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Indija rengiasi ginkloton kovon
IŠriše” Siberijos klaus

Hardingas priešinasi mažinimui 
armijos

Indija rengiasi gink- Hardingas priešinasi ar
luoton kovon su Anglija. mijos mažinimui

Lenkai kivirčijasi su dan- Bukaprotis legislatorius 
zigiečiais. bijosi evoliucijos.

DANZIGAS, sausio 
šis senas Vokietijos 
upstas, kuris Versailles sutar
tim tapo padarytas laisvu mie
tu, kad davus Lenkams .priėji
mą prie jurų, patampa inter- 
nacionališku miestu ir centru’ 
priešingų interesų.

Viena didžiausia Danzigo 
sankrova garsina, kad jos kler
kai kalba 9 kalbom ir Anglijos 
Francijos, Lenkijos, Italijos,

24. — Nori uždrausti mokinti mokyk 
Baltijos Jose apie Žmogaus evoliuciją; 

skiria bausmę mokytojams.

Vėl bandys nupiginti kai 
fem’s.

Siunčia grūdus Rusijon. Lietuvos žinios
Dabar bus bandoma nupiginti 

karterius iki 7 centą.

CHICAGO. — Sužinota, kad 
valstijos prekybos komisija,FRANKFORT, Ky„ sausio

23. - Atstovas Ellis iŠ Barren kuri kiek laiko atgal buvo nu- 
valstijos piginus Cliicagos gatvekarių 

bilių, kuris uždraustų karterius iki 5 centų, bet teis- 
mokyklose, universite-! mas tą atmetė, dabar rengiasi 

ar kolegijose, kurios tik I nupiginti karterius iki 7c. Tai 
kokią-nors paramą iš busią padaryta už kelių savai- 

Tas Supiginimas busiąs

WASHINGTON, sausio 23. 
— Prekybos sekretorius Ho- 
over paskelbė, kad nuo to lai
ko, kaip kongresas paskirė 
$20,000,000 Rusijos badaujan
čių šelpimui, tapo išsiųsta iš 
šios šalies į Rusiją 12 laivų srf 
3,000,000 bušelių grudų.

Turi surinkusi 1,400.000 sava
norių kareivių. Paskelbs nepri

klausomybę, jei negaus 
savy valdos.

Pasaulis nėra nurimęs ir dar 
labiau mažinti armiją yra 

vojinga, mano prezident
pa-

Norvegijos ir Danijos vėliavos 
sveikina pirkėją prie sankrovos

WASHINGTON, sausio
retai

ir
WASI IINGT()N, sausio,, .......... | -------- 1 ,

— Indijos atstovas Amerikoje, mano, kad VVashingtono nusi- 
Sialendra Ghose, šiandie pas-' ginklavimo konferencijos dar- 
kelbė, kad Indijos nacionalistai bas ilgainiui ^prives prie suma- 
prirašė dar 180,000 savanorių, žinimo ginklavimos kaip ant 
kurių tarpe yra 11,000 tarnau- jurų, taip ir sausumoje, betgi 
jančiųjų Anglijos’amijoje indų, .jis nėra prisirengęs rekomen- 
Tų savanorių skaičius dabar 
siekia 1,400,000 žmonių ir jie 
slaptai lavinasi ginklų vartoji
mo ir karo vedižuo.

Ghose sako, kad jain tapo 
pranešta, jog Indijos valstijos 
taryba, susidedanti iš Indijos 
princų ir ištikimų Anglijai in
dų ir anglų, kuriuos yra paskl
idęs Indijos vice-karalius, atme
tė Gandhi pasiūlymą, kad bu
tų Indijai suteikta savyvalda.' absoliučiam šalies saugumui. 
Tas labai sumažina progas tai- f 
kiam užsibaigi m ui judėjimo I 

už Indijos ' nepriklausomybę. •
“Išrodo dabar tikru“ sake,, 

Ghose, “kati jei .'Vagiai neišpi- 

dys Gandhi sųlygy iki pažy
mėtam laikui (sausio 31 d.), 
jis tada, vardo visos Indijos 
kongreso, išleis paskelbimą 
nepriklrtusomj bes.”

duoti dabar dar labiau mažin
ti Jungt. Valstijų sausumos ar 
miją.

Baltąjame Name šiandie pa
sakyta, kad kongresas, prezi
dentui užgyrus, gal ir galėtų 
biskučiu sumažinti dabartinę 
150,000 kareivių armiją, bet 
administracija neužgirs jokio 
sumažinimo, kuris padarytų 
arunv mažesne, negu reikia

’ Paremdamas tokį savo nusi-' 
statymą, prezidentas sako, kad 
įiasaulis dar nėra galutinai nu
rimęs ir atsipeikėjęs nuo karo 
pasekmių. Jis taipjau mano, 
kad jei Europos šalįs sumažin
tų savo armijas iki tokiam lai
psniui iki kokiam sumažino ši

žymiai pegėrėtų.

, Anglai šaudo indus.
ALLAHABAD, sausio 24. — 

Vorian Haži, kalifato vadovas, 
ir šeši jo sekėjai tapo nuteisti 
karo teisino ir sušaudyti suba- 
toje.

Siberijos klausimas ‘iš 
rištas.’

Tenkinsis Japonijos prižadu ir 
leis jai pasilikti ir toliau 

, Siberijoje.

VVASHINGTON, sausio 24.
Manoma, kad Siberijos 

klausimas, ant kiek jis rupi to
limųjų rytų konferencijai, yra 
pilnai išrištas. “Išrišo” jį va
karykštis Japonijos delegacijos 
pareiškimas, kad Japonija ne
norinti pasigriebti Siberiją, 
bet ir nemano iŠ jos iškrausty
ti savo kariuomenę iki nebus 
ten atsteigta tvarka ir tvirta

Agitacija Japonijoje už 
mažinimą armijos.

-A-----------------
TOKIO, sausio 24. — Atsi

davimas Japonijos seimo buvo 
ženklas pradėjimui didelės agi
tacijos už sumažinimą Japoni
jos armijos. Tą pačią dieną 
Tokio tapo paskleista tuksian
čiai lapelių, kuriuose skelbia
mi vieši susirinkimai ir agituo
jama už didelį sumažinimą ar
mijos ir sutrumpinimą karei
viavimo laiko.

Trįs svarbiausios Japonijos 
politinės partijos išreiškė pri
tarimą Washingtono nusigink
lavimo konferencijai ir 
nuveikiantiems darbams.

Graiky karalius norįs 
abdikuoti.

jos

24.—
žinią iš

Gal atidės Genoa konferenciją.

Lenkai fr danzigiečiai 
kada susitaikp' kame-nors 
delei to tautų sąjunga turi savo 
komisionierių, anglų gcn. 
king, kad išrišus, kada galima
ginčus. Danzigiečiai tvirtina, 
kad lenkai perdaug nori, o 
lenkai sako, kad danzigiečiai 
bado kuo-mažiausia jiems duo-

Ha-

Nesenai danzigiečiai atvirai 
pasipriešino užpludimui lenkų, 
remdamiesi tuo, kad jei ne
bus įvažiavimo suvaržymų, Len 
kijos darbininkai išmes iš dar
bo tuikyfančius vokiečių darbi
ninkų. /

Danzigas turi savo pašto žen 
kirlius, bet pinigai yra vokiečių 
Ten kur vokiečiai įveikia, mie
stą vadinama Danzig, 
lenkai —' jis pavirsta į

Pastaruoju laiku 
kabaretai ir naktinis
mas, o priemiesty] Zoppot, prie 
jurų, įsikūrė ųr'geinbleriavimo 
rezortai, kurie pagarsėjo visoj 
centrą Ii nė j Europoj.

o kur
Gdausk. 
atsirado 
gyveni-

Kareliečiy laimėjimas.
OOPENHAGEN, gausio 24. 

—x Helsingforso žinia sako, kad 
Karelijos, kareiviai savo kovoje 
su sovietų armijomis, atkaria
vo Kimažervi miestelį ir ver
žiasi priekyn pietiniame fronte.

Sovietų kareiviai tapo nus
tumti taipjau ir šiauriniame 
fronte, arti Kokosalmi.

Suomija ir Karelija.

nija neprileidžia. Konferencijoj 
dalyvaujančios valstybės yra 
palinkusios priimti šį Japonijos 
pareiškimą kaipo pažadą išsi
kraustyti iš Siberijos vėliau, ir 
tuo “išrišti” Siberijos klausi
mą, paliekant ją ir ant toliau 
Japonijos naguose. Net ir vals
tybes sekretorius Hughes li
kęs įtikintas ir priėmęs Japo
nijos nusistatymą.

LONDONAS, sausio 
Daily Ex press gavo
Athenų, kad Graikijos karalius 
Konstantinas1 buk rengiasi ab- 
dikuoti ir pavesti savo sostą 
senesniam savo s u nu i Jurgiui. 
Kalbama, kad talkininkai pa
sakę Graikijos valdžiai, kad jie 
negali užmegsti su Graikija 
normalinių ryšių iki ant sosto 
sėdi Konstantinas.

Graikijos ambasadorius ne
tiki šios žinios teisingumui. Jis 
sako, kad ir dabar Graikija 
da derybas apie paskolą 
Anglijos.

ve-
1Š

8 žmonės sudegė.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

TRAVERSE CITY, Mieli., 
sausio 24. — Negrė Mrs. Adam 
Hali ir jos 7 vaikai sudegė ne- 
dėlioj gaisre, kuris sunaikino 
jos bakūžę ties Bendon.

HELSINGFORS, sausio 24. — 
Rusijos Karelijos gyventojai, 
Skaičiuje 40,000, kurių delei 
sukilimo prieš sovietų valdžią 
įvyko apsimainymų aštriomis 
notomis tarp Rusijos ir Suomi
jos, yra artimi giminės gyven- 
nantiems į vakarus suomams. 
Jų kalba yra praktiškai vieno
da, skirtumas yra tik tame,, 
kad kareliečiai yra pravosla
vai, o suomai daugiausia liute
ronai.

Rusijos sovietų valdžia, da
rydama taiką su Suomija, pri
žadėjo Karelijai suteikti auto
nomiją. Karelijos komuna, su 
mažyte autonomija, tapo įkur
ta su sostine Petrozavodske, 
prie Onegos ežero. Valdžia te- 
čiaus buvo daugiausia rankose 
Karelijos komunistų.

Rusijos valdžia notose Suo
mijai pastarąją kaltino, kad ji 
kursto ir gelbsti sukilimui Ka
relijoj, kad’ paskui Kareliją 
aneksavus prie Suomijos. Nors 
verbavimi į sukilėlių armiją 
biurai buvo įkurti Helsingforse 
ir kituose Suom. miestuose ir 
nors Suomijos presą ir liaudis 
prijautė sukilėliams, Suomijos 
valdžia, kaip ji sako, nedaave 
kareliečiams jokios oficialinės 
pagalbos.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
A TT T T T? M A G”

pavieto šiandie įnešė 
buitan 
visose 
tuose 
gauna
valstijos, mokinti apie žmogaus čių. 
evoliuciją. Tas bilius uždraud- laikinas — iki teismas galuti- 
žia mokinti “darvinizmo^ Stei- nai nuspręs apie 
zmo, agnosticizmo ir apie evo- arba iki komisija padarys nau 
iiuciją, ant kiek ji liečiasi žmo
gaus paėjimo”. Bilius be to 
nustato prasižengiantiems prieš 
tokį bukaprotišką įstatymą 
mokytojams bausmę nuo $50 
iki $500 arba nuo 10 dienų iki 
vienų metų kalėjiiųo už kiek
vieną prasikaltimą.

ją nuosprendį.

5c. karferį,

GAL ŠIANDIE PALAIDOS 
POPIEŽIŲ.

Ir Ukrainai grūmoja badas
Pabėgėliai ir Maskva baigia iš
semti turtingosios Ukrainos 

maistą.

RYMAS,! sausio 24. — šian
die atlaikytos pirmos iškilmin
gos laidotuvių pamaldos už mi- 
rusiįjį popiežių Benediktą XV. 
Jos buvo laikomos šv. Petro 
ir kitose bazilikose.

Kada bus popiežius laidoja
mas, dar nėra tikrai nuspręsta. 
Dabartiniais pienais, jis bus 
laidojamas ryto po piet. Te
čiaus ir palaidojus popiežių, 

f laidotuvių pamaldos ir laido
tuvių ceremonijos tęsis dar ke
lias dienas, nes bus - padaryti 

įviso devyni laidojimai.
Dabar kas valandą laukiama 

i iš kitų 
Europos šalių, kurie skubinasi 
į popiežiaus laidotuves ir kon- 
kliavą išrinkimui naujo popie
žiaus. Iki nebus išrinktas nau
jas popiežius, jo pareigas ei^i 

popiežiaus valstybes sekreto
rius (popiežius turi pilną mini
steriją) kardinolas Gaspari. Iki 
šiol numatomi 
kandidatai į popiežius — kardi
nolai La Fontaine, Maffi ir 
Riblti. Yjiač pritarianti kardi
nolui Malti Italijos valdžia.

KIJEVAS, sausio 1 (paštu). 
— Ukraina per ilgą laiką buvo 
Rusijos cukrinė ir grudų svir
nas. Ret cukrinė išsisėmė 3 ar 
4 metai atgal, o dabar ir gru
dų svirnas t^ip sparčiai tuštė
ja, kad darosi abejotina ar pa-1 atvykstant kardinolų 
tiems ukrainiečiams išteks 
maisto iki sekamai pjutei.

Pabėgėliai iš Volgos bhdo 
<1 i ntfi k t o susirinko LTkvuirio j«"» 
šimtais tuksiančių, o ir Mask 

va su Petrogradu sėmėsi grū
dus iš Ukrainos kiek tik jie ga
lėjo.

Ukrainiečiai tečiaus yra at
kaklus ir griežtai pasipriešino 
rekvizijoms, kurios galėjo iš 
jų atimti visą maistą. Tos re- 
kvizijos ir nepasitenkinimas pa 
dėtim prisidėjo prie to, kad 
sumažėjo tJkrainos maisto iš
teklius. Re to sniegas rudenyj 
taip vėlai iškrito, kad daug ru
gių ir kviečių sušalo žemėj, 
pirm negu juos padengė apgi
nantis sniego sluogsnis. Todėl 
išrodo, kad derlius Ukrainoje 
sekamai^ metais bus mažas. 
Net ir didelis sėjimas pavasa
ryje negali atstoti neužderėji- 
mo žemkenčiu javų.

Ulsteris nori taikos.
LONDONAS, sausio 24. — 

Kapt. Craig, brolis Ulsterio 
premiero Craig^Jr ulsteriečių 
vadovas parlamente, kalbėda
mas Belfaste pasakė, kad uls- 
teriečiai labai rūstauja kam jo 
brolis nuvyko tartis su Collin- 
su apie rubežius su pietine Ai
rija. Delei to jis pasakė:

“Mes prašome savo žmonių 
atsiminti, kad visai negalima 
gyventi tarsi apsuptais augš- 
tos sienos, nieko bendra , ne
turint su išlaukiniu, pasauliu. 
Mes turime gyventi kartu (su 
pietine Airija) ir mes norime 
gyventi kaip galima didžiausio-

PINIGU KURSAS
dni-Vakar, sausio, 24 d., užsienio 

ąu kaina, perkant jų n# ■aadiaii 
Už 26.000 dolerių, bankų buvo 
tomą Amerikos pinigais ft&pi

Anglijos, 1 sv. sterlingų.......$4.22
Austrijos 100 kronų ....................  8c.
Belgijos 100 frankų ............ $7.79
tDanijos 100 kronų ............... $20.08
Finų 100 markių ..................... $1.87
Francijos 100 frankų ............ $8.1 •
Italijos 100 lirų ................... $4.39
Lietuvos 100 auksinų ............... 48c
Trenku 100 markų .........  3’i
Norvegų 100 kronų ........... $15.70
Olandų 100 guldenų ........... $36.43
švedų 100 kronų .... .......... $25.00
šveicarų 100 frankų JjK.... $19.47
Vokietijos 100 mavkii|................ 48c

WASHINGTON, sausio 21. 
— Oficialiniuose rateliuose pių- 
sakyta, kad delei nusitęsimo 
Washingtono nusiginklavimo 
konferencijos, bus reikalinga 
atidėti Genoa ekonominę kon
ferenciją, kuri turėjo įvykti 
kovo 9 d/

Nauji mūšiai -tarp komunistų 
ir fascisti.

