
tokią žemą kainą, kad apsimokės da
bar pirkti kitam metui dėvėjimui.

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

$20, $25 i/ $30.
Siutai: $7.50, $10.50, $15, $20, $25, 

$30 ir $35.
Yra ekstra kelinių:
Vyriškos išeiginės ir darbinės ke

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly
gas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikėtų vežti kitur, mes norime iš
parduoti. Ateikite anksti ir pasirin
kite koliai dar visko yra. 
dinimas gvarantuojamas. 
1902.

Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned. Ud 
6 vak.

Užsiganč-
Jsteigta

Atdaraipanedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak 5&GORDON.
1415 So. Halsted SL

o .

Dlenomi, • ryto III 1 vak.
\Ntd. 10 Iki 12 plot*

Tel Boolevard <417

DR. YUSKA Į
1900 So. Halated St 

Tai. Canal 2118
Ofb>« valandos i nua 18 ryta M 

8 vakare.
Kvrfdevcijai 2811 W. «8ni 8L

Telephone Yards 5032 

j DR. M. STUPNICKI 
8107 8*. Morgam 84,

Chicago, II).3 TALAHDOSi N n. 8 iki 11 ryfe 
b mu« I Iki 8 vakar*.

fjKlIlIlIKdlRIllYYI

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; 8:30 iki 5 ir 

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

Nam.:.2914 W. 43rd Street.
Tel.'Lafayette 263 «

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 80 metai 

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

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moterišką ir Vyrišką. 
Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANDOSi

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

, 2 po piet.
Telephone Yards 687

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 8118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandas: 18 iki 12 ryto; 1 IW 4 jm 
pint. 6 iki 9 vakare 

■ndlljomis nua 9 iki 12 ryta. 
1821 & Halsted St.

Kampai 18 ir Halated 8v

Talephone Yards 1582

DR. J. KULIS
. LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas motorą, vai 
ką Ir vyrą. Specialiai 0'1* lim

pančiai. senas ir pa'dajotla 
gas vyrą ligas.

1258 So. Halsted St.. Cktragn,

Tel. Boulevurd 2160
Dr.A.J.KARALUJS

Gydytojo* U Chirurgą*
VALANDOS: tM-U ryte

1102 Be. Morgą* Slretl 
Chicar*. m.

Talaphon* Van Buran 294 
Rm. 1189 Tntlepandanci* Blw<L Chloar*

< DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialhtai MoteHiką. Vyrii&rą.
Vaiką ir riaą ckrMiftką lirą 

Ofliait 8354 So. Halsted St. Ckiea** 
Talephohi Drorar 9693 

Valandai: 10—11 ryta; 2—8 pa piat. 
7—8 yak. Madlliamii 10—19 dian*.



■» jui ubui*
Šubata, Sausio 21 d., 192Ž

NAUJIENOS
The Litimaniaa Daily Neini

^abliahad Daily kzcapfl Sandai by

begėdiškai apgauti.
Kodėl komunistai nepasi

aiškina?

Idltor P. Crfgaitlfc

1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Talapbone Koomolt 8&W

"Bedieviška” 
Francija.

Kunigai šiandie jau nebe- 
vadina Francijos “bedieviš
ka”, nes ji padarė taiką su 
popiežija ir laiko Vatikane 
savo atstovą. Dabar Fran
cija jau yra “katalikiška”.

Bet ar šiandie Francija 
yra geresne, negu ji buvo 
tuomet, kai viso pasauli ku
nigai keikė ją dėl “bedievy- 

Naujienoa eina kaadien, iiskiriant ? Kaip tik priešingai! 
Dabartinė Francija yra at- 
Lagareiviškiausia tarpe visų 
didžiųjų valstybių.

Taigi mūsiškiai4 klerika
lai bereikalo gązdina žmo- 

“bedievybės” šmėkla.

437

Subscription Katėsi
>8.03 per year in Cauada.
>7.06 per year outaide of Chlcage.
>8.0(2 per yėar in Chicsgi, 

8c. per copj.
Entered m Second Class Mattar 

March 17th, 1914, at the Post Office 
oi Chfcago, III., ender the act of 
March 2nd, 1879.

feedildienius. Leidžia Naujieną Ben-i 
drovi, 1789 So. Malstad St., Chicajo, 
III, — Telefonui JKoosavelt

♦

V

|8.Q0
4.50

vairinės algos, o vedusioms 
po 60 dol. Apart šitos algos 
kalbėtojams būna padengtos 
kelionės, viešbučių ir kito
kios išlaidos. ,

“Minėto fondo pinigais yra _ . . _ _
užlaikomi nelik amerikonai,'apie pusantros savaitės laiko, 
bet ir svetimkalbiai komunis
tų organizatoriai.
skyriaus kalbėtojai bei orga
nizatoriai, kaip lai Paukštys, 
Petrikicnė, Mizara, Jukelis, 
Andriulis, Bimba ir kiti — ir
gi gauna riebias algas, nuo 50 
iki 60 dol. savaitei. Prie mi
nėto fondo jie yra sutverę 
lietuvių skyrių, iš kurio pasi

silaiko sau algas.“
Mes nežinome, ar tai yra tie

sa, ar ne. Bet faktų, kurie yra 
paskelbti tame straipsnyje, mū
siškiai komunistai dar iki šiol 
neužginčijo, nors jau praėjo

stė klausimas: kokia tliri būt 
pradžios mokykla, svietiška, ar 
tikybine. Musų krikščionys rei-

KOMUNISTAI APG AUDINE 
JA DARBININKUS?

Finansų ekspertų 
Rusija nesulaikomai 
galutinos finansinės 
fos, kadangi pinigų 
mo išlaidos neužilgio 
nes, negu popierinių pinigų ver
tė. Ekspertai išsireiškė, kad iš
vengimui tos katastrofos turės 
būt pavartotos griežčiausios 
priemonės. 

• I 

Išklausiusi ekspertų praneši
mą, Liaudies Komisarų taryba 
atleido juos ir tęsė diskusijas 
slaptai. Ką ji nutarė nežinia, 
bet spėjama, kad tarpe “griež
čiausių priemonių“ tapo priim
ta ne tiktai įvairus finansinio 
ir ekonominio pobūdžio planai, 
o ir stambios politinės atmai
nos.

Kaip čia senai visokie Juke
liai, Dėdeles ir Paukščiai pasa
kodavo lietuviams darbinin
kams, jogei Rusijos bolševikai 
tyčia darą taip, kad pinigų kur- nį 
sas visai nupultų! KuomeC, 
girdi, Rusijos pinigai paliksią 
visai be vertės, tai jie busią pa
naikinti, ir kapitalizmas nebe
turėsiąs dauginus progos atsi
gauti. Ir daugelis darbininkų 
tikėjo šita nemokšų pasaka.

Tai yra lekcija darbinin
kams: jie turi studijuoti politi
nes ekonominjos mokslą, ir ap
skritai turi šviestis, kad by ko
kie pusgalviai negalėtų juos 
vadžioti už nosų.

nuomone, 
eina prie 
katastro- 

spausdini- 
bus dides-

Sausio 11 d. numeryje “Ke
leivis* išspausdino K. J. Geležč
ių straipsnį, kuriame sakoma, 
kad yadinamasai “‘Sovietinės 
Rusijos Draugu“ (Friends of 
Soviet Russia) fondas nešelpia 
Rusijos badaujančiųjų.

Straipsnio autorius rašo, kad 
apie 'tai patyręs iš pačių fondo 
viršininkų Vienas 1. W. W. pil
domojo komiteto narys, VValter 
Smith.

“Sovietinės Rusijos Draugų“ 
fondą sutvėrė komunistai. Jie, 
niekeno nerenkami, sudarė to 
fondo komitetą tr paskui tas 
komitetas sutverė atskiruose 
miestuose “Sovietinės Rusijos 
Draugų” skyrius, pakviesdama. 
į juos atstovus iš komunistinių 
ir jiems simpatizuojančių orga
nizacijų.

Skyriai siunčia visas surink
tas Rusijos badaujantiems 
žmonėms aukas į fondo centrą, 
susidedantį vien lik iš komunis
tų. Todėl, nežiūrint kokios or
ganizacijos yra prisidėjusios 
prie fondo skyrių, visą “Sovie
tines Rusijos Draugų“ fondą 
kontroliuoja komunistai.

Bet ką jie daro su aukoms, 
kurios plaukia į jų rankas iš 
visos Amerikos? Paminėtasai 
Walter Smith tvirtina, kad tas 
aukas komunistai suvartoja sa
vo propagandai, o ne siunčia 
Rusijon.

Jisai aplankęs “Sovietų Ru
sijos Draugų“ generalę raštinę 
ir tenai turėjęs pasikalbėjimą 
su komiteto nariais. Vienas jų 
pasakęs jam štai ką:

“Mes manome, jogei gali
me jums pasitikėt ir pasakyt 
tiesą. Visos aukos, plaukian
čios į ‘Friends of Soviet Rus
sia’ fondą, yra suvartojamos 
Amerikos Komounistų Parti
jos propagandos tikslams. Ir 
mes turime pilną tiesą varto t 
tas visas aukas Komunistų 
Partijos reikalams, nes Rusi
jos Komunistų Ęartija įgalio
jo mus, Amerikos komunis
tus, naudotis proga ir Rusi
jos baduolių vardu rinkt au
kas praplėtimui komunisti
nės agitacijos Amerikoj.“
Po šitų žodžių “Friends of 

Soviet Russia“ viršininkas pa
rodęs Smith’ui reikalingą doku
mentą nuo Rusijos komunistų 
valdžios.

Straipsnio autorius, tolinus, 
aiškina, kaip tos aukos yra su-

valomai dėstoma mokykloj.
Soči a 1 d e i n o k r-ata i rei k a 1 a u j a,

Paprastai Brooklyno “Lais- ■ 
Lietuvių rvė“ tuojaus kelia didžiausią 

triukšmą net dėl mažiausio 
menkniekio, jeigu jai pasirodo, 
kad koks nors laikraštis padarė 
neteisingą priekaištą komunis
tams. O dabar, kuomet patys 
“Laisvės“ redaktoriai yra pas
tatyti, kaipo darbininkų apgavi
kai, ji tyli užsičiaupus!

3

Kova Del Mokyklos
St. Kairys

iš mokyklos ir tikybos 
tų vaikus arba kunigai 
Čiose, arba tėvai savo 
noje. žodžiu, reikalauja,

mokin- 
bažny- 
šeimy-

kad v

rikoj. Liaudininkai stoja už 
tai, kad tikyba liaudies mo
kykloj butų neprivalomas daik
tas, — kas nori mokinas, kas 
nenori nereikia, šį klausimą 
klerikalai nubalsavo taip, kaip 
jiems rcii '.linga,.

Bet lai tik pradžia. IŠ eile s 
įstatymas turi nustatyti, kas 
turi teisės tikybą vaikams dė-

Re'ikia pasakyti, kad musų 
kunigėliai\isai nčpuola to dar
bo. Jie uoliai darbuojasi krikš
čioniškoj savo partijoj, veržia
si į savi valdybes (ir Seimą, va
ro politinę agitaciją bažnyčiose 
ir mitinguose, kalėdoja, ūki
ninkauja, daržininkauja, daly
vauja koperatyvuose, važinėja 
į svečius*, — tai jei pridėt? prie 
to paprastąjį jų darbą, kaipo 
kunigų,' mokyklai laiko nė ne
pasilieka. Tikybą mokyklose 
gaus dėstyt kas kitas. Tai kas? 
* Kunigėliai gerai žino, kad 
musų ūkininkai šykštus 
žmonės; jie nors įieško, mok
slo, bet stengsis, kad moky
klos laikymas butų kuopigiau- 
sis. Jei tikybai dėstyti, tektų 
laikyti atskiras mokytojas, tai

savojo tikslo jiems paprastu 
budu. Jie nei pusės žodžio ne
mini apie tai, kad mokykla 
jiems reikalinga jų viešpatavi
mui sutvirtinti. Jie visur sto
ja katalikiškosios visuomenės 
ginėjais. Pačioj kovoje jie prie
šakiu stumia vienių jų būrius, 
patys sekdami jų užpakaly, bet 
laikydami savo saujoj visus 
siulus. Tokia jų strategija.

Norint įsigalėti mokykloj, 
musų kuniginiai šaltu protu 
apsirokuoja su savo jėgomis ir 
veda kovų, tinkamai sunaudo
dami visas musų gyvenimo są
lygas. Jie supranta, kad svar- 
biausis mokykloj veiksnys, 
tai pats liaudies mokytojas ir

Juo labiau artinasi SI. Sei
mo galas, Ino ryškiau susime
ta partijų kova ties trim pa
matiniais klausimais: konstitu
cija, žemės reforma ir moky
kla. Kova dėl mokyklos nėra 
jums naujas daiktas, — apie 
jos eigą, benlf atskirus momen
tus 
sios nemaža žinių iš Lietuvos. 
Jei vis gi rašau tuo klausiniu, 
tai dėlto, kad jis yra vienas 
svarbiausių tolimesniam Lietu
vos visuomenės augimui.

Kova dėl pradžios mokyklos 
prasidėjo Seime jau daugiau 
kaip du mėnesiu atgal ir tuo
jau suskaldė jį į dvi dali. Vie
noj pusėj atsistojo “krikščio- 
niškasai“ blokas, antroj — so
cialdemokratai ir liaudininkai.

2.25 nes
Ijio Jeigu Lietuvai reikėtų imti 

sau už pavyzdį Franciją, tai 
ji tikrai linktų labiaus prie 
“bedieviškos”, negu prie 
“katalikiškos” Francijos.

03
18
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Uiilmokijlmo KįUa<l
Chicagojp — paltui ’’

Metami , .g-
Pusei meti ............ ,
Trims minėdami v
Dviem minesiami r , -r -r, -rr-
VieAmn mineeiui < r t » ■

Chicigoje — per Betiotojm
Viena kopija 
Savaitei ___
Minėsiu!

Suvienytose Talstijeee m čhieagoj, 
paltu:

Metame - , . > t j t , ,,, >7.00
Pusei meti ____ ' . , i r
Trinas minesiama > , 4
Dviem mėnesiams ,, ,
Vienam mėnesiui , , j a

Lietuvon ir kitur uisienieoael 
(Atpigintai

Metams____ Z.__  u w - >8.W
Pusei meti - - - 4.60
Trims mėnesiams - ------ — 2.25 

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

1.50;
.75 I

FINANS1NĖ KATASTROFA 
RUSIJOJE.

ANATOLE FRANCE ATSI
ŽADĖJO KOMUNIZMO.

jau yra gavu-

Turi pasiaiškinti.
šio numerio apžvalgos 

skyriuje mes įdėjome keletą 
įdomių žinių apie “Sovieti
nės Rusijos Draugų” fondą.

Jos buvo peskelbtos pir
miausia “Keleivyje”, tečiaus 
to fondo organizatoriai iki 
šiol nedavė jokio paaiškini
mo.

Lietuvių visuomenė turi 
teisės žinoti tiesą apie tą 
fondą, kadangi jisai yra

kabindamas aukų. “Sovieti
nės Rusijos Draugams” lie
tuviai darbininkai, pavieniai 
ir draugijos, yra 
tūkstančius doleriu.

