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Teisia Virginia angliakasius ;

Lietuva siūlo Lenkijai 
tiesiogines derybas
Siūloma toliau derėtis 

dėl Vilniaus.

WASHINGTONAS, s. 28 d. 
(Elta). — šiądien (Lietuvos 
Užsienių Reikalų Ministcris, 
I*rof. Jurgutis pasiuntė Lenkų 
vyriausybei Varšuvon notą to
kio turinio: Tautų Sąjungai at
sisakius toliau tarpininkauti, 
Lietuva siūlo tiesiogines dery
bas Vilniaus ginčo išrišimui, 
bet su sąlyga jeigu bus išpil
dyta Suvalkų sutartis. Dabar
tiniai Vilniaus rinkimai kurių 
nepripažino Tautų Sąjunga ir 
kurie negali būti žmonių va
lios pareiškimu, neturi būti 
imami domėn. Vilniaus gyven
tojų valia galėtų būti fakto
rium tik abiem vyriausybėm 
susitarus dėl jos pareiškimo 
būdų.

Lietuvos atsakymas Tautų 
Sąjungos Tarybai

VVASHINGTONAS, s. 25 d. 
(Elta). — Sausio 21 d. Lietu
vos vyriausybė atsakė Tautų 
Sąjungai kad ji priima su pa
sigailėjimu, Tautų Sąjungos 
Tarybos sausio 13 d. rezoliu
ciją kurioje Sąjunga pareiškė, 
kad ji atsisako toliaus Vilniaus 
bylą svarstyti. Diplomatiniai ir 
konsuliariai ryšiai su Lenkija 
bus užmegsti tiktai tuomet, 
kaip susidarys tarpe Lietuvos 
ir Lenkijos kaipo nepriklau
somų suverenių valstybių tarp
tautiniai santikiai. Lietuva ne
sutinka pravesti naują demar
kacijos liniją. Atsitraukiant iŠ 
Vilniaus Tautų Sąjungos Kon
trolės Komisijai, Lietuva pra
šo, paskirti jos vieton komi
sarą.

Etninių grupių apsaugojimui 
Vilniuje Lietuva priims* Tautų 
Sąjungos parėdymą.

Pavedė Galvanauskui 
sudaryti kabinetą

WASH1NGTONAS, s. 28 d. 
(Elta). — Lietuvos Respubli
kos Prezidentas Stulginskis 
pavedė sudaryti naują M miste
rių Kabinetą, Lietuvos delega
tui prie Tautų Sąjungos Mi- 
nisteriui Galvanauskui. Galva
nauskas apsiima sudaryti ne
partinį darbo kabinetą.

Dėl naujo Lietuvos Minis- 
terių Kabineto.

VVASHINGTONAS, s. 27 d. 
(Elta). — Iki bus 'Lietuvos 
Respublikos Ih’ezidento paskir
tas naujas Ministerių Kabine
tas, senas Kabinetas eina savo 
pareigas.- Naujas Kabinetas ga

limas koalicinis tais pačiais 
pamatais, kaip ir iki šiol bu- 
vusis, arba krikščionių demo
kratų su nepartiniais. Taip 
pat galimas ir visai nepartinis 
darbo kabinetas.

Lietuvio veikėjai Vilniu
je areštuoti

Lenkai grasina sušaudyti suim
tus Lietuvių ir Gudų veikė
jus.

WASHINiGTONAS, s. 27 d. 
(Elta). — Sausio mėn. 19 ir 
20 dd. ir vėliau Lenkų buvo 
padaryta Vilniuje kratų lietu
vių ir gudų Įstaigose ir priva- 
tinuose butuose ir šie asmens 
buvo areštuoti: lietuviai: Mi
knius Biržiška, inžinierius V. 
Biržiška, Augustaitis, Rando- 
manskis, inžinierius Šulcas, Sta- 
dzevičius, Mičiulis, Insodą Mi
leris, Kanauninkas Kuktą, Mar- 
cišlauskaitė, Grabauskas, špo-
,kas, Vaičiūnas, ligonis Simaš- 
ka; Gudai: Harecki, Jeremič, 
Karabač, Mitri n, Prokulevič, 
Poliško, Dubina, Jakubecki Ir 
Įsivicki.
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į Areštuotiems grasinama su
šaudymu.