LONDONAS, sausio 24. — 
Rymo žinios praneša apie nau
jus keliose Italijos provincijose 
susirėmimus tarp komunistų ir 
fascisti. Delei to keliose vieto
se tapo paskelbti streikai.

Francuzy-Lenky blokas 
. Klaipėdoj.

KLAIPĖDA, (Elta). — 
”I)anz. Tageszeitun” žiniomis, 
Klaipėdoj krašto profesines są
jungos lapkričio men. vidury į 
Ženevos darbininkų kongresą 
pasiuntė protesto raštą prieš 
lenkų suktybės. Tečiaus dabar 
aiškėja, kad dėl padarytų Pran
cūzų, Belgų, Lenkų, Čekų ir 
Rumunų atstovų priešingų žin
gsnių nesą jokios vilties, kad, 
anksčiau numatytoji tarptauti
nė komisija Klaipėdos krašto 
padėties ištirimui, atvyktų. Tai 
parodą naują Prancūzų Lenkų 
bloko pasisekimą.

Airių kongresas prasidėjo.
PARYŽIUS, sausio 23. — 

šiandie čia formaliniai atsida
rė visuotinas aįrių kongresas, 
kuriame dalyvauja delegatai

Pranešimas apie Lietuvių indė
lius Rusų bankuose.

WASHINGTON, sausio 21. 
(Elta), t— Ministerių Kabine
te nutarta derėtis su Rusų 
valdžia dėl indėlių grąžinimo 

en bloc, t. y. Lietuvos Valdžia 
išreikalaus iš Rusų visus Lieu- 
vos piliečių indėlius bankuose 
ię šiaip atlyginimą už esantį* 
Rusijoj arba Rusijon išvežta 
Lietuvos piliečių turtą ir pas-

nuo 20 šalių gyvenančių airių, kui tas atlyginimas bus grąži- 
Pirmain posėdyj pirmininkavo namas Lietuvos piliečiams, pa-
prof. MacNcill, Dail Eircann 
pirmininkas. Jis daugiausia kai 
bėjo apie švietimą ir literatū
rą. De Valera irgi kalbėjo 
apie airių švietimą ir išlaiky
mą airių kalbos.

Ekspliozija dirbtuvėje.
BROGKTON, Mass. —Perei

tą ketvertą E. L. Gowdy Rox 
Toe Co. cliemikaliniame de-

davusiems iki 1922 m. baland
žio mėn. 1 dienos prašymus. 
Tiems piliečiants, kurie iki tos 
dienos neįteiks Užsienių Reika
lą Ministerijos Ypatingam Sky
riui prašymų teks patiems rū
pintis išgavimu iš Rusijos sa
vo turto.

trįs svarbiausi partainente ištiko smarki eks-

UŽDRAUDĖ PARDAVINĖTI 
DEGTINEI DARYTI APA

RATUS.

pliozija, o .paskui ir gaisras, 
kuris veik visai sunaikino dir
btuvę. Ekspeliozijoj žuvo, vie
nas darbininkas, o du sunkiai 
ir keli lengviau sužeisti. Prie
žasties ekspliozijos nežinoma.

Bedarbiu demonstracija.
LONDONAS, sausio 24? — 

Daugiau kaip 2,000 bedarbių 
šiandie surengė demonstraciją 
ties BroomAvich policijos teis
mu, kur buvo teisiami penki jų 
vadovai. Policija užpuolė be
darbius ir juos išvaikė, kelis 
jų sužeisdama savo buožėmis.

Pardavėjai bus baudžiami.

SPRINGFIEiLD, Ohio., sau
sio 24. — Teisėjas Geiger išne
šė svarbų nuosprendį, kuris pa
daro precedentą šioje valstijoje, 
būtent, kad pardavinėjimas 
degtinei daryti aparatų ar ko
kių nors jo dalių, yra prasižen- 
gijnas, kada pardavėjas žino, 
kad jis bus naudojamas dirbi
mui degtinės.

Išnešęs tokį nuosprendį jis' 
priteisė sankrovininkui iShy 
užsimokėti $200 pabaudos, ka
dangi jis pardavė keletą va
rinių dūdelių ir katilų, pilnai 
žinodamas, kad jie bus panau
doti degtinės išdirbimui.

WAUKESHA, Wis., sausio 
24. — Tarp pelenų sudegusio 
Joseph Schreihans namo rasta 
jo ir jo senos motinos lavonai, i 
Išrodo, kad jis bandė išnešti 
savo motiną, bet abu žuvo Jiep 
snosc visai netoli durų.

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

ryto iki 2 vai. po piet.
_____ _____________________________ j. 

"TJITir1,1 " ,ĮW.'. i* ILįl. ■ !

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Apkalint) "Mesijošiy.”

karjerą tūlo vienuolio, 
pasivadino “Antru Mesi- 
ir bandė pasekti Raspu-

vienuolis, Vladimir Ta-

REVELIS, sausio 24. — Pa
sak Petrogrado laikraščių, Ru
sijos sovietų valdžia greitai už
baigė 
kuris 
jošiu” 
tiną.

Tas
rabajev, įkūrė Novaja Derev- 
nia kaime, arti Petrogrado, sa
vo bažnyčią ir pradėjo stebuk
lais “gydyti” žmones. Jo sekė
jų skaičius, ypač taap moterų, 
labai sparčiai augo. Gražesnią
sias moteris jis padarė “anio- 
lais” ir apgyvendino jas savo 
name.

Bet čia įsimaišė valdžia 
nuteisė jį trims metams ir 
mėnesiams kalėjiman.

ir

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visų laikų rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimų 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 kurių Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilnų gvaran- 
tijų už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko ?— Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus,, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

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

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

- * ■ ____________________________________________
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CElj>AR RAPIDS, IOWA.

Atsakymas j surpaipės “uni-. 
"" jisto” šmeižtus.

Vilnos” 1 num. š. m. ran-
• • • * V* ii* v

sėkminga sinalavirėlio misija”

monių, šmeižtų apie buvusias 
Cedar Rapids d-go J. Juzeliū
no prakalbas gruodžio 20 d.

neriasi
buk ne-

bei
su-

Jll-

“Vilnies” “Unijistas” 
iš kailio pliaukšdamas, 
pavykę “smalavirių” 
bos, ir kad “atsibaladojęs” Ju
zeliūnas į Cedar Rapifls Slan
kiojęs prie vietinių kuopų 
pašelpinių draugijų, kad 
rengtų jam prakalbas, j

. Tas visai netiesa, melas!
zeliunas atvyko į Cedar Rapids 
skerdyklų streiko reikalais ir 

/ nemaldavo vietinių* kuopų bei 
/ pašelpinių draugijų surengti 

jam prakalbas. D-gas A. La
pinskas, narys S. L. A. 179 
kp., pasitaręs su komitetu jos 
vardu surengė jam prakalbas. 
Juzeliūnas kalbėjo apie sker
dyklų streikus ir apie dabar-1 
tinę Lietuvos “buožių” valdžią. 
Ragino remti Kietu vos profe
sines sąjungas vedimui kovos 
su buožėmis. Po prakalbų ta
po sumesta $6.55 aukų profe
sinėms sąjungoms. Prakalbos 
pavyko gerai ir publika užsi
laikė ramiai laike kalbos, tik 
po prakalbų keli “karštakošiai” 

I davė klapsimų, į kuriuos kal
bėtojas atsakė labai puikiai.

Toliau “Unijistas” rašo: “Na, 
jau kaip pradėjo “kalbėti”, tai 
dieve apsaugok! Sumaišė dan
gų su žeme. Pradžioj da ir Ru
siją gyrė, kad Rusijoj galima 
viešai laikyti susirinkimus. 
[Negalima. Susirinkimų nei 
spaudos laisves Rusijoj nėra! 
— “N.” Red.], kad ten gali
ma dainuoti revoliucines dai
nas ir kad ten 
dona vėliava.
pradėjo sakyti, 
gerai”.

Tai niekas
“Unijistas

plevėsuoja rau-

kad Rusijoj ne-

Juzeliunas kulbė

nekaltas kad, 
negalėjo suprasti 

kalbėtojo kallios, ’— ’ gal per
daug munšaino buvo galvoj.

Juzeliūnas kalbėdamas ne
maišė dangaus su žeme ir nc- 
šmeižė sau priešingų įsitikini
mų žmonių taip, kaip kad da
ro Jukęlis.
damas apie Lietuvos praeitį ir 
dabartinę “buožių” valdžią nu
rodinėjo, kad Lietuvoj nėra 
laisvės žodžio, kad uždarinė
jami darbininkiški laikraščiai 
ir smaugiamos profesines są
jungos. Kalbėjo ir apie Rusi
jos režimą, nupasakodamas, 
kad carizmui griuvus iškilo 
raudona vėliava, suskambėjo 
revoliucinės dainos ir. laisvės 
žodis. Bet dabar jau Rusijoj 
laisvės žodis mirė, nes dabar
tine komunisrtų Rusija ir krikš
čionių-demokratu Lietuva ski
riasi tiktai vardais, o uždari
nėjime sau priešingų įsitikini
mų laikraščių, varžyme laisvės 
žodžio ir aštrumu cenzūros yra 
abi 
žas

lygios, ir komunistams ma- 
nuošimtis tepritaria. Abi 
valdžios —į sakė kalbėto- 
— reikia taisyti be atidė- 

Tas, žinoma, “karšta- 
ir buvo perkūno 
nes jie teisybės ne

jas 
liojimo.
košiama
trenksmas,

Toliau “Unijistas” meluoja, 
kad kalbėtojas tiktai raginęs 
siųsti “Naujienas” ir “Kelei
vį” į Lietuvą. Jis sake: paim
kite “Naujienas”, “Keleivį”, 
“Laisvę”, “Vilnį”, apviniokite 
“Draugu1’ ir tokiu bildu gaus 
laikraščius Lietuvos darbinin
kai. Taipgi ir knygų siuntime 
jis nedarė skirtumo, ar jos 
butų išleistos komunistų ar so
cialistų. *

“Unijistas” zaiinija, buk kal
bėtojas negalėjęs atsakyti į 
jam paduotą klausimą draugės 
S. S., kam bus sunaudojamos 
aukos Lietuvoj. Kalbėtojas į 
tą klausimą atsakė labai pui
kiai ir tinkamai, tiktai ta varg
šė S. S. prieš paduosiant klau-

m

Ateivių Amerikoje

r i

■ 'T

Šitame, pirmame jūsų mete naujoje šaly, viskas išrodo nauja. Esate pri
versti pažinti naujus kelius ir gauti naujus papročius. Turite įsigyti žinių 
apie naujus maistus —- daugelį dalykų, kuriuos pirkai vienoje formoje savo o
senoje Tėvynėje, dabar turi išmokti kitokioje lomioje čionai.

Pavyzdžiui, paimkime svarbų produktą pieną. Daugelis iš jūsų savo Tėvy
nėje gaudavote pieną stačiai nuo karves arba pienininko. Bet čia, Ameri
koje, kasmet didesnės pieno kiekybės tampa parduodamos keliuose. Tad 
reiškia patogumą, taupumą, grynumą ir sveikumą produkto. ' - /
Bet tokio pieno yra visokių rūšių, visokių išdirbysčių. lodei turi žinoti nors 
kiek apie tas rųšis, kad galėtumei pasirinkti tarp gerps ir blogos rųšies. 
Turi daugiau žinoti, negu praprastą žodį “pienas”.
Ir todėl tai mes ir užimame šitą vietą, kad papasakojus jums apie “Bor- 
deno” pieną. Vardas “Bordens” yra Tamistoms geriausia garantija, kad 
pienas geras, grynas ir sveikas. (
Jis stovėjo priešaky visų per tris ketvirtadalius šimtmečio. Ir štai kaip tas 
įvyko: Septynios dešimts penki metai atgal, Gail Bordens, tyrėjas ir eks-A 
pertąs maitinųno srity, pradėjo tyrinėti pieno klausimą. Jis supiato, kad 
nėra svarbesnio maisto, kaip geras pienas, bet visa svarba guli pieno iušy. 
Gauti gerą pieną iš kai’ves dar nėra gana. Jis turi būti tau įteiktas sveika
me stovy. ; ♦... i
Pastudijavęs keletą metų ir padaręs bandymų, jis išleido rinkon Bordeno 
Eagle Brand Jieną. Ir nuo tos dienos iki šiai tas pienas stotėjo pirmoje 
vietoje. Milijonai milijonų kūdikių jau išaugo į Šveiką jaunuomenę. Tas 
pienas nėra niekas kitas kaip tik gryniausias ir šviežiausias ūkio pienas 
tinkamai sumaišytas su tam.' tikra kiekybe gryno cukraus ir supiltas į sa
nitarines blokines, prašalinus didesnę vandenio dalį. Apart maisto vaikams 
jis stebėtinai tinka kavai, arbatai ir abelnai prie kepimo.
Be Bordeno Eagle Brand Pieno yra dar Bordeno Milk, kuris neturi savy jo
kio cukraus ir kogeriausia tinka visiems tikslams, kaip zupėms, košelėms, 
sausains ir t.t. Paskui yra Bordeno Malted Pienas ir Bordeno Pienas dol 
kendžių, tai tirščiausi pienai. Bordeno produktai taip greitai ir plačiai 
parsiduoda, kad kiekvienas pardavėjas nuolatos turi pirktis šviežias kie
kybes ,o tas reiškia, kad pirkdamas Bordeną visados gausi geriusią rūšį,, 

šviežiausį ir, sveikiausį produktą.
Kuomet nori pieno, nemkyk paprastą žodi “pieno” - sakyk Bordeno. pie
no ir neimk kitokio. Jei turi ktūlikį, kurio maitinimu rūpiniesi, rašyk mums 
ir mes prisiusima tavo kalboje knygutę apie tai.

Sereda, Sausio, 25 d., 1922

DR. A. MONTVID 
Uetutfj Gydytojas ir Chlrvrgaa 

M Esat Wa«hingtoa Si. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta. 

Talephone Central 8862 
1824 Wabanaia Avė.

ValandoBi nu* 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kodzls 7711

Pamėginkite nnnU ----- -

Su užteglBtruotu vainbaženkllaBuT. Vaht 
l’uteutu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybės Šiame vaisto idėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvgpalo. •»

Rufflos yra laoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytas, kuris 

z: 11 - patiks kad
ir gačniau- 
eiaiypatai.
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Aptiekose 
parsiduoda 
po 65 c. arba 
atsiųskite j 
75c., tad 
atsiusime 
per paštą ,1 
tiesiog iŠ

torijos.

Bntinni 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
vals- 
baženklig.

Kur geniausia, 
Ten geriausia.SENIAUSIAVIENYBE

Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų i Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karąliąučių ir ki
tus portu3 i Eidkū- 
nus ir j patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

B
-Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir viaur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
tojo nuo priėmėjo gyve
ninio. v..