Jeigu yra tiesa, 
fondo viršininkai 
žmonių

partijos tikslams, o ne Ru
sijos badaujančių žmonių 
šelpimui; jeigu tiesa, kad is 

- to fondo yra mokama to

sudėję
kad to 
vartoja 

komuuistv

kelis, Bimba, Mizara ir And
riulis, po 50 ir 60 dol. savai
tinės algos, tai lietuviai dar
bininkai jausis, kad jie yra

Europos spaudoje randame 
smulkesnių žinių apie Rusijos 
sovietų valdžios žingsnius “nau
josios ekonominės politikos“ vy- 
kinime. Tarp kitko tenai pra
nešama, kad prieš pat Kalėdas 
Kremeliuje, Maskvoj, susirinko 
Liaudies Komisarų taryba kar
iu su finansų ekspertais apsvar 
styti, kaip butų galima sutvar
kyti pinigų sistemą.

Finansų ekspertai pareiškė, 
kad be užsienio pagelbos ir be 
įvedimo naujos valiutos, kurią 
pripažintų užsienis, nėra guli
mas joks dabartinių santykių 
pagerinimas.

Prieš karą Rusija turėjusi 
3700 miiionų rublių aukso val
stybės ižde, dabar gi iš tos su
mos bepaliko tiktai apie 30 mi- 
lionų rublių. Popierinių pinigų 
prieš karą buvo apyvartoje 10 
miliardų (10 tuksiančių milio- 
nų) rublių, o dabar popierinių 
pinigų nei suskaityti nebegali
ma. Kasdien spausdinama 100 
miliardų rublių popieriniais'' pi
nigais, ir dėlto tii pinig-ų knr- 

sas yra pasibaisėtinai nupuolęs 
ir nuolatos vis puola ir puola la
binus. Nežiūrint to, kad val
džios spausdinamieji presai dir
ba be paliovos, pinigų neužten
ka apyvartos reikalams, kadan
gi, dėl kurso nupuolimo, reikia 
mokėti milžiniškas sumas kiek
vienoje bizniškoje transakęį- 
joje.

Musų spaudoje buvo gana 
plačiai minėta apie garsųjį 
Francijos rašytoją, Anatole 
France, kuris pernai gavo Nobe
lio premiją už literatūros dar
bus.

Pirma negu buvo pranešta, 
kad Nobelio dovana yra paskir
ta jam, musų komunistai pra
našavo, jogei “buržuazinis“ 
Nobelio fondas nieku budu ne- 
pripažinsiąs Anatole France'o 
nuopelnų, kadangi tas rašyto
jas yra komunistas.

France ištiesų buvo komunis
tas ir per kokius dvejus metus 
garbino “trečiąjį internaciona
lą“. Bet dabar jisai jau atsi
žadėjęs komunizmo. Kaip tik 
tą progą, kada jam buvo įteik
ta Nobelio dovana, Stockholme, 
jisai .panaudojo tam, kad pa
reiškus :

t rali tetą”, labiau palankų kle
rikalams, kaip kairiajam spar
nui. ' ,

Kovai dėl mokyklos Seime 
tuojau ir labai skardžiai atsi
liepė visam krašte. Iš i vienos 

mokytojų dan
ais isto j o kairių- 
antrosios pusės 
ir liesi kamen-

patelefonuoti iš Kauno, 
sujudino visą 

“mačią

“Aš jau nebesmi komunis
tas jokioje to žodžio prasmė
je.” y

•l'asiaisk i ndamas tolinus, jisjai 
nurodė, kad laimingiausia vi- 

suomenės tvarka esanti tokia, 
kur tauta susideda iš daugybės 
smulkių savininkų, — ūkininkų 
ir kitokios rųšies smulkaus tur
to vartotojų. Stambusis kapi
talas esąs negeras, o komuniz
mas nepraktiškas.

Nuo komunistiškos utopijos 
Anatole France nukrypo į smul • 
kiai-buržuazinę utopiją.

“Amerikos Komunistų Par
tija, kuri kontroliuoja 
‘Friends of Soviet Russia’ 
fondą, surinktas Rusijos ba- 
duoliams aukas naudoja pa
laikymui komunistinių laik
raščių ir apmokėjimui sa
viems kalbėtojams algų. Ne- 
vedusiems kalbėtojams tasai 
fondas moka po 50 dol. sa

puses liaudies 
guma griežtai 
jų pusėj. Iš 
drūti klebonai 
dorini
kaip bematant 
krikščioniškąją “mačią“ kaime 
ir metė kovon davatkų būrius. 
Kaip tik Seime iškilo kairiųjų 
reikalavimas, kad mokykla bu
tų svietiška, pasipylė viernųjų 
protestų protestai, reikalaujan
tys, kad katalikiškai musų vi
suomenei butų sukurta katali
kiškoji mokykla. Agitacija liek 
toli nuėjo, kad vienoj, kitoj 
vietoj karingieji katalikai jau 
ėmė kibti į mokytojus “bedie
vius“ ir socialistus.

leova <lol 
yra tokia aštri, o 

da karštesnė, apie 
suglaustai esu rašęs praeitam 
savo straipsny. Dabar norė
čiau nurodyti, kurie prtltlžios 
-mokslo įstatymo punktai Nu
kelia karščiausių ginčų ir del^ 
ko.

Musų klerikalai, stengdamies 
pastverti į savo rankas Lietu
vos liaudies mokyklą, eina prie

toliau

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

--------------------- r ; • 1

UPTON SINCLAIR!)
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

(Tęsinys)

Automobiliai važiavo ir važiavo iki ant ga
lo liko vieta tik vienam sustoti. Po to koinan- 
duotojui sušukusį “Numeris pirmas”, iš vieno 
automobilių išlipo grupė vyrų, vilkdami sura
kintą kalinį. 'Lai buvo Mikas Dubinąs, jaunas 
žydas rubsiuvis, kuris išsėdėjo pęnkioliką die
nų kalėjime su Petru. Mikas buvo moksleivis ir 
svajotojas, kuris nematė žiaurumo scenų; jis 
taipgi priklausė tautai, kuri išreiškia savo jaus
mus ir todėl jis buvo atkarus šimtanuošimti- 
niams amerikiečiams. Jie nutempė jį prie med
žio stovinčio rato vidury; medis buvo trupu
tį mažesnis, kaip lik pats geras glėbiu apka
binti ir rankas vėl surakinti. Čia jis stovėjo 
apakinančiame trijų ar keturių dešimtų auto-

vaitodamas, juodakaukiams vyrams* bevelkant 
nuo jo šf irką ir besiruošiant prie darbo. Vie-

nas išsitraukė ilgą žaltinį rimbą' ir atsistojo; 
čia vyras pęr megafoną griausmingu balsu su
šuko, “Pradėk!“ ir rimbas sušvilpė per orą, 
pliaukšterėjo per Miko pečius ir prakirto kimų 
taip, kad kraujas trykšte ištryško. Išsiveržė ap
maudo klyksmas ir auka pradėjo vartytis, su
kintis ir spardytis lyg merdėdama. Vėl riip- 
bas sušvilpė, vėl girdėjai pliaukšterėjimą rim
bui įsipjaunant į mėsas ir kita raudona čiurkš
le ištryško.

Jaunieji Prekybos Skyriaus ir Pirklių bei 
Išdirbę jų Draugijos nariai buvo puikiame sto
vy šio vakaro darbui. Jie nebuvo tokie, kaip 
jų kaliniai išblyškę, liesi, užbadėję ir parsiru- 
pinę; jie buvo riebus, raudoni žaliukai. Saky
tum, kad jų tėvai seniai numatė Raudonąjį pa
vojų ir tuos žingsnius, kurie reiks daryti šim- 
lanuošimtinęs amerikietybės išlaikymui; levai 
iš užsienių parsivežė žaismę, kuri susideda iš 
mušinėjimo baltųjų šokrų po laukus visokios 
mados ir didumo lazdomis. Jie išstatė prie
miesčiuose puikius kliubnamius, .aplink kuriuos 
buvo ištaisyta daugelis šimtų akrų žemės ši
tai žaispiei; taigi jie, būdavo, meta savo už
siėmimą prekyboje ar gamyboje tuojaus po pie
tų ir v ižJuoja sau į šituos laukus savo rauhie- 
nis mankštyti. Jie, būdavo, parengia varžyty
nes ir lenktyniuoja viens su kitu, o paskui pa
sakojasi kokius galingais smagius kuris už
duoda savo lazda ir po kiek šimtų smūgių jie 
padaro per vieną popicRe. Todėl vyras su žal-

EU:

jui teks darbuotis. Klerikalai 
žino, kad be keliolikos .metų 
jie neįstengs prigaminti • tiek 
savų mokytojų, kad jų užtek- 

į tų visai Lietuvai, ypač kai ei
nama prie visuotino mokini
mo. Gi šiuo melu jų padėtis 
atrodo gana “smųlnai“: iš dvie 
jų tuksiančių Lietuvos liaudies 
mokytojų - - tiek jų dabar yra 

JOO priklauso prie pa
mokytųjų sąjungos ir 
BOO yra klerikalų or- 
Ij. ’ Visi kiti, — pa- 
dinasi, iš karto imli 
ragų netenka.

— apie E 
žangiųjų i 
lik apie Į 
ganizacijd

jautis užl
Esant tokioj padėty, musų 

klerikalai pastatė sau du už
daviniu mokyklos sutvarkyme; 
vieną, — mokyklos programą 
sudaryti tokiu budu, kad mo
kyklon turėtų teisės įeiti kuni
gas, arba kunigui klusnus žmo
gus; antrą, — šiokiu, ar tokiu 
budu gauti galimybės prižiū
rėti ir vadovauti mokyklos dar
bui. Tuodu uždaviniu galima 
atsicJcli tinkamai sudarius 
džios mokslo įstatymu ir pa

vartoj US mokyklos priežiūrai 
tą visuomenės dalį, kuri bent 
šiuo laiku klauso kunigėlio 
piršto. Seimo šeimininkams* 
krikščionims abudu tuo užda
viniu šiandien lengvai rišamu. 
Taip bent jiems atrodo. Tat 
prie darbo!

Kaip jums jau žinoma, pa
čias karštąsias vellvnes sukur-

liausią, jei tikybos dėstytų tie 
patys mokytojai. Tai va mu
sų klerikalai, tos minties nu
sitvėrę, ir pastatė reikalavimą: 
tikybą mokykloj gali dėstyt . 
lik tie asmenys, kurie iš dva
siškuos gaus tinkamą paliu

dymą. Vadinasi, geriausių šan
sų patekti mokyklon turi tie 
mokytojų, kuriuos rems klebo
nija; vadinasi, jei ne tuojau, 
tai bent. artimiausioj ateity ti
kimasi parinkti tokius moky
tojus, kurie laikysis klebono 
rankoves. Tai1 antras svarbus 
punktas, jau, priimtas klerika
lų, kuris atidaro mokyklos du
ris jų plauko žmonėms ir už
daro pažangiesiems.

Bet liaudies mokytojui nori
ma parišti ne tik 'tas vienas 
pavadis. Pradinio mokslo įsta
tymas reikalauja, kad prie kiek
vienos mokyklos butų sudary
tas “tėvų komitetas“. To ko
miteto užddvinys, — pridabo
ti, kaip mokykla užlaikoma, 
kaip auklėjami vaikai, rūpintis

mintis yra labai sveika ir ge
ra, nes ji suriša mokyklą su 
labiausia interesuotąja visuo
menės dalim — tėvais. Bet 
musų klerikalai pasirūpino ir

linių rimbu buvo “'tikęs” ir nereikalavo sustoti 
atsikvėpti. Jis rėžė smūgį po smūgini puikiu 
ritminiu judėsiu, lengvai sau, be sustojimo. Gal 
jis užmiršo? Gal jis mane, kad 
balta šok relė, kurią jis. pliekia? 
kol kirčių jau negalima buvo 
visi Miko Dubino pečiai pavirto 
mis, kruvinomis mėsomis. Miko
mai nutilo ir jo mėšlungiški krūpčiojimai ap
sistojo, galva sugležus nusviro ir jis slinko 
medžiu žemyn ir žemyn.

Ant galo ceremonijų vadas žengė žingsnį 
pirmyn ir paliepė sustot; vyras su rimbu nu
sišluostė prakaitą nuo kaktos marškinių ranko
ve, o kiti vyrai atrakino Miko Dubino kūną 
ir Įiavilkėję kelias pėdas į šalį, pametė kniupš- 
čią spygliuose. . >

“Numeris antras!“ šaukė ceremonijų va
das aiškiu liepimo balsu lyg kad kadrilyje vaiz
dus šaukdamas; ir kiti vyrai iš kito automo- 
biiiaus išlipo, kitą kalinį vilkdami. Tai buvo 
“ajiklotinis pastirėlis“ Bertas Glikas, kuris •bu
vo aidoblistų vykinamojo komiteto nariu ir tu
rėjo du dantis išmuštus laukų valytojų, streike 
apie dvi savaitės tam atgal. Jiems bevelkant 
nuo jo švarką, jam pavykę vieną ranką paliuo- 
suoli ir jis grūmojo žiūrintiems į jį iš anapus 
baltųjų automobilinių žiburių. “Jus prakeikti!“ 
šaukė jis. Jį prirakinus, išėjo kitas vyras; pa
siėmė rimbą, pasįspiaudė delnus ir ėmė pliekti 
iš tikrų širdų; po kiekvieno kirčio Glikas vis

tai buvo maža

suskaityti, kol 
pamėlinavusio- 
j Jukino šauks-

plūdo; iš pradžių angliškai, paskui lyg klejo
damas, savo gimtąja kalba. Bet ant galo jo 
keiksmai nutilo ir jis be jausmo sudribo; jį 
atrakino, nuvilko į šalį ir pametė šalę pirmo
jo-

“Numeris trečias!“ šaukė ceremonijų va-

mokytojui ant 
Jie įvedė įsta-

leisim i nkim, kas ..šiandien 
galingesnis tėvų širdyse, ir 
aišku, kad musų kunige- 
pasistengė ir iš šios įstai- 
nuvyli virvelę liuosai mo

JUOS

Petras ne
nubausti, 
vaizdų ir 
per žmo- 
Kani jis

J . ETBAS sėdėjo užpakalinėj sėdynėj savo 
automobilyj su kauke ant burnos, kurią jam 
davė Magivnė; lai buvo skurlis su dviem sky
lėm akim ir viena skyle kvėpuoti, 
kentė šitų Raudonųjų ir no
bet jis nebuvo pratęs prie kruvinų 
šitas begalinis rimbo pliauškėjimas 
gaus kūną darės jam nepakenčiamu.
čia atėjo? Tai nČ jo dalis jo pasiimtame darbi1
gelbėti šalį nuo Raudonojo pavojaus. Jis alli- 

savo, nurodydamas į pavojinguosius; jis bu- 
smegenų, o ne gvolto žmogus. Petras ma- 
kad sekamąja auka buvo 'Lomas Duganas 
sumušta ir kruvina nosimi ir ne j.lįsdamas 

. i.i. i-t ... x: “ i- ...i- i i

vo
su

prieš savo norą truputį gėrėjosi Tomu Dugn
ini. Nežiūrint jo keistumo Duganas buvo ištU 
kimus, geras draugas, kada pasieki po apa
čia jo šiurkščių įpročių. Jis niekad niekų ne
padarė, lik parugodavo 
davo eilėmis; jie darė
Petrui užėjo valandinis kvailas noras įsikišti 
ir jiems tą pasakyti.

ir savo rugones sudė- 
klaidą j j plakdami/ ir

čionišką kilpą 
kaklo užnerti, 
tyman pataisą, kuria “tėvų ko
mitetui“ duodama teisės paša
linti mokytoją iš mokyklos, jei 
to panorės du komiteto trečda
liu.
yra 
bus 
Ii ai 
gos
kyklai smaugti.