Lietuva protestuoja
Protesltuoja prieš Lenkijos 

žiaurumus ir areštavimus 
Vilniuje.

WASIIINGTONAS, s. 26 d. 
(Elta). — Lenkų okupacinė 
valdžia Vilniuje suareštavo ir 
laiko kalėjime žymesniuosius 
lietuvių veikėjus: Vilniaus lie
tuvių komiteto pirmininką, 
Vilniaus lietuvių gimnazijos di
rektorių, buvusį, švietimo Mi- 
nisterį, p. Mikolą Biržišką, jo 
brolį inžinierių V. Biržišką, 
Lietuvių Draugijos nukentėjil
siems nuo karo šelpti Centro 
Komiteto pirmininką kanau
ninką Juozą Kuktą, Gudų Tau
tinio Komiteto pirmininką p. 
Korobač ir dar dvidešimts du 
.žymius lietuvių ir gudų visuo
menės darbuotuojus.

Lietuvos Vyriausybė dėlto 
lenkų žygio, pasiuntė Tautų 
Sąjungai protesto notą. Apie 
šį atsitikimą taip pat praneš
ta Amerikos, Anglijos, Francu- 
zijos ir Italijos valdžioms.

Kurdai paėmėjau
LONDONAS, s. 30. — Iš 

Konstantinopolio pranešama, 
kad ten gauta iš Angoros ži
nių, jog sukilusių kurdų spė
kos paėmė miestą Van, Armė
nijoj.

Žinia priduria, kad tikimąsi 
smarkaus susikirtimo tarp kur
dų ir Turkijos nacionalistų 
spėkų.

Teisia 58 Virginijos 
angliakasius

Kaltina juos riaušių kėlime, di- 
namitavime, užmušėjistėse— 
dėl buvusio streiko.

FAYETTEVILLE, Va., s. 30. 
— Šiandie čia apskričio teis
me prasidėjo nagrinėjimas by
los 58 angliakasių, kuriuos at
skirai ir bendrai visus kartu 
kaltinama laike angliakasių 
streiko išdinamitavime pereitų 
metų vasario mėn. Willis 
Brandi sub-stoties, pašovime 
laike sumišimų valstijos kon- 
stabelių kapt. Paync ir užmu
šime tūlo Henry Lafforty lai
ke susirėmimo su valstijos po
licija, kada buk jie (kaltina
mieji) bandę padegti kompani
jos sankrovą. Visa tai Įvykę 
kelių dienų bėgyje.

Keturi liudytojai, kokius pro
kuroras pastatys prieš kaltina
muosius, jau dabar sėdi kalė
jime už pirmesnius nusižengi
mus. Juos atgabenta į teismą 
po didele sargyba.

Sumišimai Willis Branch tę
sėsi gana ilgai. Jie kįlo, ka
da kompanija pašalino organi
zuotus angliakasius ir bandė 
operuoti kasyklas vien streik
laužiais.

Streikas Willis Branch ka
syklose tapo paskelbtas rugsė
jo m., 1919 m., bet ne dabar 
kasyklos dar negali tinkamai 
veikti.

Švedija priima pakvietimą
STOCKHOLM, s. 30. — Šve

dijos valdžia priėmė keletą die
nų atgal gautą pakvietimą da
lyvauti Genoa ekonominėj kon
ferencijoj.

Švedija^ labai atidžiai seks 
konferencijos veikimą, kadan
gi nuo jos nuosprendžių pri
klausys ar ji priims gaunamą 
iš Rusijos didelį užsakymą.

Švedija, dabar yra gavusi iš 
Rusijos 400,000,000 kronų už
sakymą. Rusija siūlo užmokė
ti pinigais 65 nuoš. vertes kon
trakto, bet reikalauja, kad li
kusią dalį sumos fabrikantai 
priimtų bonais ir kad Švedijos 
valdžia nuo savęs pridėtų 15 
nuoš. Valdžia nutarusi nieko 
nedaryti su šiuo užsakymu iki 
I)o Genoa konferencijos.
Veikiausia atidės konferenciją.