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų > 
šalių pinigų.

Lni S L']

’ "VIENYBES” 
SPAUSTUVE 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

K. GUGIS 
ADVOKATAS 
Miesto ofiaatl

127 N. Dearborn SU Room 1111-18 
Tol. Central 441L7 VaL nuo 9-6

Gyvenimo vietai 
8328 So. Ilakted St.»

Valandos: nuo 6 Iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrų* uterrmtoą h 
ketvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

pUHOPEAN ftMERICA

JOHN KUCHINSKAS s 
LIETUVIS ADVOKATAS 

22B1 W. 22nd St., kerti Leavitt Si.
Telegkone Canal 2552, 

Valandos t <1 iki 6 po piet, it naa

Veda vlsuklaa bylai, diuon 
Mdamuosa. EazenuAąvoja AbeUrak- 
tus, ir padirba visokius Dokuntam 
cu«, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namute, .Farmaa it Bisnlua. 
Skolina Pinigu# ant pirmo morgą 
eiaua ant lengvą iMygą.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 S. La Šalie St. Room 324 
Tek: Central 6390

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

S. VV. B ANĖS
ADVOKATAS

Jai.: 9 A. M. iki 6 P. M. 
1311 Rector Building 

78 We«t Monroe Street, Chicag
Phone Central 2560

Kez. 3203 So. Hahted St. 
Yarda 1915. Val.i 6 Iki 8 eak.

Tel, Haymarket 8669 ,
JOSEPH W. GRIGAI

Lieta via Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Am 
Ofiea valu nuo 9 iki 8 Ir BM 7 

iki 9 vakara.

GOLAN & GOLAN ’ 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1308-7 127 N. Dearborn 8L 
Randolfk 8899 

MAURICE J. GOLAN 
Rafc 1102 S. Ashlaud BlwL 

Seeley 8678
—

Tel, Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOC1ATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
• Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 8 po pietą

Namų Tei.: Žyde Parį 8398
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E’ Akiu, Ausy, Nosies, Gerk- 
s lės Kenksmingumai

Ai’ teini joto atidžiai ,kas dedasi musų brangiojo 
Tėvynėje-Lietuvoje? s

Ar galima ramdai atsinešti į rišamąjį Vilniaus 
likimą, laužymą pilietiškų teisių ir siaučiančią re
akciją ? f

Gerb. kalbėtojas nuodugniai išaiškins dabartinę 
Lietuvos padėti, SUTEIKS KIEKVIENAM sveikus 
ir,rimtus, patarimus, kurie manantiems grįžti Lietu
von arba čion apsigyventi, — turi begalinės svar
bos. Todėl, kam brangi tėvų žemelė, kas nori gauti _ 
TIKRU žinių apie Lietuvą — EIKITE VISI į šias g 
PRAKALBAS. PH

A. L. T SANDAROS 25 KUOPOS KOMITETAS. N

■ NEDĖLIOJĘ, SAUSIO 29 d., 2 Vai. po pietų
ST. DAVID’S HALL,

Cor. 32nd Str. & Emorld Avė., Chicago, III.
(Kalbės V. K. RAČKAUSKAS iš New Yorko

- Am, Liet. ’Taut. Sandaros prezidentas, žymus pub- 
I licištas bei visuomenės veikėjas.

■ Subatoje, 28 d., Sausio Sandariečių Konfercn-
■ cija Raymond Chapell 816 W. 31 St., 8-tą vai. vak.

Nedčlioj, sausio 29 d., 6:30 vai. vakare, Fellow- M
“ ship svet., 931 W. 33rd PI. Pokilis V. K. Račkausko ... .... .i......M

"VIENYBE” ;
eina du kart 

SAVAITĖJE
Spausdina, geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

Juokų skyrių 
"TARKA”

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

' .03
Pirkite ”Vienybės ’ ’ Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas. K

Vienas Šeras $10.

Phene Bouievard 8801
ANTANAS GREDUiKA

GeneraHs
Kontraktoitea R 

badavotoju. 
Budavojame ir taksoną.

1401 W. 47th St, CMcar*.

Visokios rūšies gydy

mo žinovas — 23 me-

LIBTUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu- 
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
njegsta.

Užlaiko ^dideli knygyną, 
kur zfcdllnia gauti 

seklų knygų.

Milda Teatras
SPECIALIAI SPEKTAKLIAI ŠVENTĖMS!

tai prie States Street. (•)
ZO ‘ ■ |«

žvairas akis atitaunau saugioj, tik- 
rai ir greitai savo speciališka moto- (•> 
du; tonsilis išimu prietemos nyicgu; I £<kja 
akinius pritaikau, $5 ir aukščiau.

Reikalaukit veltui knygelės

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viskq, 
šykito mums laiškui, 
knlaukate musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

-L- 
ra

te i-

Pratuštinimo išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo

ma savo visą staką vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinavvs, rain 
kotų, kelinių, trunku ir siuteasių už 
tokią žemą kainą, kad apsimokės da
bar pirkti kitam metui dėvėjimui.

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

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

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

inės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikėtų vežti kitur, mes norime iš- 
jarduoti. Ateikite anksti ir pasirin- 
cite keliai dar visko yra. Užsigane- 
dinimas gvhrantuojanvas. įsteigta 
1902.

Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned. Dd 
J vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St

$15,

$25,

kc-

šimą taip pi/sikankino bėgi
nėdama po svetainę, kad ją 
^radėjo revoliucinis drugys 
trėsti ir isteriškos ašaros by
rėti, taip kad. publika tik ska
naus juoko iš jos turėjo.

— Lubino Ožys.

Aukštos klasos vodeviliai, nauji kasdieną! 
Phojfo dramos, Photo komedijos ir kitos 
Invairenybės naujos kasdiena.
Kainos: Suimtomis, Nedaliomis ir šventadieniais: 
Balkonas 20 centų, Apačioj 30 centų ,
Paprastais vakarais: Balkonas 17 centų, apačioj 28 centai.

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

Franklin 0. Cartei, M. D.
120 So. State St.

! Vai. 9 iki 5. Ned. 10 iki 12
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SKAITYKIT IR PLATINKIT

... ................................................. 4 . c Lt-, .H-..-V.j. c'- i c.' . ■ ii , L -te J- « .•

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITfiUflNIAN
VIENYBE PUBL. Go.
193 Grand St. 'B
Brookiun, N. y

Kur vienybe, 
Ton galybė.

ji che?
Kuomet kenti 

galvos skaudėjimą 
strėnų skaudėjimą * 

dantų skaudėjimą 
neuralgijos

Arba kitokį skausmą, 
mėgink

br. Milės Anti-Pain Pilis
One or two and the pain stops 

Contain no hablt-forming drugs 
Have you trled Dr. Milės’ Nervine?

Aak vour Hrugoist

„kr..



I
I

J

f

Sereda, Sausio, 25 d., 1922 NAUJIENOS, Chicago, III,
_ „ ... Z ■'" ' ' - ~. MtMMąilĮĮĮĮMĮįĮMMIMBąBBMiaMBOyiMMMĮĮĮĮBMėMMM

Savaitinė Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW

PASTABOS APIE BIZNIO 
DALYKUS

Baltic States Bank yra įsikū
ręs tik pereitais metais ,ir žino
ma į trumpą laiką negalėjo at
siekti didesnio depozitų skai
čiaus. Iš banko atskaitos, k u-

I

rią talpiname šiahie numery), 
pasirodo ,kad bankas ikišiol įsi
gijo tik pusę milionų dolerių de-

indėjimo pinigų į šėrus įvairių 
biznių, šiais metais šėrų ir bo- 
nų kainos turės eiti augštyn. 
žmonės, kurie verčiasi šėrai^ ir 
bonais, jau dabar turi neblogus 
uždarbius. Su šįų metų pabai
ga, jų uždarbis beabejo pasidvi- 
gubins. \

šiais metais, todėl, pasiturin- ■ pozitų.. Kai dėl pradžios, tai 
čioji klesa Amerikoj pradės dau būt yra 'labai gerai. Banko pir- 
giaus pirkti, ir biznieriai, kurie mininku šiems metams išrinktas 
su ta klesa dauginus biznio da-! advokatas J .S. Lopatto .
ro, šiais metais turės daug ge
resnį biznį negu turėjo perei

tais metais.
PASEKMINGA AMERIKOS 

LIETUVIŲ IŠTAIGA.
i

Lietuvių bankai Amerikoj. — 
Iš esančiųjų Amerikos Lietuvių

Iš daugelio Amerikos lietuvių 
įstaigų ne visos gerai sekėsi ir 
ne visos pateisino tą viltį, kurią 
dėjo jose organizatoriai. Geram

KadH laukti tikrai geresnių 
laikų? — Jau praėjo daugiaus 
kaip pusantrų metų nuo to lai
ko kada biznis Amerikoj pradė
jo pulti. Pereitieji metai tur
būt buvo didžiausiojo biznio nu
puolimo laiku.

Daugelis laukia, kad šiais 
1922 metais dalykai tikrai pasi
taisys. *

Tai yra tiesa, kad kaikuriuose 
atvejuose ir kaikuriosę pramo
nėse biznis bus geresnis. Gal
jis pasitasys daugiau Amerikos [kontrolėje bankų žinomiausi yra 
rytuose, kur buvo labiausia nu
puolęs, o dar pasiblogins vaka
ruose^ kur biznio nupuolimai 
buvo labai mažas. Bet papras
tai visoj Amerikoj šiais metais 
biznis nebus 0aug ką geresnis 
už pereitųjų metų biznį.

Kada imame į domę didžiosios 
karės padarytus baisius smū
gius, tai ištikro negalim laukti, 
kad biznis Amerikoj ir visame 
sviete greitai pasitaisytų. Krizio 
laikas tęsis dar per visus šiuos • gavę) . 
ipetus. Kada nors šiais metais 
gal būt įvyks persilaužimas ir goj, yra įsikūręs vietoj buvusio- 
dalykai po truputį pradės geriu-jo A. Olszevvskio banko. Jo pre- 
tis. Tas, vienok, rodys tik kryps- zidentu yra p. Krasauskas. Ne- 
pį, bet nereikš, kad dalykai jau senai įvykusiam banko šėnnin- ja yra Baltic States 

kų susirinkime tapo išrinkta ke- New Yorke. 
lėtas naujų direktorių, būtent, I Nežiūrint į sunkius 
ponai Bručas, Kizis, Advokatas didelę bedarbę, bankas jau pir- 
šliakis, Advokatas Kučinskas, o ’ maišiais savo gyvavimo metais 
taipgi buvęs bankininkas Bag-j padarė tiek, kad jo apyvarta

trys, būtent, Metropolitan State
Bank, Chicagoj, Universal State biznio įstaigos sukimuisi neuž- 
Bank, Chicagoj, ir Baltic States 
Bank/New Yorke.

Metropolitan State 
pirmiausia įsikūręs 
valstybinis bankas,

kontrolėje brolių Brinzų ir kai- 
kurių kitų žymesnių biznierių. 
Šito banko depozitai rods siekia 
dviejų milionų dolerių (tikros at 
skaitos iš to banko mes nesame

pasitaisė. Pastovesnio dalykų 
pasitaisymo ir tikrai geresnių 
laikų galima laukti neanksčiaus 
kaip 1924 metais.

♦ ♦ ♦

tukai 24 ir 25c., antys 27 ir 28 
c., žąsys 20c. '

BULVES — Baltos šiaurinės 
įAušuose $2.00 ir $2.15 už 100 
svarų; saldžiosios $2.50 ir $2.75 
statinė.

ŽALI FRUKTAI — Obuoliai 
$8.00 ir $12.00 statinės; grėp- 
sai,$5.00 ir $5.50 kreitas; leme
nai $5.50 ii $6.00 dėžė; orančiai 
$4’5O ii’ $5.00 dėžė; ananasai 
$4.5 Oir $5.00 kreitas.

ŽALIOS DARŽOVES — Bat
viniai $2.50 ir 3.00 už 100 pun
delių; salieriai $2.50 ir $2.75 dė
žė; morkos $5.00 ir $6.00 už 100 
pundelių; kopūstai $3.00 ir $3.25 
maišas; žyduoliai kopūstai $1.74 
ir $2.00 kreitas; agurkai $7.00 
ir $7.50 dėže; salotos galvose 
$3.00 ir $3.50 kreitas; grybai 50 
ir 75c. dėžė; cibuliai $6.50 ir 
$7.00 už 100 svarų maišelį; pi
pirai $5.00 ir $5.50 kreitas; ri
dikai 75 ir 90c. tuzinas punde
lių; tamėtos $7.00 ir $8.00 krei
tas. \ k •

JAVAI—Kviečiai $1.1714, Kor 
nai 56c., Avižos 40c., Rugiai 

87U.

(apsaugota bond-
sais) ....................  85.564.96

įvairios paskolos ...... ; W713.57
Vertybės popieriai .... 598.916.52 
Kitbkie investmentai 20.642.50

Viso ....... $837.122.79
ATSAKOMYBE:
Depozitoriams ........ $559.381.91
Kapitalas ............... $200.000.00
Surplusas ............... $ 50.000.00
1-as Dividendas 3 d.

sausio, 1922 ....... $ 10.000.00
Pelnas ........... ........ $ 17.740.88

Viso...... . $837.122.79
Tokiu sėkmingu augimu, ypa

tingai depozitų skyriuje, nedaug 
bankų tegali pasigirti.

10 d. sausio, 1922, Baltic 
States Bankas turėjo metinį na
rių susirinkimą rinkimams di
rektorių. Štais metais direkto
rių tarybą^JHidaro šie asmens: 
pirmininkas' — advokatas J. S. 
Lopatto; Vice-pirmininkas — M. 
VV. Bush; kasierius — A. I. 
Cole; Direktoriai: W. Nash, A., 
B. Strimaitis, Dr. . J. Message, 
Jonas Skritulskas, W. Shedlaus- 
kas ir B. Sčegauskas.

—Reporteris.

BANKAS IR JO 
D1REK TORIAI

I

Banko tvirtumas remiasi ant jo direktorių ir 
tas ypatingai yra tiesa, kuomet jie parodo savo 

atstovėjimą vietoj savo ypatiškais dalykais šiame ' 
banke. e

Pasekmingiausi biznieriai, kiekvienas didysis fi- 
nasistas — jų atsargus globojimas jungiasi se tee
ini, ką banke viršininkai užtikrina: saugumą, tvlv- 
tumq ir nuolatinį progresą, i »

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

The SM Tardė SamjsBANK
>2 So. Halsted Street, 
Chicago, Illinois.

narių Chicago Clearing Bonse 
A asociacijos.

tenka tik sudėti kapitalą ir leis
ti jam veikti. Reikia dar ir kitų 
sąlygų, būtent: prityrimo atlię- 

jų ir dar 
Liniukų darbštumo ir sąžiningu
mo; reikia taip gi ir visuomenės 
užuojautos ir pasitikėjimo, šias 
pastarąsias pasisekimo sąlygas 
tegalima sudaryti tuokart jei 
biznis duoda visuomenei tą, ką 
žada, jei jo patarnavimai yra

Bank yru sąlygų, būtent: pntynn 
Lietukų kamąjame reikale, vedėj 
Jis yra

Universal State Bank, Chica- teisingi.
Iš visų Amerikoje įsteigtų 

paskutiniais laikais biznių tik
rai pasekminga biznio instituci-

Bankae,

laikus į

Blogi metai darbininkams, bet džiunas. Banko depozitai perei- sparčiai artinasi prie miliono do- 
geri kapitalistams. — Šie metai tais metais siekė dauginus kaip lenų, 
bus tikrai blogi metai darbinin- pustrečio miliono dolerių, bet 
kams. Gal visai negeresni už paskutiniu laiku šiek tiek nupjio 
pereitus. Vienok, šie metai busilė. Iš dalies dėl blogų laikų, o 
daug geresni kapitalistams, tik- išdalies todėl, kad daug Lietuvių 
roję to žodžio prasmėj, būtent, pinigų tapo ištraukta “specia
liem žmonėms,kurie gyvena išjams”.