Klerikalų pašildymu moky
toją gali pašalinti ir mokyklos- 
/laikytojai, vadinasi, tie, kas 
mokyklą užlaiko. įstatymas lei
džia pradžios mokyklas kurti 
ir laikyti, be valdžios ir sa
vivaldybių, da ir kitoms vi
suomenės įstaigoms, sakysim, 
klerikalų organizaeijoihs. Sa
vaime aišku, kad tokiose mo
kyklose mokytojas > bus pri
klausomas ne lik nuo klebono, 
bet ir nuo jo gftšpadinės.

Mokyklų mokslui prižiūrėti 
įstatymas įveda mokyklų in
spektorius, statomus švietimo 
Ministerijos, iš kurih musų 
krikščionys net neritįjiulauja, 
kad jie (urėtų mokytojams pri
valomą cenzą. Iš inspektoriaus 
norima tuo budu padaryti či- 
nauninkas mokytojams sekti 
< —---------1
i (Tąsa hnt 5-lo,pusf.)
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ir šnipinėti, kaip tai buvo ca
ro laikais.

Pagalios reikia pridėti, kad 
krikščionių pasiūlymu įstaty
mas sumažina savivaldybių 
teises mokyklas prižiūrėti ir 
tvarkyli. Jei dar pridursini, 
kad musų sąlygose kiekvienas 
mokytojas savo darbuotėj bus 
sekamas musų davatkų šiinta- 
akių, kad klebonija tuo bu- 
du žinos apie kiekvieną kris
lą mokytojo sieloj, tai supra
sim, kuo turės būti mokyto
jas ir pati mokykla, kad įtik
tų klebonijai.

Musų krikščionys yra griež
tai pasiryžę pravesti pradžios 
mokslo įstatymą taip, kaip jie 
nori. Seimo diskusijose jie ne
klauso jokių prirodymą jr su
tartinai balsuoja taip, kaip kle
rikalu štabo ^išankslo nustaty
tu. Paprasta parlameątinė ko
va tokiose sąlygose yra nega
lima. Bet tiek pat neleistina, 
kad juodoji reakcija Lietuvo
je, pasinaudojus savo laikinu

didžiausiu prakeiksmu žmoni
jai ir Kristaus evangelijos at
metimu”, tai kis buvo liesa 
ir keturi metai atgal ir bus 
tiesa iki laiko pabaig&č Kaip 
žemai doroj esam nupuolę, ka
da užginaui tiesą ne tik saut 
bet ir baudžiam tas drąsesnes 
ir doresnes sielas, kurios nori

kriminalistams '.'.f.Z ' DR. A. M0NTV1D 1
pasisavinimu ir tt. Preziden-^ 
tas Wilsonas metais pirm to. 
išleido dovanojimus 639 nusi
dėjėliams iš 664 įrašiusių.

Kriminalistams dbvanojama, 
o politiniai prasižengėliai lai- 

’ i koma kalėjime.

Lletuvii Gydytoja* ir Chirargaa 
2B Kaat Wa«hinftoa 8L 
YaUndoa: nuo 10 iki 12 ryū.

Talephone Central 8862 
1824 Wabanaia Are.

Valandom nue 6 iki 8 vakaro 
įtezidencijoa tol. Kedzla 7716

krikščionys vieni patys tarti keli metai tam atgal.* Jei siun
tą įstatymą, dar negalima pa- dien yra tiesa, kad “'karas yra 
sakyti. Spėjant iš to, kiek 
jiems svarbu pastverti liaudies 
mokykla į savo nagus, gali
ma tikėtis, kad jie nieko ne
žiūrės.

Tuomet turės prasidėti kova 
jau pačioj visuomenėj. Kovon 
bus įtraukti ir liaudies moky
tojai. Nepasiliks nuošaliai nei
savi valdyt eTat prie visos ne- tarnauti pas Teisybės altorių, 
tvarkos, sudarytos krašte mu
sų ‘krikščioniškosios” vald
žios, prisidės da ir tos gilios 
imtynės, kurios gali tęstis iš
tisus metus.

* Musų draugams Amerikoj, 
prie kurių valdžia tiek dažnai 
kreipiasi įvairiais reikalais, ne
reikia užmiršti ir to svarbaus 
momento. Draugai! Jei dalvar- 
tine Lietuvos valdžia bandys 
sudaryti Lietuvoje klerikalinę 
mykyklą, mokėkit ir jus paro
dyt valdžios ir klerįkalų at
stovams nugarą, kuomet jie 
sieks dolerių iš jūsų kepenės.

kuomet jo ugnis gęsta.
— Harvey T. Gordon.

Amerikos gėda.
Yra žmonių nuleistų kalėti 

valstybės kalėjimuose, kurių 
vieninteliu prasižengimu 
nuomonės išreiškimas. • Jie ne
padarė nieko blygo nei vie-

buvo

ar 20 metų. Prasižengimas bu
vo politinis, kurį prezidentas, 
malonia, skaito baisesniu už 
plėšimą ar žmogžudybę, ka-

Dabar galima tas 
pasakyti.

birželio 30 d., 1921 m. prezi
dentai Wilson iv Hurding iš 
skaičiaus 611 prašiusio dova
noti suteikė dovanojimą 485

Visos šalys dalyvavusios ka
rt' drauge su Jungtinėmis Val
stijomis seniai davė amnestiją 
savo politiniams kaliniams. Tik 
Jungtines Valstijos atsisako lai 
padaryti.

Vyi'iausis pašto perdėtinis pa
reiškė, kad kiekviena valstija 
padaryta vienetu išmokėjimui 
paštinių jioškų, apskaitų, pini
ginėms perlaidonis suvesti, pi
nigams atgrąžinti, pristatymo 
būdams, ir kitoms smulkme
noms, kurios dabar apsunkina 
Vašto Skyrių Wasliingtone. Jo 
nuomone perkėlus šitą didelę 
darbo apštį Į didžiuosius kiek
vienos valstijos pašto centrus 
valdžiai turės mažiaus išlaidų 
ir bus (langiaus patogumo 
žmonėms.

Seyercn Gyduoles'Užlaiko

Sustabdyk persišaldymą., 
Sulaikyk kosuli.

Yra jio tikrai pavoingi ženklai. Ne
doras ligas su toiin sekančiais pa- M 
sSkmiais tankiai gali būti praJalin- M 
tas turent tam tikrus vaistus.

Severa’s * 
Cough Balsam £

(Severo Balzamas nuo kosulį) ne IĮ 
doda ilgai viešpatauti paprastam 
kosuliui: sumažin erzinimą gerkli- ’ 
niu išsišakojimu, palengvin sukepi- R 
ino, pradeda skrepliavimą ir padera ug 
kvėpavimą lengvesni. Kaina 25 ir ■ 
60 centai.—Severa’s Cold andGrip F 
Tablete (Severo Plyškelei nuo Per- gį 
sišaldymo ir Oripos) sulaiką persi
šaldymą nedodant jam išsivystyti. R 
Kaina 30 centai. Visose Aptiekose. h

Dr. Carter
Akys, Ausys, Ndsis, 

Gerklė
Mano reputacija kaipo 

/ akių žinovo

8
 Patys save apsisau
gojai, kuomet atei
nat pas mane akiniv 
Jus ateinat pas akių 
žinovą. Kodelgi ne
pasinaudot akių ži
novo patarimų kuo
met daugiau ne kai
nuoji? Mano pagel- 
ba su patyrimu. Eg
zaminuoju akis ir pritaikau akinius 
per pastarus

24 METUS PI?IlįSTATE ST.
Nevi Iki nkite, bet ateikite akių 

saugiam egzaminavimui, kas nie
ko nekainuos. ,Busite Unksm-i at
ėję. Aplaikysite okulisto patarna
vimą. Akims suteiksiu geriausią pa- 
tlunavimą. Duokit joms tai. j .

Kojy šutimas
yra liga

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir Žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kuri kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimas 
ir smarvč pranyksta nuo Kojolo 
po trijų ąr keturių kartų varto
jimo. Kojotą reikia vąrtoti taip] 
i kvortą šilto vandens reikia 
eripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo,

• tam vandenyj su kojolu mir
kyti kojas kokią 10 minučių. —■ 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

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

W. T SEVERĄ CO.
CEDAFt RAPIDS, IOWA

Franklin 0. Carter, M. D.
Gydytojas jr Chirurgas

Akys, Aausys, Nosis,
Gerklė

120 S. State St., 2-os lubos
Chicago, 111.

Tėmykit į sukančią šviesą 
Vai.: 9iki G—Ned.: 10 iki 12.

Ko j oi
ligydo kojai 
mo Jutimo

tų liaudies švietimo darbą j 
tamsų viduramžių urvą. Ir so
cialdemokratai, ir liaudininkai 

šiuo kartu ir liaudininkai 
supranta visą didžiulį pa

vojų Lietuvos ateičiai irv yra 
pasirengę viską padaryti, kad 
atremtų klerikalų puolimą.

Kova priėjo aštriausi mo
mentą. Pnulžios mokslo įsta
tymas jau beveik priimtas Sei
me antruoju skaitymu. Kuo
met prasidės jo treėiasai, pas
kutinis skaitymas, abi frakciji 
išeis tribunon su savo deklara
cijų, kurioj išdėstys visus mo
tyvus, dėl kurių joms krikš
čionių įstatymas nepriimtinas, 
atsisakys tolimesniam svarsty
me dalyvauti ir |>o to išeis iš 
posėdžių salės, palikdamos ten 
vienus klerikalus. Ar išdrįs

“Pakvietimas melstis ir au
koti visų mylinčių musų Vieš
patį Jėzų Kristų” 
po išleistas
singumo komisijos ir 
kos

neseniai ta- 
TarpĮautinio tei- 

Ameri- 
Kristaus bažnyčių federa-
tarybos geros valios, kur 
šitokis pareiškimas: “Ka- 
yra didžiausiu prakeiksmu 

žmonijai ir Kristaus evangeli
jos užgynimu. Pasisakykim aiš
kiai, kad kiekvienas karas da
ro naują gėdą Žmogaus Sunui 
ir kad kiekvienas mušlaukis 
yra Golgotos Kalnu, kur Kris
tus kryžiuojama išnauja”. Už* 
pasakymą daug mažesnių 
žiu šiandien daugumas 
kalėjimuose nuteisti 25 
tams ir už pasakymą
mažesnių dalykų tūkstančiai 
gerų žmonių buvo persekioja- ! 
mi, gaudomi ir tremiami tik

yra 
ras

žod- 
sedi 
me-

PAVASARIUI ATEINANT, ruoškitės keliauti Lietuvon, — per 
musų tarpininkyslę, turėsite geriausią kelionę. 1921 m. musų 
Bankas išsiuntė suvirs 1,000 keleivių. Pasportų išrūpinta 3,000. 
Visi buvo dėkingi už draugiškumą ir gražią kelionę!

AUKSINO KURSUI NUPUOLUS, naudokitės, siųskite pinigus 
Lietuvon, Ten jų reikia pavasario darbams, sėkloms, ūkio įran
kiams. Mos saugiausiai pristatome ir pilnai išmokame pinigus 
žemiausiu kursu. Per 1921 m. 12,000 žmonių per musų Banką 
persiuntė Lietuvon arti 55 milionus auksinų. 
YRA ŽEMIAUSIS.

MUSŲ KURSAS

BALTIC STATES BANK
Kapitalas ir Surphis $270,000.00

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

Jeigu aptieka neturėtu, o nort- 
site greit gauti tai rašykite iš
dirbę jams adresui

Bingol Chemical Co.,
2816 So. Michigan Avė., 

Chicago, Jll.

ASHLAND
. MUSIC

DEPOZITUS PRIIMAME IR PER PAŠTĄ, 
skaitomu^ kas mėnuo. " • s

RAŠYKITE:

Baltic States

Mokame 4%, pri-

Bank
294 Eighth Avė., New York, N. Y.

(Telefonas: WATKINS: 2142)

JEWELRY 
STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,
Auksybč, Co- 

lumbijos Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re- 
kordaL
4537 S. Ashland 
Avh Chicago, Iii.

«. SKAITYKIT IR PLATINKIT
• <NT A TT T T T? AT n Q»»

TOKIA PROGA PASITAIKO TIK SYKI I DAUGELI METU
f

' ' * • X '

gelis kitų žmonių prabagotejo, indėję pinigus į 
kompanijas tada, kada jos buvo jaunos ir siekė at
siekti didelių dalykų.

\ /

ZINOMASAI Amerikos milionierius James ’Cou- baFH. Fordas atpirko nuo jo tuos serus ir užmokėjo 
zen keliolika metų atgal buvo nusipirkęs Fordo j ■ jsmi už juos $29,500.00. Taigi ant kožno šimto do-

automobilid kompanijos 2,180 serų už $57,000. Da- Merių James Couzen uždirbo po $50,000. —Taip dau-

Padekite Pamatą savo Pasisekimui ir gerovei ateityje
,. ,V?en.a iš retų progų indėti keletą šimtų dolerių i tikrą ni-os chemiškiems dalykams išdirbinėti, kuri neužilgo ke- 
bizni ir laukti netolimoj ateityj puikių pasekmių pasitaiko 1 J ’ *
dabar, kada dar galima prisidėti su pinigais prie naujos kom- tina išauginti milžinišką pramonę. Tos kompanijos vardas yra

C-n

Vieno milijono dolerių korporacija
Išdirbinėjimas chemikalų kaip tai biznio žmonėms yra 

gerai žinoma, yra viena iš pelningiausių pramonių, ir dažnai 
neša iki 1000 ir daugiau nuošimčių pelno.

Kompanijos tikslas: išdirbinėti pelhingus chemijos pro
duktus ir vaistus, o taipgi auginti žalią medžiagą įvairiems 
chemikalams ir valdyti žemę. Universal Chemical Co. at- 

I perka visus patentus ir teises nuo Bingol Chemical Co., ii^tęs 

toliauš tos kompanijos produktų išdirbinė j imą. Bingol kom
panijos išdirbiniai, kurių garsiausias yra Bingol, blizgylas, 
jau dabar yra parduodmi su geru pelnu kompanijai. Univer
sal Chemical Co. netolimoj ateityj ketina įsteigti didesnę 
laboratoriją, kada įsigys naujus namus pritaikytus platesnei 
išdirbystei.

Universal Chemical Co. išleidžia dabar iš savo iždo ap- 

rubežiuotą skaičių preferred Šerų, kurie turi užtikrintus 8 
nuošimčius dividendų. Šitie šėrai parsiduos po $10, ir prie 
to kožnas pirkėjes prie dviejų pręferred serų gaus dovanai 
vieną eommon Šerą. Kas moka permatyti tikrą progą pini
gams daryti, tas pasiskubins įsigyti šitų Šerų kol jų galima 
gauti.

Dabar yra laikas pasidėti pinigų pastebėtinai 
pelnipgon apyvarton

Jeigu norite plačiau sužinoti apie šitą nepa
prastą progą geram, saugiam ir daug žadančiam pinigu in- - I
dėjimui, tai parašykite apie tai į Universal Chemical Co., o

k

. > < J < *. U|* • M} r*
jums bus duotas pilnas tos progos išaiškinimas. Išpildykite 
čia pridėtu kuponą, atkirpkite jį, ir prisiųskite laiške į Uni
versal Chemical Co., 2816 So. Michigan Avė., Chicago, 111.

Išpildyk šį kuponą ir pasiųsk adresu Universal Chemical Co., 2816 So. 
Michigan avė., Chicago, III.

(e
Universal Chom. Co.
2816 S,o. Michigan Avė. •
Chicago, III. . '
Gerbiamieji: (

Nieko neų/.dedumas, Jums alš norių viską sužinoti apie Jūsų 8 nuošim
čių yęrų pirkimą. Prisiusite vįsąa informacijas adresu:

Vardas ir pavarde .......... ............ ..............................................