Banko atskaita, paruoš
ta 3-čiai dienai sausio, 1922 m.,' 
parodo sekančios skaitlinės: 
TURTAS:
Pinigai valtose ........ $89.285.24
Su užsienių korespan-

dent^|s ir tranzite

Ant tūlų dalykų vakar Chi- 
cagos marketo kainos buvo/'se
kamos : ’ į

SVIESTAS — Creamery eks
tra 84c., centralizuotas 31 ^c., 
ladles 20 ir 22c., pakeliuose 16 
ir 18c., kaina retaileriams sta- 
tinukės 37c., spaustas 39c. m

KIAUŠINIAI — švieži pir
mieji 39c., paprasti pirmuti
niai 33 ir 35c., maišyti lotuose 
37 ir 38c., ekstra sudėti balto 
medžio dėžėsna 43 ir 44 margiu
kai 27 ir 28c., purvinukai 29 ir 
30c.

GYVA PAUKŠTIENA—Kur
kęs 35c., vištos 25c., pavasari
niai 221/2C., gaidžiai 17c., .antys 
27 c., žąsys 17c.

NEGYVA PAUKŠTIENA — 
Kurkęs 46c., vištos 26 ir 27c., 
gaidžiai 18c., pavasariniai viš-

REUMATIZMAS
Išpurtę muskulai, perviariantis akaua 
mait Manariuose ir sustingimas sąnarių 
yra blogiausi žmogui dalykai, o tan
kiausiai išsivysto į sunki* ligą. Jei 
kenčiate tuos blogumus, arba turit 
simptomus — ilgai nelaukite, ' bet 
tuojaus prašalinkite.
Musų stebėtinos gyduolės ėmimui | 

vidurius ir trynimui 
POLO

SAPCMi’NfB..
STIPRI ALCHOLIN® SMETONA 

taip stebėtinai veikia, kad urnai pra
šalina visokį skausmą nuo persidirbi- 
mo ir nuovargio muskulų, sustingimą 
sąnarių girkštelėjimo skausmą, strė
nų dieglį ir slogas. Kiekvienas, kuris 
vartojo jį, — sako, kad nieko geres
nio nėra. Todėl, vartokit ir jus, o ne- 
reikės ilgiau kęsti. Kaina už puodą 
66c. Nueiki t šiandien pas savo vais
tininką ir prašykit Polo Sapomental, 
neimkit substitutų. Jei n (.'galėtumėt 
ten gauti, rašykit mums prįsiunflanl 
pinigus itkalno.

Polo Chemical Co.
2824 W. Chicago Are.

Chicago, [11.
-- --------- ----- ------ ... , .. ......... .......

State fe 
^ĄBank^

Yra

STREIKAS UŽBAIGTAS
Su si vesk elektros dratus | savo namą dabar. Kaina stebėtinai 

tema. Pagabus išmokesėie planas suteikiamas, jai norite. Mielai 
apkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c. 
MIS W. 47th 8L Tel. Boulevard 1802 Chicago. UI.

INT TINS IN LOAVES
\UlSli YOUK. GUPCER,.

■ I

ITrtU h N I IiminVO

TOKIA PROGA PASITAIKO TIK SYKI I DAUGELI METU
ZINOMASAI Amerikos milionierius James Cou- 

zen keliolika metų atgal buvo nusipirkęs Fordo 
automobilių kompanijos 2,180 Šerų už $57,000. Da

bar H. Fordas atpirko nuo jo tuos serus ir užmokėjo 
, jam už juos $29,000,000.00. Taigi ant kožno šimto do

lerių James Couzen uždirbo po $50,000. — Taip dau- .. 

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

Padekite Pamatą savo Pasisekimui ir gerovei ateityje
Viena iš retų progų indėth keletą šimtų dolerių j tikrą 

biznį ir laukti netolimoj ateityj puikių pasekmių pasitaiko 
dabar, kada dar galima prisidėti su pinigais prie naujos kom- '

panijos chemiškiems dalykams išdirbinėti, kuri neužilgo ke
tina išauginti į milžinišką pramonę. Tos kompanijos vardas 
yra

Universal Chemical Company
Vieno milijono dolerių korporacija s

Tšdirbinėjimas chemikalų kaip tai biznio žmonėms yra 
gerai žinoma, yra viena iš pelningiausių pramonių, ir dažnai 
neša iki 1000 ir daugiau nuošimčių pelnei

Kompanijos tikslas: išdirbinėti pelningus chemijos pro
duktus ir vaistus, o taipgi auginti žalią medžiagą įvairiems 
chemikalams ir valdyti žemę. Universal Chemical Co. at
perka visus patentus ir teises nuo Bingol Chemical Co., ir tęs

Dabar yra laikas pasidėti pinigų pastebėtinai 
pelningon apyvarton

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

toliausios kompanijos produktų išdirbinėjimą. 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 didinę 
laboratoriją, kada įsigys naujus namus pritaikytus platesnei 
išdirbystei.

Universal Chemical Co. išleidžia dabar iš savo iždo ap^ 

jums bus duotas pilnas tos progos išaiškinimas. Išpildykite 
čia pridėtą kuponu atkirpkite jį, ir prisiųskite laiške į Uni
versal Chemical Co., 2816 So. Michigan Avė., Chicago, III.

rubežiuotą skaičių preferred serų, kurie turi užtikrintus 8 
nuošimčius dividendų. Šitie Šerai parsiduos po $10, ir prie 
to kožnas pirkėjas prie dviejų preferred šėrų gaus dovanai 
vien$ common Šerą. Kas moka permatyti tikrą progą pini
gams daryti, tas pasiskubins įsigyti šitų šėrų kol jų galima 
gauti. ’• ,

IŠpildyk šį kuponą ir pasiųsk
Michigan avė., Chicago, III.
Universal Chem. Co.
2816 So. Michigan Avė.
Chicago, 111.
Gerbiamieji:

• Nieko Jums neuždėdama^, aš noriu viską sužinoti apie Jūsų 8 nuošim
čių šėrų pirkimą. Prisiekite visas informacijas adresu:

Vardas ir pavardė

Adresas ...............

adresu Universal Chemical Co., 2816 So.

M

Į-įiLiUK.
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susirinkusių draugiškam va
karėly, kurį surengė L. S. 
S? 4 ir 22 kuopos, sumetė ke-

NAUJIENOS
Tbe LiUmanUa Daily Neri 

iMiiy swui*y >y lėtą dešimčių dolerių Lietu- 
tha MthuaalM ImPiik Ibc. o * i i i a n < rvos Socialdemokratų Parti- ♦ . • jai.

Tai yra pirmas priešren- 
kamosios kampanijos suvis. 
Po jo seks kiti. * Mes mano
me, kad Amerikos Lietuviai 
prieš šiuos Seimo rinkimus 
sukrus labiaus, negu tuomet, 
kai buvo renkamas pirmasis 
Lietuvos Seimas. Jie pasi
rūpins, kad klerikalai dau* 
giau nebebūtų Lietuvos šei
mininkai.

* U (<,r P, grigaltta.

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Ih* Talephone RoomvaI* t

437

Subscriptlon Katėsi
18.01 per year in Cauada.
|7.W per year outaide of Chlcage.
>8.00 per year tn Chicage, 

te. per copy.
Entered u Socond ClaM Matter 

M&rch 17th, 1914, at the Post Otfice 
of Chlcaąo, 11L, aader te ad rf 
March 2nd, 1879.

Nauiicnoa eina kasdien, tisklrlant 
tendildianiua. Leidžia Naujieną Ben- 
dn t i. 1789 So. Halstod SL, Chicago, 
m. — Telafonaii JtooMvelt 8M& Aptvalga

ii»g tąja jie julil. jaum

ir paspringo.kąsti

LIETUVOJE PRASIDEDA 
RINKIMŲ KAMPANIJA.

yĮVjtelfflS, CEIcagc, m.

yra dar visai nauja ir nežino
ma pasauliui.

Dalis tos teorijos, tiesa, jau 
yra gimusi senai. Garo vald
žios šalininkai, pavyzdžiui, vi
suomet sakydavo, jogei tas 
faktas, kad ta valdžia pajiegia 
kontroliuoti šalį, reiškia, kad 
žmonės pritaria jai.

"Bet tie atžagareiviai vis dėl
to nesakydavo, kad valdžios 
gyvavimo faktas reiškia, jo- 
tizmas nėra blogas daiktas.
gei valdžia nėra despotiška. Jie 
neturėjo tiek gabumo, kaip ko
munistas Paukštys. Būdami 
“skramnesni” už jį, jie pripa
žindavo, kad valdžia, kuri “pa
jiegia kontroliuot šalį”, gali 
būt labai despotiška; bot įie 
tvirtindavo, kad Rusijos liau
dis, ačiū savo “tautiniam hu-

išradimą. Dabar mes žinosime, 
kodėl Rusijoje, kuri turi 130 
milionų gyventojų, yra tiktai 
apie 2(M),()(K> narių bolševikų 
partijoje; kodėl per r ketverius 
šuviršum metus bolševikų 
viešpatavimo į jų partiją įstojo 
tiktai vienas žmogus iš 650 gy
ventojų, nežiūrint to, kad per 
tą laiką visos kitos partijos 
buvo persekiojamos, visų kitų 
partijų spauda buvo užgniauž
ta, kuomet bolševikų partija bu
MmnBaaneaeMHaeaeaMeMeMi

vo remiama visomis valstybės 
jiegomis ii’ visu jos turtu.

Priežastis Šito nepaprasto 
reiškinio yra ta, kad plačiosios 
minios Rusijoje pritaria bolše
vikų darbams.

Kuomet iš bolševikų partijos 
pabėgs visi žmonės ir pasiliks 
joje tiktai Leninas su Trockiu, 
tai reikš, kad minių pritarimas 
bolševikams pasiekė neapsako
mo laipsnio... Valio Kominter- 
no sandvičiai!

SHMl
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Kataliku vienysis 
su stačiatikiais?

Washingtone kalbama, 
kad Rymo-Katalikų bažny
čia gali susivienyti arba bent 
užmegsti tam tikrus santy
kius su Rusijos stačiatikių 
bažnyčia. Šitoje pakraipo
je jau darbavęsis nabašnin- 
kas papa Benedinktas XV. 
Jisai vedęs derybas su Leni
nu dėl kaikurių vyskupų pa- 
liuosavimo ir turėjęs pasise
kimo.

Rusijos stačiatikių (pra
voslavų) bažnyčios galva 
skaitėsi caras. Kuomet ca
ro nebėra, tai stačiatikių 
dvasiškija gali sutikti priim
ti už savo vadą Rymo papą.

Apie galimybę katalikų 
susiartinimo su stačiatikiais 
rašė jau ir k^n. Bučys.

Pirmutinis suvis.
Kadangi Lietuvoje jau 

prasidėjo partijų kova dėl 
prisiartinančių Seimo rinki
mų, tai būrys Chięagos so
cialistų ir simpatizatorių,

“Draugas” mėgina išaiškinti, 
kodėl Lietuvos ministerių ka
binetas staigu rezignavo. Jo 
nuomone, rezignavimo priežas
tis negalėjo būti užsienio po
litika, kadangi ir St. Seimas ir 
kabinetas susitaikė tame, jogei 
Hymanso projektas turi būt 
atmestas. Priežastis galėjusi būt 
tiktai vidaus politikoje.

Ministerių kabinetas, pasak 
“Draugo”, neturėjęs blogos va
lios, bet jo darbą apsunkinusi 
opozicija, ypač socialdemokra
tai, savo “kritika”, “trukdy
mais” ir “šmeižtais”. Girdi: ,

“Be šiurkščios, nepama
tuotos ir provokatoriškos kri
tikos, kėsintųsi nužudyt min. 
Galvanauską, anksčiaus taip- 
pat pasielgta su dr. Puryc- 
kiu, juodinta ir valkiota 
premjero d-ro Griniaus var
das ir kitų.”’
Tas “priešvalstybinis” opozi

cijos darbas taip nuvarginęs 
ministerius, kad jie netekę en
ergijos ir pasitraukę.

“Draugo” pasaka' apie dorus 
ministerius ir nedorus priešus, 
žinoma, neįtikins nei vieno 
protaujančio žmogaus. Daryda
mas socialdemokratams tokių 
nesąmoniškų priekaištų, kad 
jie kėsinęsi ant ministerių gy
vybės, klerikalų organas pats 
save diskredituoja. k

Dalykas yra visai ne taip, 
kaip “Draugas” prasimano. Gri
niaus kabinetas rėmėsi krikš
čionių demokratų ir liaudinin
kų sutartim. Tą sutartį tečiaus 
krikščionys demokratai naudo
jo tiktai savo tikslams, apgau- 
dami žmones, kuriems jie bu
vo prižadėję visokių gėrybių, 
tempdami Lietuvą' į klerikalės 
Lenkijos glėbį, šmugeliuodami 
ir t.t. Liaudininkams nusibo
do būti 
klerikališko 
pasitraukė, 
traukė, tai 
kabinetas. >

Trumpai 
priežastis ta, kad klerikalai ap
žiojo dauginus, negu galėjo nu-

fygos lapeliu” ant 
kromo —• ir jie 

O kada jie pasi
turėjo. griūti visas

sakant, to krizio

Šimto Nuošimčių
Pakuotas

UPTON SINCLAIR^ 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

(Tęsinyi)

Magivnė patarė Petrui nudhoti vieną perei
tos nakties kankinių ir tas jam labai patiko. 
Jis plikai nukirpo plaukus vienoj vietoj sau nuo 
galvos, apdėjo ją vata ir aptvėrė chirurginiais 
t varstais. Kitą didelį tvarsto šmotą prilipino ant 
kaktos, paskui kitą kryžmai ant veido ir apri
šo riešų, busią jis yra išsuktas, šitaip apsitvar- 
stęs jis nuėjo į American Ilouse viešbutį, kur 
Magivnė, pamatęs jį, gardžiai nusijuokė ir davė 
jam instrukcijų, kurios Petro sielą visai atgai
vino. Jis turėjo vėl eiti į Olimpo kalną!

Žiurkeveidis vyras smulkmeniškai išdėstė. 
Ten buvo labai turtinga ponia — sako, ji buvo 
verta kelių milionų— kuri atvirai ėjo su Rau
donaisiais ir buvo nedorosios rųšies rymtinin-

Tą “Naujienų” nuomonę, 
kad paskutiniai įvykiaiJ Lietu
voje reiškia, jogei tenai jau 
prasidėjo rinkimų • kampanija 
naujam seimui, patvirtina ir 
kitos žinios. Štai, So. Bostbno 
klerikalų laikraštis, “Darbinin
kas”, gavo iš Lietuvos ilgą ko
respondenciją, kurioje tarp 
kitko rašoma: I (

“Partijos jau organizuoja
si prie naujų rinkimų į nuo
latinį parlamentą. Už vis la
biau bruzda ‘Pažanga’ ir 
‘Santara’. Yčas išsireiškė, 
kad apart Lietuvos Balso’ 
(kurio jau senai nėn?X“N.”
Red.), jeigu reikėsią dar kad dni”, mėgsta būti po despotiš- 
ir dešimts taikraščių, tai 
įsteigsią sprieš rinkimus, o 

yvistiek turį* ‘pažangiečiai’ lai- 
’ mėt...,

“Socialistai ir krikščionys 
demokratai dar kol kas agi
tacijos nepradeda. Turėt lau
kia patogesnės progos, taupo 
energiją tinkamesniam lai
kui.” s
Bet ta korespondencija buvo 

rašyta mėnesis laiko atgal. Da
bar, be abejonės, “D.” kores
pondentas jau taip nesakytų.

Įdomias kombinacijas jisai 
numato tarp Lietuvos atžaga
reivių. Sako:

“Galimas daiktas, kad dar 
iškils surašąs ‘kataliką’. Tai 
butųx būrys stovintis tarp 
‘Pažangos’ ir ‘Krikščionių 
Demokratų’. O gal tie ‘kata
likai’ net sueiti į bloką su 
‘Pažanga’. Jų tarpe randasi 
gana storų žuvių, taip sakant 
‘generolų’. Bet liaudyje pri
tarimo turi kol kas nedaug. 
Bet visvien tarp tų trijų gru
pių bus rungtynės, o galų 
gale gal būt, kad jie dar 
gali ir susidėt visi išvien.”

Nieko tame nebūtų nuosta
baus, jeigu visi atžagareiviai 
susidėtų išvien. “Pažangiečiai” 
turi generolų, bet neturi ar
ini jos, o krikščionys demokra
tai turi didoką armiją davat
kų, bet neturi žmonių su gal
vomis (keletas stambiausiųjų 
jų vadų yra susitepę šmuge
liu), todėl susivienijimas butų 
jiems vieniems ‘ir antriems 
naudingas dalykas.

NAUJAUSIA “VISUOMENIŠ
KA TEORIJA”.

Brooklyno komunistų šlam
štelis rašo:

Partija neskaitlinga ir pajie
gia kontroliuoti šalį, tai rei
škia, kad plačios minios pri
taria jos darbams. Ir tą vi
si supranta, tik idiotai ne
gali suprasti, todėl jie sako, 
kad dabartinė Rusija yda 
despotiškiausia šalis.”
Paukštys^ turės užpatentuoti

k a valdžia. Ir dėlto, kad ji 
mėgsta despotizmą, lai despo
tizmas nėra blogas daiktas.

Tokia buvo carininkų teori
ja. Palyginant su ja, “drau
go” Paukščio teorija yra stam
bus žingsnis pirmyn: jisai, 
mat, iš valdžios gyvavimo fak
to išveda ne tiktai tą, kad “pla
čios minios pritaria valdžios 
darbams”, o ir tą, kad tie dar
bai visai nėra ir negali būti de
spotiški.

Nuo šios dienos mes, vadi
nasi, žinosime, kad despotiškų 
valdžių tikrenybėje visai nėra 
ir negali būti, nes, jeigu kuri 
valdžia gyvuoja (t. y. kontro
liuoja šalį), tai tuo pačiu ji 
parodo, kad ji yra “all right”.

Kad tai mes būtume pažinę 
šitą tiesą anksčiau: kiek “idio
tiškų“* nesąmonių butume galė
ję išvengti! Mes, pavyzdžiui, 
kitąsyk šaukdavome prieš Ru
sijos Mikės “despotizmą”, 
smerkdavome “despotą” kaize
rį; paskui piktinome^ “despo
tų” viešpatavimu Vengrijoje, 
Finliandijoje, ir net dažnai už
važiuodavome per kailį Lietu
vos “despotams” — o pasiro
do, kad visa tai buvo grynas 
idiotų darbas.

Bet mes būtume neteisingi 
sulig “draugo” Paukščio, jeigu 
pažymėtume tiktai šitą vieną 
jo mokslišką išradimą. Savo 
teorijoje jisai sako dar ve ką: 
vąldžios gerumą ir žmonių pri
tarimą jos darbams rodo ne 
tiktai tas faktas, kak ji gyvuo
ja (kitaip sakant, kontroliuoja 
šalį), bet ir tas, kad ji yra 
neskaitlingos partijos rankose!

Jus tik pagalvokite apie ši
tos minties gilumą. Jeigu val
džios partija yra neskaitlinga, 
tai reiškia, kad žmonės ją my
li! Juk tai reikia geni j aus, kad 
galėjus išrasti šitokį dalyką.

Jo teisingumas yra pats sa
vaime aiškus— tik reikia ste
bėtis, kad iki šiol niekam tatai 
nebuvo atėję į galvą. Jeigu 
mažas būrys žmonių valdo mil
žiniškas minias, tai negali būt 
abejones, kad tos minios prita
ria jiems: kai]) gi kitaip jie ga
lėtų valdyti!

Mes esame
‘Laisves” redaktoriui

labai dėkingi
už jo

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

kč. Po suareštavimui jaunojo Lakniano ji finan- 
sino “Liaudies Tarybą”, “Lygą prievartinei ka- 
reivybai priešintis” ir visas kitas darbuotes, ku
rios pravartumo delei buvo vadinamos — pa
lankiomis vokiečiaiųs. Su šita ponia buvo ta 
kliūtis, kad ji buvo tokia turtinga, jog jai ne
galima buvo nieko padaryti. Josios vyras buvo 
direktoriumi dviejuose Nelsono Akermano ban
kų ir turėjo kitus galingus sąryšius. Vyras bu
vo baisus socialistų priešas ir pirko laisvės bo
nus; jis barės su savo pačia, vienoku jis nenorė
jo matyti ją kalėjime; delei šito buvo keblioj 
padėty policija, apskričio teisintojo raštine ir 
net pati ffederalė valdžia, kuri nenorėjo užgau
ti nei vieno Amerikos Miesto karaliaus rūminin
ko.
flažuotos vokiečių propagandos negalima kęsti, 
- tarė Magivnė. Todėl Petras turėjo pabandy

ti, ar nepavyks p-nią Gudienę pritraukti prie 
kokios aiškios akcijos.

Bet kas nors reikia daryti, šitos kamo-

— P-nia Gudienė? — paklausė Petras. Jis 
nenorėjo tikėti, kad viena Kalno Olimpo gyven
tojų vadinasi tokiu vardu. Didžioji ponia gyve
no imt kulno viršaus užm les toj, netoli nuo to 
kalno, kur buvo Nelsono Akermano bustas. Rau
donieji ir rymtininkai pakliuvę nelaimėn mėg
davo keliauti į šitą rūmą ir gaudavo ilgų žalių 
plėstrų savo žaizdoms. Magivnčs nuomone Pet-

Lietuvoj
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Botagas
/ ..............

Lietuvoj vis labiau ir labiau 
įsigali reakcija. Krikščionys^ 
demokratai, naudodamies tuo, 
kad Steigiamajame Seime jie 
sudaro didžiumą, rūpinasi iš
naudoti tą savo padėtį ir įsi
stiprinti. Liaudį ninkai-demo- 
kratai su valstiečių sąjunga su
darydami su krikščionimis val
džią, taip ankštai su klerika
lais sutapo, kad kartais labai 
sunku įžiūrėti, kur baigiasi 
liaudininkai su valstiečių są
junga, o kur prasideda krikš- 
čionys-demokratai su daria) fe
deracija. Krikščionių ir liau
dininkų valdžios vedamoji už
sienio politika aiškiai linksta 
į tą pusę, kad šiokia ar tokia 
kaina susiderinus su Lenkija. 
Tiek liaudininkai, liek krikš- 
čionys (kalbu, žinoma, apie jų 
lyderius) oficialiai smerkda
mi Hymanso patiektąjį projek
tą Lietuvos ir Lenkijos gin
čui rišti, neoficialiai buvo to 
projekto priėmimo šalininkais. 
Tiktai griežtas gyventojų nu
sistatymas, išreikštas ištisoj 
eilėj piiotestų ir griežtų rezo
liucijų prieš Hymanso projek
tą, privertė valdžią ir Seimo 
krikščionių-liaudininkų bloką 

pasisakyti prieš jo priėmimą.
Šiuo žvilgsniu klerikalų po

litika visiškai suprantama. Jie 
puikiai numato, kad liaudis il
gai negalės eiti ant klerikalų 
pavadžio. Savo ganomomis 
avimis jie nepasitiki ir išank- 
sto nori sau parūpinti tinka
mą talkininką. Kas gi gali bū
ti tinkamesnis talkininkas ir 
sąjungininkas, jeigu ne dabar
tinė Lenkija, kur klerikalai to
kią didelę? įtaką turi. Lietuvos 
krikščionims bus visai nesun
ku surasti bendrą . kalbą su 
lenkų klerikalais, nustatyti ben
drą su jais liniją liaudžiai pa
žaboti ir vesti ją ant savo pa
vadžio. Bet nei kaip negali su
prasti tolygaus su. klerikalais 
nusistatymo liaudininkų vadų.

Vidaus politika vedama ta 
kryptimi, kad užsitikrinus 
Krikščionims sau tinkamas po
zicijas ateičiai. Pirmoje eilėj 
klerikalams rupi paimti į sa
vo rankas švietimo reikalai. 
Dėlei mokyklos tipo, ypač dė
lei to, ar tikybos dėstymas mo
kyklose turi t būti privalomas kų privalės klausyt visi stu-

■ - -.............. ——— i — ■ ..................... *.................... .......... .............

ar neprivalomas, eina ginčai 
Seime ir gyventojų tarpe.

Kovoje dėlei mokyklos ir ap
skritai imant švietimo reikalų 
veikliai dalyvauja ir liaudinin
kai su valstiečių sąjunga. Sei
me svarstant leidžiamuosius 
mokykloms tvarkyti įstatymus 
krikščionys užsitikrina sau ga
lią ‘ kištis į mokyklos reikalus. 
Pavyzdžiui galima paminėti 
įdomų reiškinį dėlei kuriamo
jo Lietuvos universiteto. Iš kar
to klerikalai buVo prieš stei
gimą savojo universiteto, skai
tydami jį Lietuvai nebūtinai 
reikalingu. Klerikalų rankose 
esamoji švietimo Ministerija 
buvo to nusistatymo, kad, gir
di, . verčiau duoti stipendijas 
norintiems eiti aukštąjį mok
slą ir siųsti juos užsienin, ne
gu savąjį universitetą kurti, 
kuris kaštuosiąs brangiai, o vis 
tik neprilygsiąs užsienio uni
versitetams. ' 4

Žinoma, kad toks klausimo 
rišimas parankesnis klerika
lams. Turėdami šv. Ministeriją 
savo rankose klerikalai gali 
puikiai kontroliuoti davimą sti
pendijų ir siųsti užsienin tik 
savo nusistatymo žmones. Tu
rint savąjį, universitetą tokios 
kontrolės nebe padarysi.

Bet visuomenes balsas
čia nusvėrė. Savivaldybių at
stovų suvažiavimas, įvykęs 
Kaune pereitųjų metų rude
nyj aiškiai pasisakė Už įkūri
mą nuosavio universiteto. Jį 
pasekdami patiekė tolygia!^ re
zoliucijas ištisa eilė organiza
cijų ir susirinkimų. Klerikalai 
tuo klausimu irgi pakeitė sa
vo nuomonę. Pereitųjų metij 
gale universiteto statutas bu
vo Seimo priimtas antruoju 
skaitymu. Bet ir čia krikščio
nys savo įneštomis pataisomis 
užsitikrino įtaką į busimąjį 
universitetą. Nebekalbant jau 
apie tai, kad universiteto fa
kultetų skaičiuj bus ir teolo
gijos fakultetas, kuris išimti
nai priklausys nuo dvasinės 
valdžios, bet ir į filosofijos fa
kultetą įvedamos pamatinės ka
tedros krikščioniškosios filoso
fijos ir krikščioniškosios pe
dagogijos. Vadinasi, tų dviejų 
tjalykų kaipo pagrindimų daly-

iš

rui dabar buvo pats laikas ten nueiti. Petras tu
rėjo aptvarstymui žaizdų ir p-nia Gadienė ėmus 
rūstauti dėl pereitos nakties darbų, be abejo, 
nesivaržys pasakyti, ką ji mano.

LXII
i

PETRAS nuo laiko jaunojo Lakmano lauki
mo dar nebuvo taip sujudęs kaip dabar. 

Jis niekuomet nedovanojo sau už tą brangią pra
kišti; dabar gi jam atsitinka kita proga. Jis 
sėdo tramvajun, nuvažiavo užumiestėn, išlipęs 
nuėjo dvi mylias pėsčias iki rūmo ant kalno 
ir lipo augštyn pro ihedžius ir per puikiuosius 
itališkuosius daržus. Atatinkamai Magivnės už- 
draustims jis ėmė drąsos, priėjo prie pryšakinių 
puikaus namo durų ir paskambino varpelį.

Petras buvo sukaitęs ir sudulkėjęs nuo ilgo 
ėjimo; prakaitas bėgo jam per veidus žemyn ir 
darkė jo plėstrų baltupią. Jis niekuomet ,nebuVo 
gražus, (dabar gi, laikydamas savo sumankytą 
šiaudinę skrybėlę rangose, jis daug nesiskyrė 
nuo paskutinio valkatos. Vienok franeuze tar
naitė, kuri atėjo pas duris, matomai, buvo pa
pratusi prie keistai atrodančių, svečių. Ji nelie- 

pė Petrui eiti prie užpakalinių durų ir nepiudė 
jo šunimis; ji tik pasakė, “Meldžiu sėstis. Aš 
pasakysiu madamai”.

Ir kaip bematai išėjo pf-nia Gadienė savo 
olimpinės labdarybės debesy; didelė ir aiški po
nia, tyčia leista dievybės vaidmeniui. Petrą dilgt 
perėmė šventoji baimė. Kaip jis drįso čia at
eiti? Nei Halei de Soto viešbuty, kur yra tie
kas dievių, nei karaliaus Nelsono Akermano rū
muose jis neturėjo sau tokio niekingumo jaus
mo, kokį jis pajuto šitbs ramios, palengvės, di- 
dėsės ponios aky vaizdo j e. Ji buvo gausos įku- 
nis, ji buvo “tikrenybė”. Nežiūrint j oC^malon li
mo šviečiančio iš jos plačiai atidarytų mėlynų 
akių, ji vertė jį jaustis, kad jf nepalyginti yra 
aukštesnė už jį. Jis nežinojo, kad gerai išauklė
to vyro priedermė yra atsistoti, kada įeina mo
teris, bet jis instinktingai strakt atsistojo ir sto
vėjo žiopsodamas, jai besiartinant prie jo iš ki
to didelio kambario galo.

— Sveikas ""tamsta! — tarė ji žemu, pilpu 
balsu, vis žiūrėdama į jį savo maloniomis, pla
čiai atidarytomis, .mėlynomis akimis.

— S-swika p-pohia Gudiene, — pramik- 
čiojo Petras.

(Bus daugiau)
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(lentai be išimties. Tokiu bu* 
du švietimo .reikalus klerika
lai yra pasiryžę užgaubti juodu 
skvernu, pradedant pradžios 
mokyklomis, baigiant univer
sitetu.