Adresas
' f
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teto rankose.
Bet dagi delegatai į Darbi

ninkų Partijos suvažiavimus 
renkami ne visuotinu narių 
btdsavimu. Juos renka distrik- 
tų delegatai. O distriktų dele
gatai taipjau renkami ne re
ferendumu. Juos renka miestų 
delegatai; o miestų delegatus 
(centrannius komitetus) renka 
miesto kuopos. Distriktų orga
nizatorius paskiria Centralinis 
Pildomasis Komitetas, ir jie, 
kaipo tam tikri viršininkai, yni 
ex-oficio nariai distriktų ko
mitetų, kurie renka delegatus 
į partijos suvažiavimus. Kon
stitucija vienok nenustato, koks 
narių nuošimtis gali rinkti de
legatą. Tų nuspręs Centralinis 
Pildomasis Komitetas.

Tai bent mašina, ar ne!? ši
tokiose aplinkybėse partijos 
nariams, vadinasi, leista tik 
mokėti nario mokesnius ir ki
tokiais budais finansuoti par
tiją — ir klausyti savo pildo
mojo komiteto diktatūros.

Taigi čia turime partiją, ku
ri vadina save Darbininkų par
tija, bet kuri absoliučiai netu
ri nė jokio pasitikėjimo savo 
nariais. O jeigu taip, tai kaip 
ji gali pasitikėti darbininkų 
klesa aplamai?

, Ak, žinoma, jie jau! moka 
pasiteisinti, kodėl jie taip per
mainę savo nuomonę apie par
tijos na!<ų teises. Jie sakosi, 
kad per pastaruosius metus 
jie esą kai ko pasimokinę. 
Bent jie taip maną. Ir savo ak- 

Partija priimtų anuos griež-Įcija jie norom-ne-norom pil
tuosius 21 sąlygos punktus ir sipažįsla, kad jų užsipuldinė- 
savo vardą pakeistų vardu 
“Jungtinių Valstijų Komunis
tų Partija, Trečiojo Interna
cionalo Sekcija”. Ir kuomet 
Socialistų Partija atsisakė ta
tai padaryti, jie pasitraukė iš 
jos. Dabar ve tie 
tie “revoliucionieriai 
zuoja 
bet prie 
kerkdami 
tų”.

čia man prisimena ve kas: 
kai mes buvome pradėję lei
sti Chicagoj dienraštį “Daily 
Socialist”, mums teko vesti 
sunki kova dėl pinigiškų sun
kenybių. Diskusuojant tą klau
simą partijos mitinguose, kai 
kurie nariai tlavė sumanymų, 
kad dienraščio pasisekimui 
reikėtų pakeisti jo vardas, vie
toj “Socialist” pavadinti “The 
Workers’ Paper” (Darbininkų 
Laikraštis). Ir tuomet reikėjo 
tik jums išgirsti tuos radika
lus! “Ką? jus norite slėpti sa
vo socializmą?” šaukė jie, ir 
reikalavo, kad laikraščio var
das būtinai pasiliktų “Social
ist”, o tuos gerus draugus, ku
rie geriausiais partijos intere
sais >pr<>p<>nav<) pakeisti orga
no vardų, jie išvadino “opor
tunistais”, “buržuaziniais /re-i 
Jonnininkais”, “minkštapėd- 
žiais siK-ialistais” ir kitokiais 
prasivardžiavimais. Na, o da
bar jie išsižada savo 21 punk
tų, organizuoja partiją ir krik-

Vėl Nauja Partija
A. I) r e i f u s s

Praeitų Kalei! ų šventėmis 
Ne\v Aorke susirinko keletas 
delegatų kai kurių gi’upių, ku
rios pirmiau priklausė Socia
listų Partijai, ir įkūrė naujų, 
taip vadinama, Darbininkų 
Partijų.

Ton naujon partijon įeina: 
Engdahlio atstovaujamoji 
\Vorkers’ Council (darbininkų 
taryba); taip vadinama Labor 
Alliarice (darbininkų sąjunga), 
kuri tokiu paga i lėtinu bildu 
prakišo pastaraisiais rinkiniais 
New Yorke; žydų, čekų, suo
mių ir kitų socialistų federa
cijų daleles, vokiečių auklėja
mosios draugijos, etc.

Ir ve tos Naujosios “Darbi
ninkų Durti jos” organai *gar- 
siai skelbia dabar, kad į tų 
jų partijų reikia žiūrėti kaipo 
į vienintelę tikrų “revoliucinę” 
partijų, kuri užimsiant! Socia-

tei-
no-
do-
ku-

Noraj neblogi, ir jie turi 
sės taip trokšti. Bet mes 
retume Čia kreipti truputį 
mes į kai kuriuos faktus,
rie ankščiai rišasi su tos nau-

Pavyzdžiui: naujosios parti
jos vardas nėra Komunistų 
Partija. O juk tasai vardas bu
vo viena priežasčių, dėl ku
rios tų grupių žmonės pasi
traukė iš Socialistų Partijos. 
Jie reikalavo, kad Socialistų

radikalai”, 
organi- 

“Darbininkų Partijų”, 
jos vardo .visai ne- 
žodžio: “konuinis-

jimai ant Socialistų Partijos 
buvo neteisingi. Bet jų toks 
jau būdas: kiekvienų kartų, 
kai tik jie permaino savo nuo
monę — o ,tų savo nuomonę 
jie labai dažnai maino — ir 
traukiasi vis atgal ir atgal nuo. 
savo “principų”, jie negal su
silaikyti nepravardžiavę viso
kiais budais Socialistų Parti
jos, kuri tvirtai laikosi savo 
principų.

Ir kų tik jie daro, — daro, 
Talys rinitai j savo darbų ne
žiūrėdami. štai vėl pavyzdys: 
jie pasitraukė iš Socialistų

Ūmiausiųjų reikalavimų (“im-

mediate demands”). Jie sake, 
kad tai esu ne “revoliucinga”. 
Bet patiems nespėjus susiorga
nizuoti, jau jiems buvo įsaky
ta įdėti į savo platformų arti
miausius reikalavimus. Kai ku
riems jų nariams to buvo per
daug, — jie negalėjo supras
ti, kodėl jie turėtų mainyt sa
vo nuomonę kiekvienų kartų, 
kaip tik jiems įsakoma mai
nyt. Juk — sako jie — jei 
mums savo platformoj reikia 
turėti “artimiausieji reikalavi
mai”, tai mes visai gerai ga
lėjome pasilikti ir toliau So
cialistų Partijos nariais.

Vienas tokių nepatenkintų 
narių paraše tuo dalyku baiš-

kų L i ud vigu i Lorci, Darbinin
kų Partijos pildomojo komi
teto nariui. Ir IJudvigas Lorė 
savo laikrašty atsako jam, 
kad, girdi, Darbininkų Parti
ja dalyvaujanti rinkiniuose ne 
tam, kad propagavus savo ar
timuosius reikalavimus.

Na-gi, na-gi. Tai kam reikia 
tų artimųjų reikalavimų, jeigu 
jie neturi būt propaguojami? 
Ar gal jie įdėli platfornion tik 
kaipo klasta prisivilioti darbi
ninkų klesai, kuria jie, kaip 
jų konstitucija rodo, neturi nė 
mažiausio pasitikėjimo?

Mes neabejojame, kad su to
kia politika darbininkų klesa 
nenorės turėti nieko bendra.

Sveikame Kūne Tvirta Dvasia 
' * / 

Kam tai kentėt per daugelį metų, kuomet gali ifisigydyt į kelias savaites?
Savo specialiu gydymu stučkines kirm-člės, esu iš

gydęs daugeli žmonių, kurie jau buvo nustoję iŠsigydy- 
mo vilties. Tūkstančiai ypatų kenčiančių nuo stučkinės S.A 1 8 
kirmėlės nežino, kad tai ta liga, ^odel ima vaistus nuo ki- j f u 
tos ligos. Todėl tas gydymas nieko nepagelbsti. it/ /{

Stučkines kirmėles syinptomai U H
Žmones kenčianti nuo šios baisios ligos turi seka- ĮĮ 

'mus symptomus: pilvo : kaud"’ jim-as, jautimas, kad kas 
lipa gerklėj, stoka apetito, galvos skaudėjimas, vidurių V
užkietėjimas, krutinės skaudėjimas. Jei turi vieną iš mi- 
nėtų symptonnj, turit tuoj pamatyt mane, o aš išgydy- 
siu j trumpjausį laiką, kaip galimas. Gydau visokias vyrų 
ir nvoteruGigas, su pagalba vėliausiu elektrikiniu įran- 
kiu. ’

1645 W. 471 h St., Chicago.

—I —■■■■y— _-■

^ZP Ar Ju* Kankina ^laiakano* ?
* NAUDOKITE RaJTleS

Ar Jum* Galvos O«uy Nielti?
^NAUDOKITE

Ar J 4^ *4 Plaukai įlanka?
NAUDOKITE Ąufflef

.Ar Jų» Norite Apaau^olf* Juoa?..
NAUDOKITE ftuffleS

Užlaikymui savo plaukų grasiais ir tauki
NAUDOKITE RuffleS

Mžliufcymui galvos odos sveikai ir tvariai
NAUDOKITE JįuffleS

tankiai*

Ruflles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog 
iŠ išdirbėju per pašty už 75c. bonkp.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avė. & 3Sth Si. Brooklyn. N. Y.

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

£ \ dalyką į gerai patyrusio gydytojo rankas, kuris
supranta, kaip sugrąžint sveikatą.

Ę.f f Aš žinau kaip
Todėl, nepaisant ligos didumui nei laiko ilgumui 
per kurį kentėtę ir nepaisant kiek kartų esate 
apsigavę bejieškodami savo sveikatos, esu pri- 

.-• sirengęs parodyt, ką gero jums galiu padaryt.
Gal galėsiu ir jums pagelbėti, kąip kad šimtus 

0 kitų, pastačiau į teisingą kelią prie sveikatos.
H| Mano kaina labai žema ir išlygos prieinamos.

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

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

DIDŽIAUSIAS^
PASIRINKIMAS

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

Inventoriaus Išpardavimas
— Pas —

Sterns Department Store
3442-3444 So. Halsted St.

ŠIĄ SUBATĄ IR PANEDĖLĮ
Audeklinės pirštinės su megstais 7q
galais, pora

i ir Linksmumui
Gerk

South Side Bcverage Co’s.
“MALT TONIC” 

t 
Tai yrh tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 

žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų. 
Pardavoja,

FREDERICK BROS, 
3700-10 S. Halsted St. 
Tel.: Boulevąrd 2538.

Taipgi “Amhrosia” ir “Extra Pale” Brands.

Pasekmingiausis Išradimas 
— nuo — 

PLIKIMO
Gydome priežastis: pleiskanų, slinkimo plaukų, niežėjimo galvos 

odos ir tt.
Gydome pieŽastis vedančias prie nuplikimo ir Šiaip plaukų ken- 

kimąr
Tikrai atauginame plaukus ant plikos galvos.
Pastkrr.'čs užtikrintos <— Egzaminavimas veltui.

THE TIIOMAS’ HAIR & SCALP SPECIALISTS 
300-1 Garrick BIdg., 64 West Randolph St., Chičago, III. 
Ofiso valandos: 10 ryt. iki fSv. ' Phone Central 5851

SVEIKATA TAI TURTAS IR liAIMfi
Per ilgą laiką aS* sirgau 

ir tik buvau suvargęs, nūs- 
labęs, kad net ir gyventi bu
vo atsibodę, kiek uždirbda
vau tai vitą daktarams ir 
išmokėdavau, ir buvau pri
mygęs vilties-, kad bepasveik- 
siu.

Mane kankino vidurių rie
di rbimas pil valio nuslab- 
nčjimas, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsirugejimu; abelnai. 
buvau visas suvargęs.

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BJTTERIS ir j 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasirodau 
visuomenei; taipgi yra tūks
tančiai žmonių pasveikę nuo 
SALUTS B1TTERIO ir dė
ka voja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, ku
rie tik norite būti sveiki ir

Subata, Sausio 21 d., 1922
NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS 

LYTIŠKAI NUSILPNĖJUSIEM
VYRAMS.

Prisiųskit mums' tik 50c
Lytiškai nusilpnėję vyrai, kaipo 

nervuoti, išgyja ant visados. Išsigy- 
dysit vartodami NOVO. Todėl, ir ga
lima pavadinti stebėtinu, kuris jau 
tuksUnČius išgydė lytiškai nusilpu
sius .vyrus. Jei vargina nerviškas 
nusilpnėjimas, jie nustoję vyriškumo, 
jei turite malenkoliją, šaltas rankas 
ir kojas, galvą skauda, skaudėjimą ar
ba vidurių užkietėjimą, iš priežasties 
paeina baisus sapnai ir abelnai kas 
tik apsireiškia žmonėse. Kaip pasi
naudojo kiti, tai pasveiksi! ir jus nau
dojant NOVO. Tą būdą vartojant, 
trumpame laiko tapsite tvirtu, sveiku, 
laimingu, jei tik laiku vartdsit. Pa
vyzdžiui, kad pertikrinus jus tuomi, 
pasiųsime NOVO ir tikrai persitikrin
si! pasiųsime VELTUI tielc, kad pil
nai užteks ant 15 dienų, jei tik pri
siusite pavardę antrašą ir 50c. pašto 
ženkleliais arba pinigais apmokėji
mui persiuntimo lėšų. Meldžiu at
kreipti atidą, kad tai ne yra per ma
žas pamėginimui pakelis, užteks ant 
15 dienų, šis pasiūlymas yra ant ap- 
rubežiuoto laiko. Parašykit mums be 
vilkinimo, paminėdami laikraščio var
dą, kuriame matėme šį paskelbimą, o 
mes išsiųsime minėtas gyduoles tuo- 
jaus.

NOVO COMPANY
Box 33, Dept. 48, Brooklyn, N. Y.

Dirbėjai tr Importuotojas go 
riaušių Armoniką pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu no 
gu kiti . Dykai lekcijos pirkijam*. 
Ilaiykt angliškai <ial informacijų

Ruatta & SerenelB 
817 Blae Island Ase.

“MIZAR”
KARALIUS’ NAIKINIMUI 

REUMATIZMO
Gvarantuotos gy

duolės nuo skausmo 
rankose, kojose, pe
čiuose, strėnose, krū
tinėj ir šaltų kojų. 
Viskas bus panaikin
ta po dviejų kartų 
naudojimo mano gy
duolių. Kaina $6.00, 
įsigyti galima tik nuo 
išradėjo. Kreipkitės
arba rašykit:

JOZEF SOROKOWSKY,
2424 W. Superior St., Chicago.

kurį jie taip smarkavo, kai 
toks vardas buvo pro>ponuoja- 
mas ehieagiškiam “Daily So
cialist” Jaikraščiui. Tai bent 
nuosakūmams, ar ne?

Kitas imi vyzdys: Jie bandė 
supjudyti Socialistų Partijos 
narius prieš pildomąjį komite
tą, skelbdami, kad, girdi, pil
domasis komitetas patapęs to
kia mašina, kad darąs, ką tik 
norįs, o partijos nariai nieko 
nebegalį jam sakyti. Tai, žino
ma, buvo (visai netiesa.* Bet 
štai' pasižiūrėkime į tos nau
josios jų “Darbininkų Parti- 

konstituciją, — ką mes 
ten randame? Kandame, kad 
visos partijos narių teisės pri
klauso pildomajam komitetui. 
Visa kų sprendžia pildomasis 
komitetas. Jokių referendumų 
nėra. Žinoma, suvažiavimas 
yra augščiausioji instancija, vy
riausias tribunalas. Bet suva
žiavimai gali įvykti ne daž
niau kaip vieną kartų metais, 
ir dagi '•klausimas, ar galima 
kas metai daryti suvažiavi
mai. T uo gi tarpu absoliute 
valdžia yiįi pildomojo komi-

$1.00 kaklairaikščiai 49c
$1.00 petnešos 49 C
Ant ausvj užsidėjimui nuo šalčio 25c 
$2.50 kepurės $1.39

Vyriškos skrybėlės vertos iki $1.79
^>.00 už -

Moteriški čeverykai mažos $i.oo 
mieros

Įvairios rų šies kaliošų, 
pora 29C

Reguliario dydžio kaliošai 
ir stailo !