Po švietimo reikalų eina dar
bininkų judėjimas, kuris kle
rikalams nemažiau gal rupi 
už švietimo reikalus, šiuo 

žvilgsniu kletikalai veikia 
dviem kryptim Kiš vienos pu
ses stengiasi priėxrių prisige
rinti ir suvilioti juo\i kleri
kalines organizacijas ypH^ į va 
dinamąją darbo federacijų, su 
socialistiniu gi darbininkų ju
dėjimu vedi k u ©žiauriausią ko
vą. Kovos vartojamos priemo
nės žymiai praneša savo žiau
rumu caro žandarų darbus ir 
“ochrankų” veikimų. Kifkščio- 
nių laiminamhji žvalgyba, nau
dodamos ikaro pa dėties taisy
klėmis, lengvai krikštija kleri
kalams netinkamas darbininkų 
organizacijas bolševistiftėmis 
ir jas likviduoja. Atskirus as
menis nors kiek pasižymėju
sius netinkamu jiems nusista
tymu žvalgyba areštuoja ir 
šampolų, nagaikų, kumščio pa
galba verčia prisižinti, kad bol
ševikas. Toks tardymo būdas 
be pamato suimtųjų — pri
prastas dalykas.

Tas diskas dažniausiai ir 
lieka slaptoj, nes cenzūra be
veik nieko nepraleidžia, kas 
palyti žvalgybos ar komen
dantų veikimą.

Tai, kas čia pasakyta bend
rai, galima butų patvirtinti iš
tisa eile faktų, bet tai užimtų 
daug vietos. Užteks pažymėjus 
keletą faktų iš belaisvių sto
vyklos gyvenimo Kaune.

Beląisvių stovykla arba kon
centracinis lageris dabar nau
dojamas ne karo imtiniams 
(belaisviams) laikyti — kurių 
dabar beveik Zi r nėra, — liet 
žvalgybos ir komendantų su
imtiesiems asmenims jų žvilg
sniu Įtariamiems, bet prie ku
rių nieku negali prikibti. Te- 
db.i paprastai (esti ligi 300 žmo
nių. Vienus trumpiau laiko, ki
tus ilgiau — kaip kam kokia 
laimė. Praktika tokia. Žvalgy
ba areštuoja darbininką ir tar
do, vadinasi muša, kad prisi- 
žintų, o kitų kaltės’įrodymų nė
ra. Tuomet komendantų įsa
kymu, ištardytieji sodinami į 
belaisvių stovyklą — kas ke
liems menesiams, o kas visam 
karo stoviui.

Esti ir stebuklingų atsitiki
mų. Štai dabar belaisvių sto
vykloj sėdi žvigždavičius, Kvi
klys, Jankauskas ir Stasiuko- 
nis. Pirmieji trys nebuvo dar 
po karo Lietuvoj. Jie grįžo iš 
įvairių Rusijos vietų. Iš Oblių 
karantino juos į tupdė kalėji
mam o iš kalėjimo į belaisvių 
stovyklą, Žvigavičius su- Kvi
kliu 6 mėnesiams, o Jankaus
kas visam karo stoviui. Stasiu- 
konis irgi grįžęs, iš Rusijos, 
bet jam dar teko porą savai
čių laisvam Lietuvoj pabūti, ir 
iš namų jis tapo suimtas ir 
pasodintas ‘stovyklon/visam ka
ro stoviui, šie visi iš Rusijos 
grįžusieji sėdėdami stovykloj 
stebėsi, kad jie stovyklon pa
sodinti už nepildymą Kauno 
komendanto įsakymų, su ku
riais dar nespėjo nė susipažin
ti.

Toks tatai klerikalų viešpa
tavimas demokratinėj Lietu
voj. Jie ne tik viešpatauja, 
bet savo viešpatavimą nori už
sitikrinti ilgesniam laikui. Ar 
jiems tai pavyks, tai jau kitas 
klausimas. .

Kaunas
Sausio 4, 1922 m.

Redakcijos Atsakymas.
Naujienų Skaitytojui, Chgo.
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— Sporto žinutes mes mielai 
įdėtume, v bet tamsta praneši 
apie Samsono Kikilio atletines 
rungtynes, kurios įvyko, sako
te, balandžio 23, 1021 metų. 

Gud nait I Bvto, rašant ką laik
raščiui, visados reik ir savo 
tikras vardas-pavardė ir adre* 
sas paduoti Redakcijos žiniai.
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Pastabėlės
Kodėl Lietuvos kunigai no

ri unijos su Lenkija? j šį klau
simą vienas tautininkų dar
buotojas, nesenai grįžęs iš Lie
tuvos, šitaip atsako: Lietuvo
je priviso .perdaug kunigų. Vi
sos parapijos kunigų kimšte 
prikimštos, ir biodna Lietuvos 
liaudis nebepajėgia tų dyka
duonių išmaitinti. Kažkurie jų 
vaikščioja pusėtinai nuskurę, 
(ii Kauno seminarijoje randa
si dar 500 klierikų, kurie ne- 
užilgio baigs savo “mokslą”. 
Ir kas tada? Musų kunigė
liams ant galvos plaukai šiau
šias pamislijus apie tai, kas 
bus tada. Kunigų skaičius be
galo padidės ir jiems sunku 
bus išsitekti siaurose IJetu- 

fvos ribose. Tat paprasto cko- 
ųjominio instinkto stumiami jie 
griūte griūva į Lenkijos glė
bį. Lietuvai sudarius unija su 
katalikiškaja Lenkija, pasinai
kintų sienos ir Lietuvos kuni
gėlių darbuotei prasiskleistų 
platesnis laukas, teikiąs vilties 
daugiau rinkti sau visokių 
mornašėių svieto...

Kad IJetuvoje kunigų yra 
perdaug, numanu ir iš to, kad 
jie prisidofigę visokių “dakta
rų” ir “profesorių” titulais 
kiek drūti lemia į valdiškas 
vietas, kad paskui gavus pro
gos varyti visokios rųšies šmu
gelį.

yAPjiBHgs, CBpgp, m.
mažne visam amžiui — už sa
vo tikrų ir teisingų įsitikini
mų išreiškimą, neprivalo būti 
kenčiamas republikoje. Žmones 
privalo nusikratyti tokios sėk- 
los^įcuogreičiausiai.

DR. WAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialistu

Palengvins akių jtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivąs akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialo atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. f

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

Karas sąryšy su daugeliu ki
tų dalykų padarė vieną daly
ką, —j jis parodė Amerikos 
žmonėms, kad jie turi daugy
bę netinkamų žmonių užiman
čių teisėjų suolus. Nei vienas 
teisėjas, kuris karo metu, ar. 
kitokiu metu nuteisia žnfotgų 
dvidešimčiai metų kalėjimo —

MENDIEN PINIGŲ KURSAS 
Siunčiant Lietuvon per mus: 

52 Geniai už 100 Auk. 
arba

192 Auk. už $1.00 * i 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes ^sumas 
Pristatyams UžtHųintas 

Trumpame laike
Central Manufacturing 

District Bank
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street 

v Turtas $6,000,000.00

Kojų šutintas 
' yra liga
Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odo* ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutima* 
ir smarve pranyksta nuo Kojoto 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojotą reikia vartoti taip: 
j kvortų šilto vandens reikia 
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojoto, 
ir tam vandenyj su kojotu mir
kyti kojas kokią 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojoto užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Kojol
Išgydo kojas 
n no šutinio

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

Jeigu aptieka neturėtų, o norė
site greit gaytijtįi pykite iš

dirbs Janas adresui

Bingo 1 Chemical Co,

2816 So. Miehigan A ve., 
Chicago, IIL

SKAITYKIT IR PLATINĖTI

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudlįimą, 
Jei skaitant raldšs susilieja, 
Jei Iš raidčs darosi dvi, 
Jol tūri uždegimą aidų,
Jei skaitant ar siuvant akis skau<* 

da, tuomet reikalaukit aldnlą.

John J. Smetona
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18-os gatvfis.

Ant trečio augšto virš Platt’o ap- tiekoa, kambariai 14, 15». 10 ir 17 
Valandos nuo D ryto iki 9 vai. vak. 
Nedšliomls nuo 9 r. Iki 12 pietą.

A. OLSZEWSKIS
geriausiai siunčia

PINIGUS Į LIETUVA
ir visas dalis svieto.

♦

Parduoda Ląivakortee, parūpina Pašportus, padaro Inga- 
Ilojimus (Doviermaatis) ir kitus legalius dokumentus. 
Inšuruoja nuo ugnies, namus, furnlčiua, automobilius, ir 
perkaltiems namus peržiūri jų popieras ir padaro visus 
pirkimo raštus.
Užlaiko didžiausią sankrovą Lietuviškų knygų, paveikslų, # 
mapų ir muzikos. Prisiųskitc 2c štampų ir gaušite knygų 
kataliogų dykai. Ofisas atidarytas iki 9 valandai Utarnih- 
kais, Ketverguis ir Subatomis.

Adresas:

A. O L S Z E W S K I
3251 S. Halsted St., Chicago, III.

RALTIJOS-AMERIKOC
U LINIJA 9Broadvay, Neverk. N Y UfSeI lietu

1 . PĘR HAMBURGĄRLm
/; ARBA. LIEPOją.

H y Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja į Piliavų 

aplenkia I^nkų juostų (karidorių) 
j VISA TI&ČIA KLASSA l’ADALIN-

TA i kambarius
ANT 2-jų, 4-rių, 6-Sių ir 8-nių LOVŲ 
“LITUANIA” ’’ VASARIO 1, 1922 

-BĮMB' POLONI A j...........................  Vasario 22, 1922
i1 ■ ■ TREČIOS KLASOS KAINOS Į:

HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
—LIEPOJŲ $110.00

- Dėlei laivakorčių ir žinių kreipkitės prie
PĮ savo ag'ento. J .

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujiena Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

pranešiOią 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:
3061— O. Janušauskaitė
3062— S, čiarapąs 
3083—J. Dagis 
3103—L. Jočiunienė 
3110—P. Jonuška 
3115—M. Slėnis 
4295—L. Kulčinskas ' 
9298—M. Survila •
9733— S. Samoška
9734— J. Samoška
9745—A. Dilkaitė 
9758—O. Jurkaitė 
9825—M. 
9960—A. Jankevičius 
9967—V. 
9985—P. Gudinskis 
10042—V. Abromavičius 
10076—S. Kuncevičius 
10082—P. Supicnas 
10090—V. Luškas 
10137—J. Kasparavičius 
10204—J. Navickas 
10203—A. P. Jarutis 
10253—B. Markelytė 
Į0271—J. Pakalnis 
10302—L. Rumšas 
10315—M. Jasinauskienė 
10342—J. Vozbutas 
10351—O. Buividienė 
10353—Kaz. Valatkis 
10356—V. Mickevičaitė 
10364—Ą. Pakalniškaitė 
10365—A. Pakalniškaitė 
10372—V. Lukminas 
10380—B. 
10383—P. 
10389—F. 
10390—J. 
10392—U. 
10393—M. 
10395—U. 
10409—M. 
10410—M. 
10413—P. Kimbirauskas 
10416—J. Kvedaravičiūtė 
10432—P. Bladaitlenė 
10433—A. čingas 
10467—P. Mickuvienė <
10485—V. ^Mockus 
10495—I. Namajunas ' 
10499—A. Lapenaite 
10515—A. Vilkaitė 
10526—. Nicenei 
10528—N. Matukaitienė 
10529—B. Semoška 
10542—V. Ramanauskas

Laurinaitė

Martinaitis

Meškienė 
Skipitis 
Drazdauskas 
Sk literai tS
Milašienė 
Bružaitė 
Lazdauskienė 
Bagdonienė 
Monkienė

P. S.—Šiame ofise Utaminko ir Ketverge vakarais Advo
katas Antanas Olšev^kis Jr. turi savo valandas kuriose 
duoda lietuviams reikalingus patarimus provų reikaluose.

Imn—i i i

MBS. A. MICHNIEWICB 
AKUŠERKA

Halsted St., kaniyu 81 <al 
Viename name »u Dr. MonkaviMum 

T«l. Baulevard 9708
BaiguM Aka* 
išrijo* koleyi 
ją; ilgai prak
tikavus! Ten> 
■ilvantjoi 
pitalls*. 
■ekmfngal 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viao 
klote ligose ii 
kitokiuose re< 
kainose ruo 
teriraa ir mer 
finoms.

ho> 
P» 
P*' 

prie 
Du*

DR. A. R. BLUMENTHAL
Aki v Specialistai

4649 S. Ashland Ava.
faMfa* 471 h Si

—bs—

^DRJERZMAN^A ii bvsuos
Persikui avė 8412 Se. Balelei 81* 
g* Ne, 8811 Be. ftdetei Bš-

Mera! lietuviai*!* Mneroiaa yer U 
auta kaipo patyru gydytoja*. ihJ- 
<urga« k akušeris.

lydė aštria* ir chrujrfška* ilga*, 
vyrą, motorą k valką,/ pagal nau
jausia* metodas X-Ra.v Ir ntekliM 
eJektro* prietaisui.

Ofisas ir Laboratorijai HM W. 
18th St„ netoli Pilk St.

VALANDOS: Mae 10-11 fintą, 
k avė 6 iki 8 vai. vakarai*.

i Dienosią: Ganai 
811U arba 867

Naktimis 1 Dr*xe! 
155 - Drover 41M

GYVENIMAS: 8818 S. Malate* SI.

Telefhenail

T. Pullman 5481

*. SHUSHO 
trau
Turiu patyrimų 

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

Chicago, UI.

Rasimas 
Peikus 
Siaurienė

Blinkus 
Lapinskiene 
Muckevičiuko
Šęikis 
Zutaitienė

Daniška
Jotkienė
Kimontas

Kašelionis
Radiškevičius

10545—M. Pranienė 
10546—J. Kavaliauskas 
10550—P. Balšaieiutė 
10553—A.Paskienė 
10554—S. Šimkus 
10558—K. Stanšiulis 
10572—M. Pockevičius 
10375—K. Valickas 
10578—K. Butkauskienė 
10579—V. Kamana,vičius 
10580—J. Baidokienė 
10581—S. Tarvidas 

' 10584—B. Sarkiutė
10585—J. Rašymas 
10586—P. Naujokienė 
10587—A. Kasimiukė 
10588—J. 
10592—P. 
10593—J.
10594—A. Atkočiūnas 
10596— B. Kulišauskienė 
10598—B. Jonikiene 
10600—A. 
10603^-J.
10605—V. 
10607—J. 
10608—K.
10617—O. Veregienė 
10619—J. Zarankas 
10622—P. Zigmantas 
10828—D. Gelumbickienė 
10628—V. Mišiulis 
10632—V. 
10633—V. 
10634—M. 
10647—C. 
10648—V. 
10650—V.
10657—J. Navickienė 
10658—P. Blėdis 
106661—O. SaunOricnė 
10667—M. Kačinauskis 
10681—P. Savickaitė 
10682—V. Biškauskis 
10685—L. Lizaitienė 
10693—M. Roželienė 
10694—T. šepkus 
107))l—B. Dovidaitis 
107—E. Zalkauskienė 
10728—J. Kuslis 
10729—E. Savickienė 
10730—J. Šileika 
10731—J. Staras 
10733—J. Kalvelis 
10739—S. Staškuvienė 
10740—P. Narbuntas

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Lietuvos Maisto B=ve
LIETUVOS Maistas bus genaus sutvarkytas 

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

Lietuvoj nuo Lapkričio 15 d. 1921 m. pradėjo darbuo
tis dėl B-vės Kaupe 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 skeldyklpse, kenaunėse, 
taip ir pirklių supirkimui gyvulių, paukščių, uogų, 
daržovių ir t.t. Kurie manote važiuoti į Lietuvą ir 
užimti panašias vietas, atsišaukite>tųojaus.

Kas dar nesate prisidėję tai dabarųieatidėlioda- 
mas prsiraŠyk. Šerai tik po $10. Išpildyk žemius 
padoėta aplikaciją, pridėk dešimkę arba šimtinę ir 
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.

APLIKACIJA
•.u. Lietuvos Masto B-vės

Var........................... . Pavar.....................................
No...... .................... Gat.............. .............................
Miestas'...................................... Valst........................
Užsisakau Šerų .......... dabar siunčiu ....................
Likusius prisiusiu begyj 60 diqnų.

* Parašas.............................................

SERGANTI VYRAI. Už visai mažas lėšas, suteikiama g 
eriausis gydymas, kokis tik medici

nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbė- 
jo, todėl, gali būt gera — x ’ * — ’ ' ’

eriausis gydymas, kokis tik medici-

vieta ir tamistai. ,
Vyrai kenčiantį nerviškumą, vidurių ir jaknų 
nesmagumų, 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 pa
žinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir fy- 
zišką tvirtumų.

Ar sergi7 Nepamiršk, draugiškas pasi
kalbėjimas nieko nekainuos. Pasikalbėjimas 
visiškai užlaikomas slaptybėj. Privatiški gy
dymui kambariai.

DR. B. M. ROSS, SPECIALISTAS.
Mokslą baigęs gydytojas ir turi tinkanti 

leidimą nuo Illinois Valstijos.
St. kampas Monroe, Crilly Building, Chicago, 

III. Imkit elevatorį iki penktarp florui.
Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 ryto iki 1:00 
Taipgi vakarais: pnn. ser. irsub. 5:30 iki 8 v. v.

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

“Ačiū gydytojui uz 
išgydymą1’.

85 South Dearbora

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

TeL Kedzie 8902

■ 8514-16 Roosevelt RA *<0#
Arti St. Louis Ave^ 

CHICAGO. ILL.

Federal Bond & Land Company
Siunčia pinigus i Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paštą, 
čekiais ar 
Parduoda
Parduoda

telegramai s.
laivakortes i tisą pasauli, 

namus, žemes, faunas ir bondsus.

666 w. 18-th 
Chicago.

OFISAI:
St.j 1439 S. 49th Court 

Cicero.

GarsinkitesNaujienose

Dienom*, 9 ryto iii 9 i 

•Nei. 10 UU 12 yietą.

T»L Bofclevatdl Ull

DR. TUSU
1900 So. Halsted St 

r«i. c«mi nu
Ofl** vala&doai ase 11 ryte Iki 

8 vakar*.
Caaldeadjai 1811 W. Mri 81.

Tai. Prospect 8466
ligg.nia.'araTg-Tr.rriTi ■,-.7ar>rĮrr.T~lr -rrri r.aaurf

DR. CHARLES SEGAT, 
Praktikais 15 metai 

Ofisas 1 
<721 Bu. Ashland Ava. 1 teboa 

Chicago, niiaols.
Specialistas džiovas 

Moterišką, Vyrišką t* 
b Vaiką Ugą.
J OTI8O VALANDOS! 

f I2.VaL rjrt*’ “«• ® tu• T**. P* Diet ir nuo 7 iki 8:35 vai. 
vakare. Nediliomi* nu* 11 vai. 

raiandos ryto iki 1 rzl. p< pi*».
telefonu* Dreael 2881

IMMMMMraunUKj
Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICII
IIB7 Bo. Morgas 

Chieage, DL 
VAKAHDOSi Mae 8 iM 11 ryte 

Ir nae I Iki B vakare.

Ofiso Tel. Blvd. 7820
• PrancSimas

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą į 

4601 SO. ASHLAND AVĖ. 
Vai.: 10:30 iki 12; 8:30 iki 5 ir 

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

Nam.: 2914 43rd Street.
Tel. Lafayette 268

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai

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

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyrišką.
Taipgi Chroniškų lagą.
OFISO VALANDOSi

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

2 po piet.
Telephone Yards 687

C«M! 057
ttakttafo Tai Buutl UIS

DB. P. 2. ZALATORIS
•rDTTOJAS IR C

▼»!»««: II iH 11 q
nM. « IH » ,

IRMRMA8 f

1021 B. Halsted BU 
minu 18 Ir Hftfeted l

T«I«phOT« Yard, 1(88

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

•YDITOJAS IR CHIRURGAS 
Gydė visokiu Ilgas motorą, val
ką !r vyrą. Specialiai gyd* lim

pančias, senu Ir paslaptin
gas vyrą ligas.

8259 So. Halsted St., Chicago.

Tel. Boulevtrd aiflO ’ 
Dr.A.J.KARALIUS | 

Gydytoju k Chirurgai 
VALANDOS: 0—13 rytu 

0—0 Vakaro.
1808 So. Morgui Stros^ 

Chieagt, fll.

Telephone Van Buren 294
Ras. 1189 Independence Blvd. Chicayi

DR. A. A. ROTH
B08AS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI- 

Sfoclalistai Moterišką. Vyrišką, 
Valką ir visą chronišką ligą

Ofisas: 8354 So. Halsted St. Chieage 
Telephone Drover 9598

Valandas: 10—11 rytos B -^8 m niat, 7—8 ink. Msdilismis 1B—lldfisj

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

X-Spinduliui
Ofisas 2201 W. 22nd St., kauna* S. 

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

„ TeL Lafayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9.. Ned. 10-12 nletn.

TaL Auitin ’/tl

D3. MARY A 
DOWIATT-SASS. 

Utlk ngrife Ii Califemij.. fr
VII te* save praktikavimą pu H*. 

J2M W. Harrisun St.
▼•Jand**: B—u kaadlnną ir ą_f 

vakaro ilukiriant nodUdiuniua.

Or. Kaurice Kahn
GYDYTOJAS k CHIRURGAS 

4631 So. Ashaųd Avė. 
Teki Yardi 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedėlioj po 
 Tel.: Oakland 1294

DR. M. STAPULIONIS
Gydai be gyduolią ir be operacija 

3347 Emerald Avė.
9 Ud 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 

Tel.i Boulevard 9397
Tll W. 18-ta gat. 2 iki 1 Vak.

Tel.1 Canal 279
. i ..................................................... ,d

""dKC.K. KLIAUGA
DANTISTAS 

1U1 Be. Halited St, Chicago, IIL 
kampa* 18th St.

Valaadeai 9—12 ryte k 1—1 rak. 
Phene Canal 817

—
Telephone Yards 6834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo R iki 12 Iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
8325 So. Halsted St, Chicago, HL 
nr~  .—-r-—. !■—a——

Telephone Boulevard 5050
Dr. A. Juozaitis

DEN TĮSTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va- 

I karais 6—9. Nedėl. pagal sutarime.
8211 So. Halsted St, Chicago, IIL

Telefoną* i Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS
Lietuvi* DeutlstM 

f RTU Bontlt AshleKd Avk» 

erti 47-tee galvi*

PRANEŠIMAS

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

Phone Canal 6222
įsteigė savo ofise pilnai aprū

pintą X-spindulių laboratoriją.
.Traukiama X-spindulių paveiks

lai suradimui įvairių dantų, galvos 
ir žandų ligų.



d

l ietuviu bateliuose
MIKO PETRAUSKO KON

CERTAS.

Paskutinis žodis Chicagiečiams 
šį vakarą, sausio 25, lygiai 

8-tą valandą įvyks Miko Pet
rausko klasiškas koncertas A- 
me can-Bohemiaiv svetainėje, 

1440 W.<12-ta gatvė, arti Ash
land avė. Koncerto programa, 
kaip skelbimuose pažymėta, 

apari Miko Petrausko, daly
vaus Ona Pociene, Antanas 
Pocius, Povilas Stogis, M. Jo- 
nušauskienė, N. Gugienė, Vale
rija Bručienė ir Brone Nausė
daitė. Apie artistus, be abejo, 
nėra reikalo rašyti, nes jie 
Chicagiečiams yra žinomi pla
čiai. Tik tiek dar galima pa
žymėti, kad visi tie, kurie tu
rės progą o nenorės ja pasinau
doti, tai yra atsilankyti į šį 
koncertą, paskui tikrai gailėsis 
tai nepadarę.

Taigi visi Chicagiečiai, ku
riems tik aplinkybės pavelys, 
nepraleiskite šios puikios pro
gos ja nepasinaudoję, nes gal 
daugumas musų jau greit ne
beturėsime tokios progos išgir
sti Miko Petrausko koncertą.

BRIDGEPORT.

Pereitą šeštadienį, sausio 21, 
Šv. Petronėlės Draugijos rūpe
sčiu buvo surengtas maskaradą 
balius su išlaimojimais Mildos 
svetainėje, 3138 So. Halsted 
gat. Išlaimejimus gavo grupės 
ir pavieni. Didesnes dovanas 
gavo grupės, kurios geriau at
sižymėjo, o njažesnes — pavie
ni asmenįs. Bet nevisai ma
žai dovanų gavo ir atskiri as
mens. Viso dovanų, rodos, 
išdalinta apie $400 vertės — 
bent jau taip tvirtino komiteto 
nariai.

Ihibbkos buvo pilnutėle sve
tainė. Daugiausia atsilankiusių 
buvo apsirėdę įvairiais kostiu
mais. Bet ne mažai buvo ir 
be kostiumų.

Sako, kad draugijai liko gra
žaus pelną. **

Šokiai tęiėai iki dvyliktai 
nakties. — Ten buvęa.

SAL. VAKARAS CICERO.

Pereitą šeštadienį, sausio 22, 
SLA. 226 kuopos' rūpesčiu bu
vo surengtas vakarėlis su pro
gramų U uosy bes svetainėje, 
1822 Wabansia avė. Progra
mas išpildyta neblogai. Ypač 
Dr. A. Montvidas pasakė nau
dingų žmonėms dalykėlių .

Programai pasibaigus, tęsėsi 
Šokiai iki vėlumai. Ihiblikos 
buvo i 
Draugijai, sako, liko gražaus 
pelno. — Svetys.

NAUJIENOS, Chlcag’O, UI.

Musų Moterims
■.'■"■J1!1* . ..................... į

ASMENy JIESKMMAI
Sereda, Sausio, 25 d., 1922

jų veikimo, galima sakyti, Vy
rų Moterų Apšvietos draugi
ja užima žymią vietą. Ši drau
gija remia visus pirmeiviškus 
užmanymus ir uoliai dalyvauja 
viešoj darbuotėj. Ji paaukavo 
apie $25 Lietuvos Laisvės Fon- 
duidui ir nemažai yra aukavus 
per kiekvienus miesto rinki- 

atsilankę vidutiniškai, inus socialistų partijos reika- 
huusf, kad išrinkus darbo žmo
nių kandidatus į miesto valdy
bą.

Paskutiniame minėtos •'drau
gijos .Nusirinkime paaiškėjo, 
kad draugija labai gerai gyvuo
ja. Ji turi apie 100 narių 
$1,500 pinigų savo ižde.

— Cicerictis.

CICERO.

kuri ran- 
W. 14-ta 

neužilgo 
Li uosybes

gerai. Ji 
apie pen-

savo su-

Cicero Lietuvių 
Daiktų kooperacija, 
dusi po num. 4945 
gatvė, ir kuri žada 
persikelti į naująjį
muną, galima sakyti, jau nuo 
senai gyvuoja labai 
turi savo šeri ninku 
kioliką šimtų.
. Minėta kooperacija
sirinkimus laiko pirmą pirma
dienį kas mėnuo, Justino Žvy- 
hos svetainėje, 1345 So. 50-ta 
Avenue. Prie Šios kooperacijos 
prigulėti ir jos Šerų nusipirkti 
galima jos susi
rinkime fšferas parsiduoda po 
$10).

Ši kooperacija kas met savo 
šėrininkams išmoka dešimtą 
nuošimtį dividępdais. Tas ]>a- 
rodo, kad kooperacija daro kas 
met gražaus pelno ir šėrinin
kams už įdėtus pinigus dide
lius nuošimčius išmoka.

Reikia pažymėti, kad Gice- 
riečiai pastaruoju laiku 
užsipelnę pagirimo už savo 
bus. Nors čia lietuvių nėra 
pendaugiausia, tečiaus
sparčiai rūpinasi savo reika
lais. Jie steigia įvairias naudin
gas organizacijas ir visuose 
svarbesniuose viešuose dar
buose uoliai ir su dideliu pasi
šventimu visi išvien darbuoja
si. Toks apsireiškimas Cice- 
riečių tarpe be abejo yra kilnus 
ir vertas pagirimo, nes .tik 
susiorganizavus į naudingas 
organizacijas, vienybėje ir su 
pasišventimu visiems dirbant 
galima daug kas gera nuveikti 
ir ^gerinti savo būvį.

— Cicerietis.

yra 
dar 
dar 
visi

TOWN OF LAKE.

Praeitą šeštadienį 
Kliubas “Lietuva” t

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BARBERNE, LA- 

bai pigiai 4610 S. Marshfield Avė.

NAMAI-2EME.

ir

Bliuze Moterims ir Merginoms 
No. 1186

MES 8 BROLIAI PAJIEŠKOME 
savo brolio Vladislovo Mažeikos—yra 
vedęs lenkę moterį. Paeina Pikaičių Kreipkitės kas vakaras po numeriu 
kaimo, laukuvos parapijos, Raseinių 4739 S. Honore St. Tel. 
apskričio .Apie 20 metų Amerikoje. 10 j 5964 
metų atgal jis gyveno Braddock, Pa. 
Jei žinoto kas, meldžiame pranešti ar
ba jam pačiam atsišaukti sekamu ad
resu: PETRAS MAŽEIKIS 3231 So. 
Union Avė., Chicago, III.

Lafayėtte

BUČERNR R1CIKALINGA 
Kas norėtų mainyti ant na

mo arba automobilio, praneš-
* '* i i IoJIESKO PARTNERiy. c į smogui s - - - - - - - - - - - - - - - - - I 3346 So. Halsted St.

laidavimui turiu keletą skalbiama 
. mašinų priimtų į mainus: elekt.’os, 

po Visą rankomis arba kita spėka. Naujos 
nuo $10 ir aukščiau. Tai yra bake
nas, ir tęsis tik keletą dienų. Kreipki- 

naujos; tės arba telefonuokite:
išleidžia-! , ’ 5758 S. May St.

Tel.: Wentworth 1604.

Teatr.
> šei-

salėj. Žaislai ir šokiai prasi
dėjo apie 8 vai. vak., ilgo St. 
Anučausko sutaisytam orkest
rui griežiant, o vakarienės pa
prašyta svečius prie stalo jau 
apie 3 vai. nakties. Stalas buvo 
nukrautas gausiai. Vakarie
niaujant buvo prakalbų ir apie 
kliubo reikalus ir apie kitus 
dalykus. . Kalbėjo F. Staniulis, 
seniausia kliubo na u rys J. Pele
kas, Dr. Naikelis, Dr. K....tis, 
kurs savo kalboj nesusilaikė 
neužgavęs kliubo, ir pagalios 
jaunas draugas Jurkus, kurs 
savo kalbą pradėjo žodžiais 
‘leidies and . gentlemen”... 
nors ir skaitosi didelis lietu
vių patrijotas. Po vakarienės 
vėl tęsėsi žaislai ir šokiai iki 
5 vai. ryto. — Buvęs svetys.

tlSfo T.
Labai madoj yra ši bliuze su plačiu 

diržu. Galima siųti iŠ storesnio šil
ko arba vilnonės materijos: ir su dve
jopom nuikovėm.

Tokiai’bliuzei pavyzdys No. 1186, 
sukirptos mieros nuo 34 ir 42 colių 
per krutinę. Bliuzei 36 colių mieros 
reikia 1% jardo 36 col. materiios ir 
% jardo 36 col. materijos apvedžioji- 
mti.

Norint gauti tokiai bliuzei su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą 
pavardę ir aiškų adresą ir, idėjos | 
konvertą kartu su 15 centų (paifr 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS 

’PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, UI 

čia Jdedu IK centų, ir prašau at
siųsti man pavytdj No. 1186.