Liiosai į

89c

Dubeltava kru
tinę kūdikiams 
marškiniai

35c

Vaikams siutai vertės $10. už $4.19 
Vaikams siutai gero materijolo, visi 
juodos spalvos, Norfolk stailo vertės 
$10.00, dabar $4.19

Vaikams overkotai, visi naujų $4.98 
madų

Su kailiniais kalnieriai $9.98

Aviatorių kepurės Vyriški avių kailių bruslotai $3«S8

—.1_____ ___-1_________-___ __________________

> Dabar Pirma
tvirti tai naudokite SALUTES B1TTERJ ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitų, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par

davinėti, kaip aptiekose, karčiamoso ir tam* panašiose vietose. 
Kaina 1 bonka $1.00 12 bonkų $9 00. Siunčiant j kitus miestus už vie
ną bonką $1.25, o už 12 bonkų $11.00

Reikalaukite aptiekose ir tani panašiose vietose, o jei negalį gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Siutęs Manufacturing Co. Taipgi norėda
mi greit aplaikyti siųskit sykiu su užsakymui ir 'Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusime 
dcl tamstų reikalaujamų gyduolių.

P a s a r g a: Piisiuskite tikra ir aiškų savo antrašą ir adresuoki! 
taip: SALUTES MANUFACTURING CO.,
616 W. 31st St., Chicago, III. Tek: Boulcvard 7351

Ė PRANEŠIMAS!
Siunčiame pinigus Lie- n

■ tuvon, prisiuntimas užtik- j
5 rintas. ■
s . .■ Inšuruojame nuo ugnies, JĮ
■ namus, rakandus ir auto- ■
■ mobilius.
■ j • H

Parduodame namus, sko- ■ 
n liname pinigus^ 
M n
■ Evaldas & Pupauskas, ■
■ 840 W. 33rd St, S
S Yards 27S0
n m

North America Accordion
Manufacturing Company.

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

jas, duoda lekcijas veltui pirkusiam.
A. CIMEI,

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

Tel. Boulevah^ 1969
P. K. MALELO,

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

įstatom motorus.
Užlaikau elektriškų reikmenų 

Krautuvę ir taisymo dirbtuvę.
3336 So. Halsted St, 

Chicago, III.

. “Ačiū gydytojui už 
išgydymą”,

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

Vyrai kenčianti nerviškumą, vidurių ir jaknų 
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodini- 
mą, inkstų, pūslės, urinariškumą ir privatiš- 

■kas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali .Jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra 
pažinta ir laipsniškai patiesta jo protišką ir 
fyzišką tvirtumą. I \ K

pasiekia kiekvieną.
Kiekvieną sergančią ypatą kviečiame ateiti ma
no ofisan išegzaminavimui. Tas neverčia jū
sų, kad turėtumėt ir gydytis, bet tai duos 
progą patirti stovį tavo ligos ir kaip gali at
gauti sveikatą.

Geriausia medikalis patarimas kuris
Mano ofisas ir pasitarimo kambariai puikiausiai įrengti patogumui 

ir geriausiam gydymui, žinomų chroniškų gydymų, nervų ir kitų ligų.
V ŽMOGUS SU LIGA.

Nevilkink savo ligos iš atžvilgio pinigų, nes man atlyginimas yra 
sąžiningas, nei nedaugiau kiek manai mokėt už atsargų su atida ir są
žinišką gydymą. Jei turi by kokią ligą gydykis urnai, kol netyra 

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

PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PRIVATIŠKI GYDYMUI KAM
BARIAI.

Nepamirškite, draugiškas pasikalbėjimas nieko nekainuos.
DR. B. M. ROSS’, SPECIALISTAS.

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

85 South Dearborn St., kampas Monroe St. Crilly Building, Chicago, 
Illinois. Imkit elevatorį iki penktam florui. \

Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00 ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 
ryto iki 1:00. Taipgi vakarais: pan. scr. ir sub. 5:300 iki 8 v: v.

INSTE1GTA DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.
....  , ... .............. J

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■j

■ Reumatizmas Sausge'e:
2 —. .  . . _ _ _  B
■ Nesikankykite savęs skaus- !
■ mais, Reumatizmu, Sausgėle,
B Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu H 
B — raumenų sukimu; nes skau- H 
B dėjimai naikina kūno gyvybę |
■ ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- ■
■ stis lengvai prašalina riršmi- ■
■ nėtas ligas; mums šiandie dau- ■
■ gybė žmonių siunčia /padėka- B 

vonės pasveikę. Prekė 50c per B
“ paČtą 55c arba dvi už $1.05. B 

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- B 
B KATOS”, augalais gydytiea, B 
B kaina 50 centų.

■ Justin Kulis !
■ 3259 So. Halsled SI. Chicago, III.
iBBEBBBBBBBBOlBBBBBBl
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Mokykly reikalai.
Pereitą utarninką Garficld 

mokykloje buvo susirinkimas 
tikslu pasitarti apie padėlį mo
kyklą 7-tame mokyklą distrik- 
te ir kaip esamąją padėtį page
rinti.

Susirinkime dalyvavo dau
giausia to distrikto mokyklą 
viršininkai, keletas politikie- 
rią ir šiaip darbuotoją, keli 
švietimo tarybos nariai ir mo
kyklą superitendentas Peter 
Mortenson. Nuo lietuvių buvo 
K. Baronas.

7-tas mokyklą distriktas a- 
phna visą plolą nuo 12 iki 36 
gatvių ir nuo Ashland Avė. iki 
ežero, taigi išimtinai ateiviais 
apgyventą distriktą. Jis turi 27 
viešąsias mokyklas.

Kaip pasirodė iš mokyklų 
viršininku pranešimų, visos 
šiame distrikte esančios moky
klos yra labai perpildytos ir 
apleistos. Kitos mokyklos sto
vi kuone nuo civilinio karo lai
ką ir vis tebėra vartojamos ir 
netaisomos. Chicagoj e viso yra 
dešimt mokyklą distriktą ir 
per paskutinį dešimtmetį kiek 
viename distrikte išleista nuo 
pusantro iki virš trijų milioną 
dolerių taisymui ir praplėtimui 
esančiųjų mokyklą ir statymui 
naują. Tečiaus. šiame distrik
te per tą laiką išleista mokyk
lą pagerinimui lik virš $200,- 
000. Prie veik visu mokyklą 
nėra jokią žaidimą vietų, nė
ra salią, mokyklos baisiai ap
leistos. Vaikai neturėdar i kur 
žaisti, turi žaisti gatvėse, ku
rios visai netinka tokiam rei
kalui. ypač šitaip susigrudu- 
siame distrikte, kuomet kituo
se dis t piktuose, kur ir naminės 
sąlygos yni patogesnės, kur 
yra ir grąžąs kiemai vaikams 
žaisti, prie kiekvienos mokyk
los yra puikios žaismavietes ir 
didelės salės vaikams ir suau
gusiems rinktis.

« Švietimo tarybos nariai tei- 
’smosi, kad jie nežinoję, kad 
tiek mažai pinigų skiriama šio 
distrikto mokykloms (nors tū
li tą narių taryboje sėdi jau 
penkis metus!), o Mortenson 
teisino tokią padėtį tuo, kad 
nesą užtektinai pinigų, kad vi
sur reikią naują mokyklą, nes 
visur jos esą perdaug perpil
dytos, kad negalint statyti pas
tovių mokyklų, statomos esą 
laikinės mažytės mokyklėlės, t. 
v. pediilnojamosios (portab- 
le), o kitur, delei susigrūdi
mo, mokinama vaikus tik 'po

pusę dienos, t. y. iš ryto vienus, 
o po piet kilus. Delei tokios 
padėties mokyklą visoje Chiea
goje, ir šis distriklas tapęs taip 
apleistas. Bet jis pasimpin- 
tfięs, kad dalyku j pakitėtą. Be 
to buvę manoma, kad šis dist
riktas virstąs pramonės 4<list- 
riktd ir gyventojai iš jo kraus
tosi; bet jam buvo parodyta, 
kad skaičius mokiniu šiame di
strikte sparčiai ir nuolatos au
ga-

'rėčiaus pasirodė, kad šis di
striktas todėl lapo apleistas, 
kad jis lapo apgyventas sve
timtaučių, kurie nekreipia di
delės domės į Mokyklas ir ne
reikalauja jų pagerinti. Jie 
tyli ir jokio spaudimo į švie
timo tarybą nedaro. Kiti gi dis- 
triktai darė didesnį spaudi
mą ir už tai daugiau ir gavo, 
o šis tylėjo, tad nieko ir nega
vo. Ir dabar mokyklą pageri
nimo klausimą turėjo pirmieji 
pajudinti patys mokyklą virši
ninkai, o ne gyventojai, ku
riems tas klausimas labiausiai 
turėtą rūpėti. •

Kad padarius didesnį spaudi
mą į švietimo tarybą ir tuo 
privertus ją pagerinti šio dist- 
rikto mokyklas, nutarta rengti 
viešus susirinkimus, išaiškinti 
gyventojams padėtį ir kviesti 
juos talkon. Moterą Kliubas ir
gi prisižadėjo panaudoti savo 
įtaką ir užtarti šį distriktą.

Lietuviai, kurią šiame distri
kte (18-tosios apielinkė ir 
Bridgeportas) liek daug gyve
na, irgi yra kviečiami savo žo
di tarti. Ar atsilieps lietuvių 
draugijos? Juk ir joms mo
kyklą klausimas turėtą lupeli.

Vaiką šiame distrikte viešą
sias mokyklas lanko virš 28,- 
000. — b.

v Išdaužė lietuviu langus.
Vakar anksti rytą K. Skrabą 

namo, po num. 3339 So. Eme- 
rald avė., visi langai tapo iš
daužyti.

i angą išdaužimo priežastis 
nežinoma. Tą namą niekas ne
dirba skerdyklose.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
«N A U J I E N O S”

...  JI. !■!!................................ —

SPEŠEEV AGENTO VARGAI.

Vietinis, lietuvių tarpe pa
garsėjęs spešelų gcšefmėke- 
ris, prisišienavęs jš lietuvių 
darbininką skambučių, suma
nė permainyti savo pjuksnas 
dėl geresnio pasisekimo išbaigti 
valyt žmonių kišenius. s

Tūlą laiką tas spešelų agen
tas varė tarpe nesusipratusių 
lietuvių darbininkų ‘gerą gešef- 
tą. Tik pereilą rudenį, 
“Naujienoms” ėMus žmones 
perspėti, spešelų agentui biz
nis laikinai buvo apsistojęs. 
Delio jis ant “Naujieną” bai
siai supyko ir pasakė, kad už 
tokį “triksą” jis jas “patik 
sisiąs...”

Kad geriau galėjus ”palik- 
sinti“ Naujienas, jis susidėjo 
į “kompaniją” su panašiu sau 
paukščiu (strazdą veislės), ir 
ėmė leisti “literatūrą” (”social- 
dcmokiatišką laikraštį”).

Bet, kaip girdėti, žmonės ne
mėgsta tos ‘‘literatūros,” ir 
net dykai jos imti į savo ran
kas nenori. Mat, pasak tą 
žm ordą, ta ‘.‘literatūra“ per
daug atsiduoda šeško “dūku”

Su tuo paukščiu jisai padarė 
tam likjjflFsntartį: pastarasis 
peizos kiele drūtas “Naujienas” 
o jis, spešelų agentas, duos pi
nigą “laikraščio“ leidimui 
tiek, kiek bus reikalinga. 'Po
liaus, “laikraštis“ garsins spe
šelų agento biznį, o šis samdys 
žmones išnešioti ir išdalinti 
“laikraštį”. Pagalios, paukštis 
su savo sėbrais turi atsisakyti 
nuo pinigų siuntimo biznio ir 
pavesti jį spešelų agentui.

Kaip sutarta, taip ir padary
ta. Spešelų agento pinigais 
spausdinama ir dalinama pun
dais ta “literatūra“, šlubose ir 
gatvėse. Bet reikia pasakyti, 
kad jiems sekasi ne labai slid- 
v • •ziai.

Pereitą savaitę buvo atspaus
dinta tos “literatūros“ apie 
11,000 ekzampliorių. Koks po
ra šimtų egzampliorjų. buvo 
parduota, visus likusius išdali
no dykai. Kai kur jiems, po

namus dalinant los “literatu 
ros“ lapelius, tūlos moterėlės 
šluotomis juos pavaišindavo...

Dabar jau jie ir po namus, 
atsargiau dalina ir daug nerei
kalingų dalykų nebepliauškia.

Kaij) girdėti, dabar tapo ats
pausta vėl apie 12 tūkstančių 
kopiją ir spešelų agentas jau 
iš anksto ginkluoja “strategiš
kas“ pozicijas, nebe taip 
lengvai galėtą tūli parapiją 
komitetai jo “literatūros“ 
skleidėjus pakrykdyti, kaip pe
reitą sekmadienį. — Špyga.

WEST SIDE.
Sausio 15 dieną Lietuvos 

Ūkininko Draugija laikė savo 
metini susirinkimą Meldažio 
svetainėje. Buvo duotas knygą 
revizijos ntportas, iš kurio pra 
si rodė, kad draugija labai gerai 
laikosi. Narių turi keturis šim
tus trisdešimts du ir pinigų 
daugiau kai]) šešis tuksiančius 
dolerių, 'l obaus, iš raportu pa
sirodė, kad draugija paaukavo 
Lietuvos Iždui .nuošimčius už 
Lietuvos Laisvės Paskolos bo
nus už 1921 metus sumoj $40. 
Bet to paaukavo $100 miru
sios narės, Onos Banienės, naš
laičiams. Taipgi nutaria paau
koti $20 West Siide^ Lietuvių 
Viešajam Knygynui.

Išrinkta atstovai į Chicagos 
Lietuvių'Tarybą sekanti: V. 
Duoba; M. Dūdas, ir J. Bagd- 
žiunas. | West Sidės Draugiją 
Karybą liko išrinkti tie palys 
atstovai:

Toliaus sekė rinkimas šiems 
1922 metams valdybos. Valdy
ba liko išrinkta veik ta pati, 
būtent: pirm. M. Dūdas; rašt. 
B. Lenkauskas, ir iždininkas 
M., Meldažis.

Tikimųsi, kad naujai perrin
ktoji sena valdyba taip pat uo
liai ir su pasišventimu darbuo
sis draugijos labui, kaip perei
tais metais. Ypač daug kas 
galima tikėlis iš pirmininko M. 
Dūdos ir raštininko B. Len
kausko. Neapsirikus galima pa
sakyti, kad nariai nepadarė 
klaidos išrinkdami B. Lenkaus
ką už raštininką. Jis yra gana 
darbštus ir patyręs darbuoto
jas.

pakeitė savo vardą jis dabar 
vadinsis Apšvietus Jauną Mer
gaičių Choras. Jo vaidyba to
kia: pirmininke Elena 
kaitė 
.sek r.