1

Mieros ............... colių per krutinę

(Vardas ir pavardl)

(Adresas)

(Miestas ir Vaisi.)

PASARGA
BESIGARSINANTIEMS

Kl. Jargelonis
Klaidos padarytos paskelbime, turi 

būt atitaisytos j 24 vai.

ADVOKATAIS

»«••< TEISIŲ PATARIMUS

Jokie Apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie pinančius streikus, 
idant Naujienų darbininkai geriaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

ar m— SU
Jeigu kurie , apskelbimai pasirodo 

abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 

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

----------
Norintieji pasigarsint į sekamos die 

nos Naujienas, turi priduot savo pa- 
♦ skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va- 
, karo.

Kur Elaveitoriu Ferai Eina
-J

Abelnai, sumokėti fėrai už elevatorių per devynis mėnesius, baigian
tis rugsėjo 30, 1921, buvo $0.0928 už kiekvieną keleivio pervežimą. 
Pr^e tam/pęiskaitant ir Evanstono šaką ant kurios yra imama ekstra 
fėjlas rokuojant į šiaurius už miesto rubežiaus. Abelnai imant, mies

te fėrai daug žemesni.
i . •

Kaip tie fėrai tapo padidinti visokioms reikmenims, kurios yra įvestos 
žmonių pervežmui, tai parodo sekami numeriai:

Darbas ........................
Materijolas.................
Pajiega .......................
A beini ir smulkmenos 
Pataisymų rezervas.... 
Taksos 
Rendos

7

Abetai fėrai .........
Opcravimo išlaidos

Likęs pelnas ant investmento

•t

$0.0525
0.0071
0.0078
0.0050
0.0027
0.0071
0.0022

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, • kambarių jieškoji- 
mai, apsivediinai, asmenų jieškoji- 
inai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka-

Pranešimai
Miko Petrausko koncertas, kurį ren

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

S'usivienijimas Bridgeporto Draugi
jų statys scenoj “Blindą', svieto ly
gintojas” kovo 12 dienų, šv. Jurgio 
salėj. Visas pelnas skiriamas Clūca- 
gos Lietuvių Auditorijos pastatymui. 
Prašome kitų draugijų tą dieną ne
rengti vakarą, kad nepakenkus šiam 
svarbiam reikalui.—Komitetas.

Repeticija “Blindos” neįvyks trečia
dienį, sausio 25, dėl Miko Petrausko 
koncerto.

Susiv. Bridgeport D-jų Komisija.

$0.0844
$0.0928
0.0844

0.0084

Sis pelnas ant inrestmento yra 2.73 nuošimčių pei5 metą už verty
bę $86,250,000, kuri yra įdėta į Elevated Railrdads, Public Utili
ties Copmission, sausio mėnesyj, 1921 m. po apskaitliavimo pra- 
pertės.

Šis pelnas yra mažesnis, negu nuošimtis mokamas už padėtus tau
pyti pinigus į banką.

Teikiame aukščiau tilpstančias informacijas, kadangi mes norime,’ 
kad publika žinotų faktus apie aukštumą pervežimo kainų ir pel
nus Elevated Railroad Kompanijos.

CHICAGO ELEVATED RAILROADS

RfclKĄLINGAS PUSININ- 
kas į lietuvišką dirbtuvę. Biznis 
Išdirbtas ir išplėtotas 
Ameriką.

Mašinos yra visos 
dirba apie 30 žmonių;
me apie už $10,000 dirbinių į 
mėnesį. Žmogui su $6,000.001 PARDAVIMUI BUČERNE IR GRO 

. . ,Y ... ./.n KT sernė geroj vietoj. Biznis gerai eina.
yra proga. Atsišaukite 168 N. Pardavimo priežastį patirsite ant vie- 
Michigan Av. Kambarys 200. tos, arba mainysiu ant namo tik su 

savininku, ne per agentą.
Chicago, 111. . 710 West 33rd St.

'J"!!-?""1 ■— ..............""""siūlymai kambariu PARDAVIMUI GROSERNĖ ir DE- 
likatesen, vioskių tautų kolonijoj. Tu
ri būt parduota į 3 dienas. Yra daug 

IŠDUODAMA FRONTINIS KAM-|st^0, ir Kcri x įrengimai. Teisingas 
baris vienam vaikinui; taipgi ir kam- pasiūlymas nebus atmestas, laida- 
baris dėl dviejų draugų. Kambariai vimo važiuoju ant farmų.
yra šviesus šilti su valgiu ar be vai- 2633 W. Armitage Avė.
gio priė mažos šeimynos. . __ . TTT,<TTT TI

1608 S. Halsted St, 4 lubų PARDAVIMUI sahunas, ge-
■ -Į-.- Į roj vietoj, biznis nuo seniai iš

dirbtas, 4 kambariai pragyveni
mui, kolonija tirštai lietuviais 

JiEšKAunDARlip MOKINTIS 11apgyventa. Parduosiu pigiai, 
bučernę. Esu jaunas, apsukrus vai-1 3201 S. Auburn Avė.
kinas. Dirbsiu porą savaičių be jo
kio užmokesčio.

J. ŠIMUTIS, 
8321 S. Kerfoot Avė.

JIESKO DARBO

REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI SALIUNAS GERA, 
kampine vieta, prie Stock Yards. Biz
nis išdirbtas per ilgus metus, visokių 
tautų apgyventa. Pardavimo priežas
tį patirsite ant vietos.
Kreipkitės:

4458 So. Ashland Avė.

MOTERŲ
PARDAVIMUI SALIUNAS LABAI 

MERGINA PRIE Į geroj vietoj, netoli geležinkelio ir di
namų darbo; gera mokestis, dėlės Kilnpa Runtauzčs. Saliunų nė 
šeimyna. Kreipkitės tuojaus ra per 6 blokus aplinkui. Biznis gw 
po pietų iki 8 vakare. rai eina. Pardavimo priežastis— V-
4630 S. Ashland Avė. ga. Moteris ilgai serga, negdnu

Room 1 antras floras. pats vienas laikyti.
_____________________ —I 2125 West C3rd St.

REIKALINGA 
abelno 
maža 
nuo 2

REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI SALIUNAS, LIE- 
tuvių ir lenkų apgyventa, švari vieta, 
geras biznis, parduosi! visai pigiai ar
ba mainysiu ant grosernčs. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos:

REIKIA VIRĖJO (Cook). 943 W. 33 St., Tel.: Yards 949 

Turi mokėti darbą. pardavimui saliunas, gei&a
WTITdTTQ vieta, biznis nuo senai išdirbtas, ly-

. JULlUo, įsas ant 3 metų, ta^pe 2 didelių dirb-
3305 S. Halsted St. dWH?usias strytkarių prlvažįa-

vimąs is visų miesto kraštų. Kas 31- 
— .--------tą vietą nupirks, tas nesigailės. Prie-

REIKALINGAS PATYRĘS žastis pardavimo— savininkas turi 
duonos išvežiotojas. Turi gerai 2 bizniu. 2(>07 S. Halsted St._____
suprasti kaip valdyti Fordą; tu- pardavimui SALIUNAS, GERA 
ri būt blaivas ir geras žmogus. v’eta, lietuvių ir kitokių tautų apgy-

> . venta; 5 ruimai pragyvenimui. Lysas
Darbas pastovus H’ gera mokės- taip ilgas, kaip pirkėjas norės; par- 
tis. Atsišaukit į Naujienas 527. duosiu cash arba mainysiu ant kokio 

f Į nonnt turto; Atsišaukite 8601 S.
Lowe Avė. Tel.: Yards 1833.

VYRŲ

RIKAIJNGAS PARTNERIS, KU- 
ris sutiktų suorganizuoti kompaniją 
naujai išrastam dalykui, su kuriuo bu 
tų galima gerai pasipelnyti. Tokia 
kompanija į metus buko padarytų ke
lių šimtų tūkstančių dolerių pelno. 
ŽiųgcidKujanti organizavimu to.ęb pei 
n*) go biznio, malonėkite atsišaukti 
tvo.'cus laišku Naujienos 1739 So. 
Halsted St., Box 523, arba Tel.: Lafa- 
yette 1044.

REIKALINGI I DARBĄ SU- 
manus vyrai, po vieną kiekvie
noj lietuvių kolonijoj. Reikia 
mokėt susikalbėti ’ angliškai. 
Darbas lengvas, ir žmogus su 
gabumais gali uždibti $400.00 į 
mėnesį. Atsišaukite iŠ jvairių 
iolonijų rašydami lietuviškai 
šiuo adresu, kurį aiškiai užrašy
kite ant konverto:

ERWIN MILLER CO., 
1*207 Garland Bldg., 
58 E. Washington St., 
Chicago, Illinois.

RAKANDAI
5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA> 

dos rakandai turi būt urnai parduoti 
antsyk ar atskirai už teisingą pasiū
lymą. Tapgi' grojiklis pianas pri
jungta Ukclele ir didelis dubeltava 
sprendzina phonograpas su rekordais. 
Viskas gvarantuota. Rezidencija.

1922 S. Kedzic Avė.

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ RA- 
kandai, gerame stovyje. Parduosiu pi
giai, nes išvažiuoju į kitą miestą. At
sišaukite:

B. VAIŠNORIENE, 
6079 Lafayette Avie.

Tel.: Engchvood 7423.

AUTOMOBILIAI
PARDUODU FORDĄ TROKĄ. 

Yra tinkamas dėl bakery arba buče- 
rio; gerame stovy j taip, kaip naujas. 
Parduodu už pasiūlytą kainą.

JOE JUDIKA1TIS, 
1517 So. 51 Av., Cicero, III.

Roseland. — Auksinės 
liet. Pasilinksminimo 
Kliubo nepaprastas susirinkimas bus 
laikomas ketvirtadienį, sausio 26 d., 
7:30 v v. Kliubo Rūmuose, 158 E. 
107-th St. Visi nariai kviečiami su
sirinkt laiku, yra svarbių reikalų.

—Valdyba.

žvaigždės 
ir Pašalpos

REIKALINGAS OPERATO- 
rius į krutamu paveikslų teat
rą. Galinti tų darbą atlikti, 
<reipkitės tuoj į Naujienų ofisą 
numeriu 526.

NAMAI-2EME

Ciceros Lietuvių Svetaines Bendro
vė# dalininkų susirinkimo nebus sau
sio 25 d., lies tą dieną j svetainė yra 
išnuomuota. Susirinkimk> diena bus 
paskelbta vėliau. — Direkcija.

North Sidės Draugijų Sąryšio Viešo 
Knygyno delegatų metinis susirinki
mas įvyks ketverge, sausio 26 d., kaip 
8 vai. vakaro Viešo Knygyno svetai
nėj, 1822 Wabansia Avė. Delegatai 
visi susirinkti, nes daug yra svarbių 
reikalų apsvarstyti.

—Sekr. A. Vilis.

VYRŲ REIKIA ŠIOFERIŲ DIDE- 
ėn Taxi Co. Gali padaryti $150 į 

savaitę. Kapitalo reikia $400. Išmo
kinsime veltui. Nuolatinis darbas, ge
ni alga; biznis. Chicagoj (Bukie pat
sai bosu. Diamond Taxi Agency. 82 
W. Washington St. Roonv 525

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučerne ir 

grosernė gerai įrengta; puikus 
pragyvenimui kambariai atski
rai kautuves.

S. J. SHFjLHAMER,
4300 S. Western Avė.

VELTUI $30.00
Paauksuoti laikrodėliai su puikiau

siais 21-akmeniais ir retežėliu vy
rams ar moterims. Pagarsinimui sa
vo tavoro, nusprendėme išdalinti 5,- 
000 Šių laikrodėlių VELTUI. Plates
nių žinių kreipkitės ir katalogą išsių
sime aplaikę 12c stampoms.

PEARL TRAD1NG CO., 
Box 122

189 Pearl St., New York, N. Y.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ 5 ir 6 
kambarių, 4 metų sehas namas; mau
dynė ,gasai, elektra, 36 pėdų lotas, 
furnace, pirmas floras, aržuolo tri- 
mingai. $800.00 cash, balansą $80 į 
mėnesį. Rendos $80 į mėnesį. Kaina 
$7,300.00. McDonncll, 3517 Archer 
Avė.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ PUI- 
kus mtirinis namas, su (“hardware”) 
bizniu. Priežastis pardavimo, važiuo
ju į kitą kraštą. Parduosiu Ikbai pi
giai. Atsišaukite:

P. A. LEMONT ,
5133 S. Halsted St. ’

MOKYKLOS

MOKIKIS

Design ir pasisiūti sau
y drapanas.

■ •
Mokiname: patrinų padarymui, 

tirpimo, pritaikymo ir sidvlmo; 
tiesos, dienomis Ir vakarais.

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

Master Sewing School
Principalas

JOS F. KASNICKA
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

P lės E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Medeina; kirpti, siūti, pritaikyti ir 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams.
, Klesos: dienomis ir vakarais

Specialia instrukcijos pagal 
sutarimą.

EVELYN ACADEMY OF 
GOWN DESIGNING

7 Room 402, 59 E. Adasis St„
Tel:. Harrison 1421. Chicago.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinis tiesos biz- 

niąvoms merginoms, pąsisiuvimul 
sau dresis.

. VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Krelpkitis ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdamL

Sara Patek, pirnrfninki

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 pnsi- 

mokinimui. Mokestis prieinama.
Waitches Preparatory School, 

4509 So. Ashland Aven 
Chicago. III.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystis, ste
nografijos, typawriting, pirtivbos tei
sių, Suvienyt istorijos, abel-
po»Hrtunjo8, geografijos, politikinės 
ekonomijos, plliatystės, dailiaralys- 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo fl 
Iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

PARDAVIMUI —447 E. 44th St., ar
ti Grand Boulevard; 8 aukštų ir 
skiepas mūrinis namas ir akmens 
namas 3 flatų, 7, 8 ir 8 kambarių, 
apšildomas. Cash $3,500. Kaina 
$13,500.

PARDAVIMUI—618 W. 26th St., ar
ti Wallace St., 3 aukštų ir skiepas 
mūrinis namas; akmens namas 3 
flatų, 7, 8 ir 8 kambarių, pečiaus 
šiluma. Cash $2,500, kaina $9,000.

PARDAVIMUI — 2826 Emorald Avė., 
2 aukštų ir skiepas mūrinis namas, 
2 fl. ir garadžius, 2 šeimynų ant
ras aukštas, 7 kambariai pirmam 
flore. $2,500—Kaina $7,500.

PARDAVIMUI —šiaurvakarinis kam 
pas Emerald Avė. ir W. 25th PI., 
2 aukštų ir skiepas, mūrinis na
mas; 6 fintai 5 ir 4 kambariai kiek 
vienam. Cash $2,500. Kaina $6,500. 
Turime paskolos ant aukščiau minė
tų praperčių ir dabartiniai savinin
kai nori dabar parduoti, kad išly
ginus savo tėvų palūkanas.
ŠIF, YRA TIKRI IBSENU LAIKŲ 

RARGENAI ir NE YRA AUKŠTOS? 
KAINOS.

Taipgi 3057 S. Halsted St. Krautu
vė ant rendos 25x75. Galima 
apie kovo 1.

KOCR & CO., 
2603 S. Halsted St.

Tel.: Yards 1148.

užimti

AUŠROS MOKYKLOJ

AntradienJ, Lapkr. 8, prasidės 
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, III.

Leveskio Mokykla
PERSIKELS

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

3454 So. Halsted gatv, 
arti 85tos gat.

♦r

SKAITYKIT IR PLATINKLT 
“NAUJIENOS”