Draugija pašiJpine, bpt ji 
ne vieą savo naf’ių spštdpimu 
rūpinasi. Ji veik visuoinri uži
ma pirmą vietą ir viešoj dar
buotėj-

Girdėti, kad draugija rengia
šauną vakarą su perstatymu'Skrcbaitė;
“Už Tėvynę Malonų Kentėti”. į M. M. Yuodis 
Vakarus žada įvykti vasario Sadauskaitė. 
26 dieną.
—Per rakto skylutę nugirdęs

BRIDGEPORTAS.

Ketvirto Wardo Lietuviai Kliu
bas pakeitė savo vardą.

Sausio 8 dieną Ketvirtojo 
VVardo Lietuvių Politikos ir 
Pašalpos Kliubas laikė savo 
metini susirinkimą Mildos sa
lėj. Buvo duotas knygų revizi
jos raportas, iš kurio pasirodė, 
kad kliubas labai gerai laikosi. 
Narių turi apie keturis šimtus

adaus- 
dčjeja A. Marfenintę, 
Ktankaite, iždm. V.

choro mokytojas 
akompanistč

Repeticijos laiko 
kas sekmadienis, 12 v. die- 

Ilouse salėj, 
mokytojas 

choro vaka- 
30 dieną.

—M. M. Yuodis.

U RW8IJO8
PvvIkllB 8412 8a. BUhUd St.

Ko. Maigai! S».
ftorol lietuv^tuoMi

fydjtaja*, aki-kaipo 
ruraai Ir

Kapitalas 
$200,000.00

Perviršis 
$75,000.00

UNIVERSAL STATE BANK

■mos
nos I'ęllosvship 
Teatrinio skyriaus 
S. Dilius. Pirmas 
ras bus balandžio

«Tyda aitriir ehmnilkM lig**, 
/yra. nwt«H| ir vaik<. »*»*- 
jaukias vnotodar X-Ray h Mtatdai 
adektroi prietaisas.

Ofi’as ir Labaratorijai UDK W. 
ISlh 8t.f netoli Visk St.

VALANDOSt Nao 18-11 
ir 0 iki 8 vai. vaire raU 

( Dienomis! Caaal 
3110 arba 85V 

Raktlr/ibl Drožti 
*53 - Dravar 4180 

GYVENIMAS: 3318 8. Halsted 81.

stančius dolerių.
Svarstant kliubo reikalus pa

aiškėjo, kad dabartinis kliubo 
vardas jam nebetinka. Mat 
praeitą pavasari Chicagos mies
tas tapo išnaujo padalintas 
VVardais, padaryta ją 50 ir tuo 
budu l-tasai !Wardas nukeltas 
į “juodąją juostą“ — apie Sta
te gatvę, kur negrai gyvena. 
Del to nutarta kliubo varda 
pakeisti. Naujasai jo vardas da 
bar bus: ”Bridgeporlo Lietu
vių PolitjlJos ir Pašalpos Kliu
bas,” angliškai: Bridgeport 
Lithuanian Political and Bene- 
volent Club. Šiam kliubui 
priklauso beveik visi stambie
ji Bridgeporto lietuvių biznie
riui, įvairių srovią ir pažvalgų, 
dauguma tautininkai ir bažny
tiniai, taipgi keli socialistai, bet 
visi gražiai sugyvena. Nariais 
priimama kliuban žmonės nuo 
18 metą amžiaus. Mitingus lai
ko kas mėnesis antrą sekma
dienį Mildos salėj. Kliubo pir
mininku yra M. Marcijonas 
Yuodis.

Prie Kliubo buvo dar Jaunų 
Mergaičių Choras, kurį kliubas 
padėjo išauklėti. Dabar tas cho 
ras atsiskyrė nuo kliubo ir

DR. WAITUSH
Lietuvis Akiu

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

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

KASTANT. PETRAUSKAS
Persiskyrė su šituo pasauliu 

Sapsio 19 d., 2 vai. is ryto. Gi
męs 5-15-1887 metuose, Kulšėnų 
k iine, Sados par., Mažeikių 
apskr. Chicagoj pragyveno 12 
metų. Paliko dideliame nuliū
dime moterį Marijonų Petraus
kienę (Kaulakaitę) ir sunų/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 
(panedėly, 8:00 v. iš ryto) iš? 
nanruj 1556 S. Crovvford Avė., 
kampas 10-tos gatvė, iš kur 
lydės į Šv. Jurgio bažnyčią 33- 
čia ir Auburn Avė., iš ten į Šv. 
Kazimiero kapines. Pasiliekame 
nubudę,

Moteris Marijona ir vaikeliai.

T. Pullman 548fl

i. SIIUSHO 
AKUŠERIU
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligonę ir kūdi
kį laike ligos. 
10929 S. State St.

Chicago, UI.

Fine for Lumbage c
Musterole drives pain away an<: 

brings in its place delicious, soothing 
conifort. Just rub it in gently.

It is a clęan, vvhite ointment, rnade 
with oil of mustard. Gct Musterole 
today et your drug store. 35c and 65c 
in jarj and tubes; hospital s’cc, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTER

. DK CHARLES SEGAL 
rraktlknnja 1S metai 

Ofisas
4728 tie. Ashland Avė.. 8 labos 

Ckkato, Uliaois.
Specialistas džiavaa

Moteriiki, Vyriikn |g .
VaiMi Ligų.

OFISO VALAMDDSl
?į2, ryto, nuo I 11d 
5 vai. po piet ir nuo 7 Iki 8it8 vai 
vakaro. Nodiliomifi nuo 10 vai. 

yalandos ryto iki 1 vai. po pia*.
(Telefonas Dreael 2880

DR. S. BIEžIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
OfisaH 2201 W. 22nd St.,-kampas 8« 

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

Tel. Latayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 plotų.

Tel. Avkti* 787

DR. MARTA
IX)WLATT-~SASS.

Kltik ingrjio ii CeHfornijea Ir
yli uv« praktikavimą pe Ka.

M08 W. Harri.cn 84.
Valaadabi 8—11 kaadj.n, |r f 

vakare iiakiriant Mdildlanlu,
NAUJA 

TIESI KELION® MONTREAL 
IKI DANZIGO.

Pagabiausis' susinešimas su Pilava, 
Kaunu ir Karaliaučium.

VISA VANDENIU KEL1ON# 
BE PASlVfiLAVIMO, 

BE PERSĖDIMO.
Dideliais, smarkiais ir populiariais 

laivais “Scandinavian”, 12,109 tonų ir 
“Corsican” 11,500 tonų.

šie garlaiviai sustos prie HARVE 
ir SOŪTHAMPTON.

KAINOS IKI DANZIGUI 
stos kabinete ..........k-__ ____
Trečios klescjs ...........................

Kama iki Pilavos. 
Trečia klesa ................................

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC 
Railway Trafiko agentas

40 N. Dearborn St., Chicago, III.

pigiau- 
$200.00 
$110.00

$135.00

Dr, Maurica Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashand Avė.
Tekt Yarda 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 ▼. Naktimi, ir nedalioj po 
pietį]. Tel.: Oakland 1294

va------------------------------------------- --------------- ---

DR. M. STAPULIONIS
Gydaa be k y d. oi i ą ir be operacija 

8347 ’Emerald Are.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 

Te!.: Boulevard 9397
711 W. 18-ta gat. 2 iki B rwk.

TeI.i Canal 279 
-------------------------------------- ----------- --

(Apgarsinimai) >

DU KRAŠTUTINUMAI
Atsakantis žlebčiojimas 

yra viena iš svarbiausių fun
kcijų musų kūno. Bet dau
gumas žmonių neatkreipia 
atidos link to, koliai ne yra 
priversti kentėt. Du kraštu
tinumai yra paprastai prie
žastim sugadinimui žlebčioji 
mo: dalis maisto, kurių val
go yra tokia riebi, kurių tik 
sveikas aligatorius gali su- 
žlebčiot, kita dalis tokia ku- 
da, kąd ir kiaulė sukųstų 
ant to maisto. Panašiuose 
atsitikimuose visuomet rei
kia prigelbėti pilvui sužleb- 
čiojimų gyduolėmis. Vienin
telė dieta negali užlaikyti pil 
vo normališkos žlebčiojimo 
spėkos. Ęaugiau patikėti
na šiam mieriui gyduolė, yra 
Trinerio Kartusis Vynas. 
“Mano pilvas dabar geriau
siame stovyj, aęiu Trinerio 
Karšiajam Vynui. Galiu 
valgyti aržuolinius kvlius. 
Jūsų Povylas Rakita, ads- 
worth, Ohio.” Visose vaisti
nėse. Užlaikykit Trinerio I? 
nimentų. namuose ateinantį 
sezonų nudkreumatizo ir strė 
nė dieglio, kadangi' neturi 
lygaus sau, taip ūmam pa
gelbėjimui.

(Under State Government supervision, 
and member of the Chicago Clearing House Association)

Didžiausis Lietuvių Valstijinis Bankas Amerikoje.

BEDARBĖ PRAEINA
Dabar, kada šimtai fabrikų vėl atsidaro ir darbai vėl prasideda, kaip tik yra lai
kas pradėti taupyti pinigas apsisaugojimui nuo bedarbės ir ųelaimių ateityje.

KAS GĖDIJA PINiGUS UNIVERSAL STATE BANKE,
TAS NEMATO BEDARBES IR BLOGŲ LAIKŲ:

Todėl, visi Lietuviai remkime savo tikrą Valstijinj Banką. Išsiimkite UniversaI 
State Bahko knygutę šiandie, arba priduokite kito Banko knygutę ir perkelkit sa
vo pinigus į šį stiprų UNIVERSAL STATE BANK. Nuošimtį gausite nuo pirmos 
dienos vasario.

Suv. Vai. ir Chicago Miesto Valdžios laiko savo pinigus šiame Banke. Ar 
gali būt geresnė garantija tvirtumo?

SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON
Per )UNIVERSAL STATĖ BANK

Iv pasinaudokitkpaskutin/ proga žento kurso markių, nes greit gali daug pakilti. 
Mes atstovaujame Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką Lietuvoj, kuris išmo
ka musų perlaidas kiekvienam miestelyj.

BANKO VALDYBA:

JOSEPH J. KRAKOWSKI—President
M. MELDAŽIS, Vice-Presldent
J. KUCHINSKAS, Vice-President
WM. ANTONISEN, Cashier
S. V. VALANCHAUSKAS, Asst. Cashier

BANKO VALANDOS:

Kasdiena iki 4 vai. po pietų ir Vakarais: Utarnin- 
kais nuo 0 iki 8:30. Subatomis visa diena iki 8:30 
vakaro. t • ‘ ■’ : ,

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

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigį Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:,
10454—K.
10459—U.
10461—J.
10463—K.
10474—A.
10475—J.
10477—J.
10493—M.
10501—J.
10503—J.
10505—A.
10521—0.
10523—A.
10524—K.
1 527—J.
10530—M.
10531—K.
10532—J.
10533—A.
10537—A.
10539—K.
10540—V.

DK. C. K. KLIAUGA 
DANTISTAS 

1121 So, Maisted SU CkJcaao, J1L 
kam»aa 18tb 81.

Phune Canal 287

10514—K.
10547—E.

Pikelis 10548—V. Stiukas
Vežiene 10555—M. šnieškas
Skrivelis 10556—U. Baranauskenė
Naikelienė 10557—B. Tupikienė
Medalinskas 10564—A. Karneckiene

Jokuboniene 10568—J. Pranciškas
Batavičienė 10574—J. Budraitis
Baranauskas 10590—R. Ulvidžiutč

Vaičiūnas 10591—J. Jonaitis
Jonikas 10595—S. PeikštenAs
Kiaunas 10599—J. žilius
Šillis 10601—V. ValantinaviČius
Šalkauskas 10609—A. Biskauskaite
Stankevičius 10612—J. Stūksąs

Beržinskis 10614—A. šegamogas
Balcaitienė 10616—A. Simanavičius
Lukoševičienė 10618—1. Urlakis
Tamošiūnas 10638—J. Gąrkauskas
Tamošiūnaite 10641—J. Laurinaitis
Bitautas 10642—L. Bobinienė
Laureskas 10645-r-P. Polekaitis
Kavaliauskas 10646—B. Polekaitis
Greitjurgis 10710—J. Pareikienis
Radvila tel. >119 — N. Melkcrl.
Kuzmaitė 1219—0. šiurkus

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujieną” ofise. /

Telephone Yards 58^4

DR. F. 8. WMER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted StH Chicago, III.

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis i 
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka- I 
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Ne<Ml. pagal sutarimo, 
1261 So, Halsted St, Chicaio, H1

PRANEŠIMAS

Dr. C. K. Cherrys
Dentistas ir Radiografas

22nd St., Kamp. Leavitt
Phone Canal 6222
įsteigė savo ofise pilnai aprū

pintą X-spindulių laboratoriją.

1 raukiama X-spindulių paveiks
lai suradimui- įvairių dantų, galvos 
ir žandų ligų.

Harri.cn


8___________________

PASARGA.
BESIG ARSIN ANTIEMS

PRANEŠIMAI. JiEŠKO PARTNERIU
NAUJIENOS, ChteaPI. ni

PARDAVIMUI
■| .■■■I— ■■WllWM-|||.J|l lįg ■ ■■*■

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME.
Subata, Sausio 21 d., 1922
S*-1-!-."—L1.__ !J.._ _

NAMAI-ŽEME.
Klaidos padarytos paskelbime 

būt atitaisytos j 24 vai.
turi

Jokio apskelbimai iš streiko apim
tų sietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisin apio einančius streikus, 
idant Naujienų darbininkai gerinus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administracija pa- 
ilieka teisę jų netalpinti, kol neiš

tars jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Pranešima'
Cicero. — Liet. Raudonos Rožės 

Paš. Kliubo nariai kviečianvi visi su
sirinkti sekmadienį sausio 22, kaip 
1:30’v. po pietų Kliubo salėj, 1500 
So. 49th Avė., iš kur vyksime į sve
tainės , atidarymo* apvaikščiojimą.

— Komitetus.

Town of Lake. — Teatrališko Kliu
bo “Lietuva” šeimyniškas vakarėlis 
įvyks šeštadienį, sausio 21, 7 vai. 
vak. Elijošiaus salėj, 460Q S. Wood 

nariai kviečiami daly- 
-- N. K.

gatv. Visi
vauti.

— Ix?ib*Gv. D. L. K. 
Div. Raitelių metinis

Bridgepart. 
Vi tauto 1-ma 
susirinkimas bus laikomas sekmadie
ni .sausio 2*?, 1 v. po pietų šv. Jur
gio par. salėj, 82-ra ir Aubuiąi Avė. 
Visi neriai būtinai atsilankykite, yra 
svarbių reikalų.

— Rast. S. Kunevičius.

Liet. Taut. Dr-jos Vienybe susirin
kimas įvyks sekmadienį, sausio 21 d., 
7:30 v. v. Meldažio svet., 2242 W. 23 
PI. Visi nariai prašomi atvykti lai-

— Valdyba.

Koncertas ir Balius. —r Rengia Ke
tvirto Wardo Liet. P. ir P. Kliubas 
sekmadienį, sausio 22 d, Mildos 
svet., 3142 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 penkių 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 .T žribo svet. sekma'lienįjjfau- 
sio 22, y30 v. po pietų. KaipJ^vaL 
prasidės apvaikščiojimas, bukirae pri
sirengę. Sekretorius.

kuopa rengia vakarą su 
sekmadienį, sausio 22,

SLA. 223 
programų 
Liuosybės Svetainėj, 1822 Wabansia 
avė. Pradžia 6 30 v. vak. Kalbės Dr. 
A Mon>vidas Po nrogramo šokiai. 
I’rašom visus atsilankyti.

Komitetas.

Viešas diskusijas vengia Lietuvių 
Kriaučių 269 Skyrius Amalgamėtų 
Unijos salėj 156-1 N. Robey, arti Mil- 
waukee avė., sekmadienį, sausio 22, 2 
v yo pietų. Tema: A**, dabartinė Ru
sija eina prie išlr.imėjimo revoliucijos, 
ar prie pralaimėjimo. — Įžanga ne
mokama. —Kviečia Apšvictoą K-tas.

S. A. L. Ex-Kireivių Centro suslrin- 
Eįmas įvyks nerktadieni, sausio 20 d. 
« v v. Px-Karcivių skaitykloj, 4503 
S. Marshfield avė. Visi kuopų atsto
vai ntalončkite atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. 

—Centro Valdyba.

Cicero. S. T A. 194 
dalvvumo apvaikščiojin-*? 
kaip 2 vai po pietų, nM^lioj, šiu
rio 22.
49th Ct.
paroda.

kunna ima
Pradžia

Visi rflriei susirinkite n’ue 
ir 14th St., iš ten p*-as’dės

— K. P. D.

— C. L. P. Kliubo nariaiCicero.
bukite prisirengė dilvvauti svetainės 
atidarymo apvaikšČioįime sekmadienį, 
sausio 22 d., 2 vai. po pietų.

— Koresp.

Lietuviu Laisvamanių Fe^-arijos 1 
kp .susirinkimas įvyks ned’lioj, sau
sio 22 <1.. 9 vai. ryto, Naujienų name 
Yra labai svarbus reikalas, todėl visi 

. nariai prašomi yra būtinai atvykti ir 
laiku.— Valdybe.

Lietuviu švietimo Draugi’a kviečia 
publiką atsilankyti į nrakalbas, ku- 
ri>R ji ruošia sekmadienį, saus'n 2f2, 
7:30 v .v. Raymond Chąnelyj StSį W. 
31 imą gatvė. Be prakalbu bu a dar 
ir programėlis. Dainuos Vyru Kvar
tetas. įžanga nemokama. —Va’Jyba.

Miko Petrausko koncertas, kurį ren
gia “Birutė”; įvyks trečiadieni, sau
sio 25, American Bohrmian salėj, 18- 
tn ratvo prie Ashland av. Be komp. 
M.. Petrausko koncerte dalyvauja ?v- 
Jniausios vietos artistines iiegos. Vi
suomenė kviečiami gausiai atsilanky
tu— “Birutė”.

L S. S. VIII RAJONO KONFE- 
KENCT.TA jvvka nedelioj. saos'o 22 
d.. “Naujienų” name. Pradžią 10 
vai. ryto. Visi delegatai malonėkite 

susirinkti laiku, nes turime daug 
svarbių ”rikalu aptarti ir naują Cen- 
tralinį Komitetą išrinkti .

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

Cicero Lietuviu Liuosvbės Svetainė* 
atidaryrmn iškilmės įvyks sekr 
sausio 22 <1. Anvaikščiojimas W 
2 vai. po n'ptiL kampas 11/ 
vės ir 49_to Court.

Visos draugios, kliubai n nr. 
asrnenvs kviečiami dalyvauti šlcge 
iškilmėse Ciceriečiai ir chicagiečiai. 
nepamirškite sausio 22 dienos. Matv- 
kit visi Cicero lietuviu naująją svetai
nę! — Kviečia Komitetas.

dieni
sidės
gat-

Draugiškas vakaras ri. p. ugram u ir 
vakariene.—Rengiu LSS:4 ir 22 Kuo
pos sekmadienį, sausio 22, 1922, Pal
iulio Restorane, 3202 S. Halsted St., 
antros lubos. Pradžia 7:30 vai. vaka
ro. įžanga $1.25 asmeniui.

Tikietai pa rituodami Naujienų ofise, 
1789 S. Halsted St. ir Naujienų 
Bridgeporto skyriuj, 3210 S. Habite* I 
St. ir pas narius. J

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

Programas bus įvairus ir puikus.
—Rengėj ai

Draugijos &v. Antano iš Padvės me
tinis’ susirinkimas įvyks septintadienj, 
sausio 22 d. 1-mą vai. po pietų Die
vo Apvaizdos parapijos svetainėj So. 
Union Avė. ir 18-tos gatvės. Visi na
riai būtinai atsilankykite į susirinki
mą ,nes yra daug svarbių reikalų ap
svarstymui. — Valdyba.

, . Par y™
f kelioms y putoms 

prisidėti pinigais
'' 1 1 <*iu'l’u I)r’° mu"

sų naujo patento 
išdlrbinėjimo. At- 

lĮJtrap ‘ tninkit, kad m-cs 
‘ ■* turime tokius

daiktus, kokių 
dar pasauly nesi- 

/, j' ’ ' randa. Taigi, bo
abejonės atneš di 

m. delius nuošimčius 
v h ant Pinigų

V ir suteiks jums ir
I jūsų 

. . j darbus

ypatiškai ar per laišką į 
ką tveriame dirbtuvę.

PAINT B RUSI! MFG.
CO

1623 P»lue Island Avė.

FOUNTAIN

ATYDOS DRAUGIJOMS
šiuomi pranešu Draugijoms norin-1 

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

GEO. CHERNAU8KAS, 
Lyons, III.

Tol.: Lyons 1552 J.
Daržo Lyons 309.

ASMENŲ'JIESKOJIMAI
JIEŠKAU ONOS GABULĄITRS 

iŠ Lietuvos Jonaičių kaimo, Šiaulių 
valč. ir apskr. Gi:dėjau gyvena Chica
goj. Malonėkit atsišaukti, :’*ba kas ži- 
rot, meldžiu pranešti. A. Jokubauskie- 
rė ((Strounąitė) 2417 So. Oakley Avė. 
Chicago, III.

JIEŠKAU SESERS DUKTERIES 
Onos Dagytės. Girdėjau, kad atva
žiavo Amerikon, bet nežinau kur ap- 
sigvvenb. Jos brolis iš Lietuvos ir gi 
nežino kur ii apsigyveno. Giminės ir 
pažįstami .kas ią žino, malonės man 
pranešti. Jos tikras dėdij.

JONAS KANOPA, 
2348 Upton St., Chicago, III.

JIEŠKAU IZIDORIAUS BERTU- 
lio, Raseinių apikr., Eržvilko vals
čiaus, Butkaičių so Ižiaus. Pirmiaus 
gyveno Royaltoii, 111. Brolis Antanas 
Chicagoj mirė ir neloidcsimo toliai, 
kuliai brolis nepribus./

ZUZANA I^/rULIENĖ
3652 Sccley Avė., / Chicago,! 11

MES 3 BROLIAI PAjIEŠKOME 
savo brolio Vladislovo Mažeikos—yra 
vedęs lenkę moterį. Paeiną Pokučių 
kaimo, Lokuvęs parapijos, Raseinių ap 
skričio .Apie 20 rr?3tų Amerikoje. 10 
rietą atgal jis gyveno Braddock, Pa. 
Jei žinote k<; , meldžiame pranerti/ar
ba jam pačiam atsišaukti sekamu ant
rašu: PETRAS MAŽEIKIS 3231 So. 
Union Avė , Chicago, III.

APSIVEDIMAI.
EXTRA -------------------------- EXTRA

JIEŠKAU APSIVEDIMUI VA1KI- 
no nuo 30 iki 35 metų senumo. Turi 
būt laisvų pažiūrų ir nevartojantis 
svaiginančių gėrimų. Turi būt mei
laus budo ir gražaus ūgio.

Aš esu 33 metų amžiaus, turiu vie
ną margaitę 14 metą amžiaus. Turiu 
vieną namą 2 pagyvenimų taipgi ir

draugams 
ant visa- 

Kroipkitės 
mus. Tik-

ĮVAIRyS SKELBIMAI
NORIU MAINYTI ŽIEDĄ ver
tės $500 dailus pasipuošimas 
jauniems ant biznės namo ar
ba automobilio. Kreipkitės.

S. T. 3720 Emerald* Avė.

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

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

Atsišaukite:

SKE KOLICII 
Wenthworth Avė. 

evard 239$

RElklA TIK PATYRUSIŲ MOTE- 
rų popiety sortavimui. Nepatyrę, ne- 
r.tsišaukit. Nuolatinis darbas, sani
tarės d irbo aplinkybės ir gera alga.

GUMBINSKY BROS. CO., 
2261 S. Union Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ REIKIA: ŠOFERIŲ DIDE 

lėn Taxi Co. Gali padaryti $150 į 
savaitę. Kapitalo reikia $400. Iš,mo- 
I insime veBui./Nuolatinis darbas, ge
ra alga: biznis Chicagųj., Bukio patsai 
bosu. Diamond Taxi Agency. 82 W. 
\Vashington St. Room 525.

REIKALINGAS GERAS BUČE RIS 
rinkantis atsakančiai savo amarą, 
kalbantis gerai angliškai ir lietuviš
kai; dirbo sąlygos geros. Atsišauki
te tuojaus:

J. OLŠAUSKAS,
253 W. 51-st St.

REIKIA DARBININKŲ DIRBTU- 
vės darbui. Nereikia patyrimo, nes 
bus galima ilgajniui išmokti, bet rei
kia įnešimo nors $50'.).00. Dirbsit ir 
savininku dirbtuvės busit. Platesnių 
informacijų kreipkitės laiškų į Nau
jienų ofisą, box 524, 1739 S. Halsted

pinigų; esu išmintinga moteris, taip+,vių pardavėjų, 
gi meilaus, ir grasaus budo. Iš Lietu
vos paeinu Suvalkų rčd. Kalvarijos, 
Susnegų kaimo. Su pirmu laišku ma
lonėkit prisiųst savo paveikslą. 

ONA JANKAITIENĖ, 
po tėvais Kardokiutė .

1526 So. 49 Avė., Cicero, Ilh-

JIEŠKAU apsivedimui 
merginos arba našlės. Esu 
pasiturintis vaikinas, 29 m. 
amžiaus. Kreipkitės laišku į 
Naujienų ofisą No. 523.
... . „i—. -i-..—n- ........... ............

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI ŠVIESUS IR ŠIITAS 

kambaris dviems vaikinams arba mer
ginoms, ar vedusiai porai. Taipgi rei
kalinga sena r ’.neris. ar vyras prida
boti stubą. Dirbti nieko nereikia. 
Taipgi jieškau Ėlado Urbono. Malonė 
site atsišaukti.

M. MILLER,
1643 N. Ashland Avė., 2-os lubos iš 
priekio.

KAMBARIS FRUNTINIS ANT 
rendos vienam arba dviems vaiki
nam*, su valgiu ar be valgio prie ma
žos šeimynos, gerai apšildomas Visi 
parankumai. Wm. Stokus Barbev- 
shbp 2515 S. Halsted St., Tcl.: Yards 
4480

IšRENDAVnjIMUI K A MBARTS 
dėl vieno vaikino, švarus kambaris, 
gerai apšildytas, mažti šeimyna. Šei
mininkę matyt užeigą nuo užpakalio 
ant 2»rU lu^u.

3543 S. Union Avė.

ISRENDAVOJIMUI
2 KAMBARIAI RENDA1 

tinkami ofisui. Atsmaukite: 
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. Wallace St.

REIKIA DVIEJŲ GABIŲ LIETU- 
_Puiki proga padaryti 

nepaprastą uždarbį, turėti nuolatinius 
instaigoms, 
šion vietoti 
pardavėjai.

ryšius su pirrr.'Ts klesos 
ypatingai, pageidaujama 
Insurance jr Real Estate 
Kreipkitės: Majestie Rldg, 22 W 
Monroe St, 20 lubos. Klausiate Mr.
Fermos

REIKAIJNGAS D A RBININ K AS 
prie džianitoriaus už pagelbininką; 
turi būti unijistaš, pavienis, lengvas 
darbas, gera r ikestis, valgis ir kam
barin. Atsišaukite:

P. ŠIMAITIS,
6543 VVoodland Avė.

PARDAVIMUI
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 sumų pinigų 
turėti užtikrintų pragyveni
mų ir puikų pelnų per visų 
amžių. Storas randasi augš- 
toj biznio apięlinkėj. Tavę- 
ru vertė siekia $50,000. Par
siduoda už prieinamų kainų 
—pusė įmokėti, pusę ant iš- 
mokesčio.

Kas norite pasinaudoti ši
ta proga kreipkitės asmeniš
kai ar laiškais adresu: P. 
Dubickas, Naujienų Bridge- 
porto Skyrius, 321CTS. Hals
ted St.

BUčERNĖ REIKALINGA 
ant na- 
praneS-

Kas norėtu mainyti 
ino arba automobilio, 
kitę. i

C. P. SUROMSKI &
3316 So. Halsted.St.

CO.

Extra Bergenas
Pardavimui bučernė ir grosernv, vi

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

45 16\S. Californi i Avė.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui “dry goods” Storas la

bai pigiai. Taipgi priimsiu į mainus: 
namą ,lotą.arba automobilių. Priešas 
tis pardavimo yra labai svarbi. Atsi
šaukite, 3625 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė 
ir grosernė, geroj vietoj. 
Priežasti pardavimo—liga. 
Atsišaukitė 18<34 Canalport 
Avė. ?

PARDAVIMUI BUčtfRNfi IR 
grosernė, visokių tautų kolonijoj. Biz
nis senas ir geras. Parduosiu pigiai. 
Priežastį pardavimo patiisit ant 
tos.

2722 W. 47th St.
Lafayotte 5864

vi c-

PARDAVIMUI VAISIŲ IR DAR- 
*oviu krautuvė. Taipgi arklys iv ra
kandui. Biznis išdirbtas, pigi renda. 
Nepraleiskite progos. Priežastis par
davimo— turiu v’žiitoti i Lietuvą.

301 E. 115 Rensington, III.

PARDAVIMUI fotografo įrankiai 
r-orame stovyj, yra 2 mašinos ir visi 
VJti daiktai, kurie reikalingi tame biz
nyje. Dabar nevarto fanrva. Parduosiu 
labai pigiai. 'Pardavimo priežastį da- 
Žlnoslte ant vietos.

FRANK MTLIAUSKIS, 
3600 S. Halsted St.

vaistine ant pardavimo
Labai patogioj vietoj Vaistinė 

(Drug-Store), ant kampo, dviem šo
nais karai eina, apgyventa lietuviais, 
if'nkni”, čekaU ir vokiečiais, niet-va- 
l arin»"i dalv Chicago Biznis išdirbtas 
’-p" 12 metu, na.rias IT’.nis švariai 
>talsv*ą. didelis r>”«’ri ikim"s nrekhi. 
r,ar<dduAda už S8.0O0.00. Reikalauja 
'nešt*. t»k S4 0000.00. o .H'usi’is ant 
’angvo išmnkė.iimo. Kroinkitča i Nau- 
ilprii Pri,iger»n»'tn Sk'.’ri’i. 3°1() So. 
Halsted St. Klauskit U Dubi'ko

TOKIA P'.tCGA Tli: 1 50 METŲ 
prrita.’ko. Pardavimui moteriškų. Ira 
bužių krautuve, taipgi galima laikyti 
ir visokių kitų drabužių. '|'uri būti 
parduota tuojaus, geras biznis per iš

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

PARDAVIMUI, bučernė 
ir grosernė, lab^i geroj vie
toj; biznis išdirbtas Parduo 
siu pigiai, nes turiu išvažiuo 
ti i Lietuva. Atsišaukite 729 
W. 181h St/

«. I ■■» m Į ■■1,1.1 I ■ «■ 1,1 ■ ■ .1 M , . ■■ ■ ■ l»R ■  ■■■■■ II ■IIIMIB ■■■—II m -v«

1 aidavimui turiu keletą skalbiama 
mašinų priimtų į mainus: elokt *os, 
rankomis arba kita spėka. Naujos 
nuo $10 ir aukščiau.
ras,

Tai yra Luvge- 
ir tęsis tik keletą dienų. Kreipki

tės arba telefonuokite:
5758 S. May St.

Tel.: Wentworth 1604.

MAINYMUI
Gera proga norinčiais tapti biznie

rių. bučeme ir grosernė, biznis iš
dirbtas, tirštai lietuvių apgyvento) 
kolionijoj. I Mainysiu biznį ant namo 
arba loto. / Atsišaukite gretai, 3500 
So. Union Kve.

PARDAVIMUI ELEKTRŲ 
šildomas hoateris, mašinisto tul
žis—Micrometcr ir kitos 
kios tulžys. Kreipkitės.

2121 W. 28rd PI.

viso-

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

FRED JURICK
2956 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS. KAS 
nori padaryti pinigų, lai tuokiu per
ka šį saliuną, ant kampo. 4 dideli kam 
bariai dėl .pragyvenimo. Renda $50.00 
į mėnesį su Ivsu.

5301 So. Halsted St.
PARDAVIM^T ’ SALIUNAS SU 

Hoteliu Argo, III., labui geroj vietoj. 
Biznis išdirbtas per daugelį metų tar
pe maišytų tautų. Parduosiu pigiai. 
Atsišai kito:

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

PARDAVIMUI SALIUNO 
fixtuix)s laboi prieinama kaina. 
Sa.vininka galima matyt visada. 
Jim Andrevvs, 902 W. 88th PI. 
Tol.: Yards 5216 i

PARDAVIMUI saliunas 
ir restaurantas, labai geroj 
vietoj. Kreipkitės. 1646 N. 

iRobey St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, L1E- 
tuvių ir lenkų apgyventa, švari vieta, 
geras biznis, parduosu visai pigini ar
ba mainysiu ant grosernčs. Pardavimo 
prmžąsti patirsite imt Vietos*

943 W. 33 St,’ Te!,: Yards 949

PARDAVIMUI saliunas ir roon'ing 
bonso. Pigi renda, biznis »šdir’'t'is 
per 20 metų. Gera proga nudaryti pi
nigu Turiu parduoti greitai, nes ap
leidžiu mieste. Kreipkitės:

400 E. U5th St.

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

Atsišaukite:
'PONY LITVIN
5200 S. Unian Avė.

RAKANDAI

VI- 
sa- 
six 
nes

PARDAVIMUI 5 kamba
rių rakandai, gerame stovy. 
Parduosiu pigiai. Malonėki
te atsišaukti. 1318 So. 49 Ct., 
Cicėno, III. G. Drobickas.

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
mu ant lengvų išmokėjimų. Mainome 
ant namų, priimame automobilių į 
mainus, grosernę ar saliuną.

W. D. MURDOCK & CO.
4400 S. Kcdzie Avė., Tel.: Lafayotte 
5604. J. N. Zevvert, Mgr.

MAINOME, parduodame namus, 
farmas. bučernos, automobilius ir ki
tokius biznius; turime namų didžiau
siame pasirinkime visose dalyse mies
to. Taipgi apdraudžiame visokius 
turtus nuo ugnies, pavogimo,- užmuši
mo ir kitok:u nelaimių. Kreipkitės. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO.

808 W. 33 PI. arti Halsted St.

STŪCKAI-SEROS

PARDAVIMUI SEITYNIŲ KAM- 
barių rakandai kaipo paaukaujame, 
jei pirksit tuojaus: 3 kaurai, odos ir 
velouro gyvenamajam kambariui se
tai; valgomojo kambario .setai, drose
liai, lovos, ant grindų pastatoma lem
pa, grojiklis pianas, pbonographas ir 
t.t. 4959 Prairic Avė. Apt. 1.

i PARDAVIMUI RAKANDAI 4 
kambarių. Gerame stovyj, mažai nu
dėvėti, susideda iš: mieg-ruimio, sta- 
lavo ir fruntin-io ruimu setai. Geri 
divonai, pastatoma elektrikine lem
pa, 2 pečiai, šildomas ir gasinis viri
mui; parsiduoda viskas kartu arba 
atskyrai, ant 2-rų lubų iš priešakio.

3218 S. Halsted St.,
5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- 

<los rakandai turi būt ūmai parduoti 
antsyk ar atskirai už teisingą pasiū
lymą. Tapgi grojiklis pianas pri
jungta Ukelele ir didelis dubcltava 
sprendzina phonograpas su rekordais. 
Viskas gvarantuota. Rezidencija.

1922 S. Kcdzie Avė.

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ RA- 
kandai tik 3 mėnesiai vartoti: 3 nau
jos lovos, 2 komodSs, 5 karpetai ir 
visi kiti reikmenys. Parsiduoda pi
giai. Pardavimo priežastį patirsit 
ant vietos. Atsišaukit A. Matilis 
10713 So. Minhigon Avė., Roscland, 
III. (ant 3 lubų).

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ RA- 
kandai, mažai dėvėti, 2 geri setai, 
fruntinio ir vidurinio kambariai, 2 
karpetai su mašina karpetų valymui ie 
kiti daiktai reikalingi gyvenime. Par
duosiu už pusę kainos visus kartu 
arba atskirai. Ant 2-rų lubų nuo už
pakalio. 2956 S. Emerald Avė

PARDAVIMUI rakandai, playeris 
pianas, odos ir velouro gyvenimo kam 
barių setas, vvalnut valgojomo kam
bario setas, misinginė lova, kaurai ir 
miegkambario setai, dreseris. pasta
toma ant grindų lempa buffet ir t.t. 
Parduosime pigiai ant syk ar atski
rai. Kreipkitės- 4959 Prairę Avė. 
Apt. l^Tel.: Oakland 5925.

FLATAS 6 KAMBARIŲ 
ANT RENDOS IR GARAŽIUS 
PRIE DAIKTO.

3132 So. Wallacc St.
.į/ *.

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ RA- 
kandai: seklyčios setas, 2 krosinės lo- 
komodės, 2 kaurai, ir visokių d liktų 
vos, 1 pilnos mieros, antra paviene; 3 
parduosiu pigiai visus kartu ar atSkri- 
rai. Greitai išvažiuoju į -Uetuvą. Ne
praleiskite geros progos, gausite už 
pusdykę. 822 AV. 37th Place, 2-os 
lubos.

PARDAVIMUI RAKANDAI: Vi
durinio setas, lunčkč, 2 karpetai, maši 
na karpetų valymui, 3 komodos, kny
goms šėpa ir kitokių dalykų reikalin
gu gyvenime. Parduosiu atskirai ar 
ant syk.
835 W. 34 PI., 2-os lubos užpakalis.

AUTOMOBILIAI
ŽIEMINIS AUTOMOBILIUS
Puikus žieminis automobilius 

—sedan vartotas tik potą mėne
sių—parsiduoda už labai žemų 
cainą. Įmokėti reikia tik $350, 
kiti mėnesiniais išmokėjimais.

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

PIGUS IR GERAS AUTOMOBI- 
ius 7 pasažierių, Paige sedan; atrodo 
taip naujas ir eina kaip naujas. Par
duosiu arba mainysiu ant namo, for
mos Joto, bučernės ar bile kekio 
tokio biznio, kreirkitėspas:

C. P SUROMSKI
3346 So. Halsted St.

k i

PARDAVIMUI pigiai automo 
>iliai: Tludson Coupe, Ilud- 

son Sport ir Oakland Touring 
Atsišauki te į

3 i n 1 Garage

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI NAUJAS MUR1- 

nis bungalow, 7 kambariai, elektros 
šviesa, maudynes, karštu vandeniu ap
šildomas ir visi naujos madoš įtaisy
mai. Parduosiu pigiai, arba mainy
siu ant loto, automobilio arba kokio 
nznio. Pardavimo priežastis yra La
lai svarbi. Atsišaukite Szemet & Lu- 
cas, 4217 Archer Avp.

PARDAVIMUI 150 AKERIŲ FAR- 
ma Wisconsin valst., netoli nuo Chi- 
chr'os. Gyvuliai ir padarai. Kaina 
$9.000.- Mainysiu ant nviesto pra
gertas; taipgi 80 akeriu $4,500 ir 40 
akeriu $3.600. Kreipkitės pas J. G. 
Kawall, 1956 W., 63rd St.

PARDAVIMUI 10 AKERIŲ 1’1,0- 
tas žemės ,vienas Liekas pilnai priei
na prie Kcdzie Avė , 96 iki 97-os gat
vių. Gera 5 kambarį i stuba, karštu 
vandeniu šildonya, elektra, gasas, ga- 
radžius ir barnčs. Didelė ateitis. M. 
Makin, Evergreen Park, 111.

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
gerame stovyj, gyvena 5 šeimynos, 
rendos atneša $80.00 j menesį. Par
duosiu arba mainysiu ant automobi- 
Ifaus. Atsišaukite į Naujieną Bridge- 
porįo Skyrių.'

3210 S. Halsted St. No. SI

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
saS/o farmą, 21akras dirbamos žemės 
ir .5 kambariu namas ir barnč Mai
nysiu ant troko arba automobiliaus.

P. VILTRAKIS, 
7,^V. 147 St., Harvcy 111.

MILDA REAL ESTATE CO.
751 W. 31 St.

Phone Yards 6296
Perkame ir parduodame prapertes, 

taipgi mainome farmas ant miesto 
praperčių ir mainome visokius biz
nius ant namu, ir automobilių. Turi
me namu didžiausiame pasiskyrime 
■visose dalyse miesto. Apsaugojame 
njio ugnies namus, biznius ir rakan
dus. Taipgi insiuriname gyvastis ir 
nelaimingų atsitikimų geriausiose už
tikrintose komannijosc. Klauskite K. 
J. Filipovich, arba W. Eringis.

PUIKI PROGA 
Pardavimui —439 West 44th PI., ke
turių kan'barių muro cottage: elektro 
šviesa ir toiletai; gražus antaukštis ir 
skiepas. Kaina $2,300 00. Kreipkitės 
prie savininko*: Alox J. Swceney, 5514 
So. Elizabeth St. Tol.: Normai 7026.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
mūrinį 3 pagyvenimų namą ant gro- 
sernės, bučemė arba saliuno. Atsišau
ki! vakarai nuo 6 iki 8 telefonu, Yards 
1053. Klauskite Mashken.

PARDAVIMUI 125 AKERIŲ FA įi
ma, C0 mylių nuo Chicago, 1 mylia iki 
gatvekarių: 9 kambarių namas, b ii nė 
ir kiti budinkai. Upelis bėga, 25 ake
riai miško, likusi dirbama. 4 arkliai, 
karvės. 12 kiaulių, 50 vištų ir visi įran 
kiai. Kaina $14,003.00, prieinamos iš
lygos. į

WM. J. LAMB,
R. F. D. No. 9, La Porte, Ind.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
geroj apielinkėj, elektros šviesos, va
nos, ir kiti visi parankamai. Taipgi 
mainysiu ant biznio. Atsišaukite, 

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 18 KAMBARIŲ 
namas, vyrų laikymui — su va.giu 
ir guoliu. 2 aukštai ir skiepas. Par
duosiu pigiai. Kreipkitės:

MRS. STERNBERG, 
2543 S. Halsted St.,

Tel.: Boulevaid 1976

MŪRINIS NAMAS 2 aukštų 6 ir 5 
kambarių flatai. Cemento grindys ir 
skiepas. Ehktrt) šviesa, maudynės ir 
visi vėliausios mados įrengimai, Pe
čium apšildomas. Kaina $8,200.00, 1- 
os lubos.

5538 S. Carpenter St.

PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 
nis namas 3 aukštų, 6 pag. po 6 kam
barius; garu šildomas, elektrų, vanes, 
viskas naujausios mados. Rendos $560 
į mėnesį. Kaina $30,000. Ant lengvų 
išmokėjimų.

3 aukštų, 12 flatų, garu šildomas, 
viskas naujos mados. Rendos $16,000 
į metus. Kaina $65,000; geros išlygos.

3 aukštų, 3. flatų, po 7 kambarius, 
garu šildomas, elektra, gas;js, mau
dynės, viskas naujos mados. Prie 
Jackson parko. Rendos <$180 j .mene
sį. VKaina <$15,000. Lengvos išlygos.

Taipgi turiu visokių bizniavų namų 
:r biznių; taipgi parduodam laivakor
tes ant geriausių ir greičiausių laivų. 
Siunčiam pinigus j Lietuvą ir į visas 
■ kilis svieto. Re:kale kreipkitės:

COOK COUNTY RE A LT Y CO.
8303 S. Auburn Avė Chicago.

Klauskite Bružo ar Waičulio. e

PARDAVIMUI farma, 127 akeriai, 
6 kambariu, baime, svirnas, vištinin- 
kas, mašinšapė, 4 arkliai, 11 karvių, 
1 veršiai. 16 kiaulių, 120 vištų, maši
nos k< kios tik reikalingos ant far- 
mos, geras miškas, 300 storų pušų ir 
nržuolų, galima lentas pjauti. Savinin
kas K. Petrauskis, Mebose, Wis. Mai- 
’V’siu ant namo ar cash. Kaina $15,- 
ooo.

PARDAVIMUI 173 akeriu farma, 7 
kaihbarių stuba, baimė, svirnas, ma- 
Vnš’inė .ant upes kranto. Pirmos kli
šos žemė. Kaina $10,000. Parduosiu 
cash arba mainysiu ant namo Chica- 
goj. Kreipkitės. ,

F. POSHKA.
Melrose Wis.

PARDAVIMUI AR fšRENDAVO-1 
jim'ii didelis Storas dėl duonkepio su 
pečium, ir 4 ruimais 3601 Emerald 
Avė. Namas nardavinmi ar Storas 
ant rendos 3827 Emerald Avė. Par-1 
davimui 8 j-uimų Cottage. Reikia įmo
kėti nuo $300 iki $500. 
rald Avė. Kreipkitės pas 

2603 S. Halsted

j-uimų Cottage. 
$300 iki $500. 3713 Eme- 

Klch & Co. 
St.

EXTRA
$I>0 pardavimui 10 šėkų Pioner Fire 

Insurance Co. of America. Kainuoja 
$G0(), parduosiu už $540, nes išvažiuo
ju tuoj į Lietuvą. Norinti sužinoti 
apie Kompanijos stovį, kreipkitės 29 
So. La Šalie St.

Walter Sardikevvicz, savininkas.
10323 So. Muskegon Avė.

MOKYKLOS

MOKINKI

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

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

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

Master Sewing School
Principalaa 

JOS F. KASNICKA
ISO North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

P lės E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

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

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialus instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

G0WN DESIGNING
Rootn 402, 59 E. Adams StM

Tel:. Harrison 1421. Chicago.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

1 vakarais.
Specialia vakarinis klesos biz

niavome merginoms, pasisiuvamu! 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

. Sara Patek, pirmdnlnki.

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

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

Sunaudokite liuosus vakarus pasi- 
mokinimui. Mokestis prieinama.

}Vaitches Preparatory School,
4,509 So. Ashland Avė., 

Chicago. III.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinėa 
ekonomijos, pilietystės, dailiaralys- 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo fl 
iki 10 valandai. ' 
3106 sn. HALSTED ST., CHICAGO.

AUŠROS MOKYKLOJ

Antradienf, Lapkr. 8, prasidėą 
pamokos anglų kalbos. Mokin- 
tojaus Povylas Adomaitis. Visi 
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei 
didesnės naudos mokiniams ir 
parankumui mokyklai. Prisira
šyt galima visada.

3001 So. Halsted St., 
Chicago, UI.

Lėveskio Mokykla
PERSIKĖLE

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

3454 So. Halsted gatv. 
arti 35tos gat.