LONDONAS, s. 30. — Rymo 
žinia praneša, kad Rusijos pre- 
mieras Leninas telegrafavo Ita
lijos užsienio reikalų ministe
rijai, kad jis dalyvaus Genoa 
ekonominėj konferencijoj.

Italijos valdžia, kuriai pave
sta sušaukti tą konferenciją, 
mano, kad' konferenciją pri- 
seis tūlam, laikui atidėti. Net ir 
Anglijos, Franci jos ir Italijos 
konferencija artimųjų rytų 
klausimais, kuri turėjo įvykti 
vas. 1 d., Paryžiuje, tapo ati
dėta.

Smirdančioji bomba čechijos 
parlamente.

PRAGA, Sw 30. — Vakar Če- 
cho-Slovakijos parlamento po
sėdis buvo labai triukšmingas 
ir jis užsibaigė įmetimu į po
sėdžių salę smirdančios bom
bos, kuri privertė tuoj aus už
daryti posėdį. Triukšmas iškį- 
lo komunistams užprotestavus 
prieš užgriebimą komunistų 
laikraščio už išspausdinimą an- 
ti-militaristo straipsnio.

Francija gerinąs! Rusijai
Siūlo Rusijai didelę pagelbą, 

jei tik Rusija sutiktų spau
sti Vokietiją.

BFjRLIiNAS, s. 30. — Oficia- 
liniamc Vokietijos komunistų 
organe Die Rote Fahne, Kari 
Radek sak'o, kad Rusijai yra 
siūloma 30,000,000,000 auksi
nių markių ir pripažinimas, 
jeigu j i.priims ir dalyvaus vy- 
kinime Versailles sutarties ir 
pripažins prįcškailnes caro 
skolas.

Radek, vienas iš Rusijos dip
lomatų, dabar yra Rerline. Jis 
sako, kad talkininkai bando 
atskirti ir atitolinti Rusiją nuo 
Vokietijos, pasinaudojant 116 
skirsnių Venta illes sutarties, 
sulig kurio Vokietiją galima 
priversti užmokėti kontribuci
ją netik talkininkams, bet ir 
Rusijai. Darant tokius pasiūly
mus Rusijai, kartu reikalauja
ma iš Rusijos užmokėti kelis 
bilionus auksinių rublių sie
kiančias skolas talkininkams.

“Į Rusijos ausį šnabždama”, 
sako Radek, ‘‘kad jos padė
tis gali būti palengvinta paski
riant jai 30,000,000,000 auksi
nių markių iš Vokietijos kon
tribucijos”.

“'Mes sakome”, sako toliau 
Radek, “kad Vokietija negali 
užmokėti savo kontribucijos net 
ir Francijai. Atsakoma, kad 
nes klystame. Mums sakoma, 

kad Vokietija negali užmokė- 
;i auksu, bet Vokietija turės 
>er 30 metų mokėti jos dar
bo produktais ir nuims sako, j 
kad Rusijai bus duota Rusi
jos geležinkelių ir agrikultū
ros rekonstrukcijai dalis šio 
Vokietijos darbo ir produkci
jos.

“Šitokiu budu pienuojama 
pastatyti Rusiją į keblią pa
dėtį. Jeigu ji sutiks su šia pro
pozicija, Rusija pataps dalinin
ke plėšime Vokietijos. Jeigu 
ji atsisakys, ji atsidurs dar 
keblesnėj padėtyj, nes Rusijos 
masės dar ilgiau vargs ir ken
tės skurdą delei stokos maši
nų, plūgų, ūkio padargų ir 
transportacijos įmonių”.

Radek pasmerkia Versailles 
sutartį ir sako, kad ji yra “pa- 
budavota ant senųjų plėšimo 
principų”.

Radeko straipsnis patvirtina 
pirmesnes žinias, kad dedama 
yra diplomatinių pastangų pa
traukti sovietų Rusiją į uniją 
su Francija, kad tuo galutinai 
apsupus Vokietiją.

RINKIMAI PORTUGALIJOJE.

LLSBONA, s. 30. —< Vaka
rykšti rinkimai Portugalijos 
parlamentas praėjo labai ra
miai ir jokių sumišimų nebu
vo. Demokratai laimėjo 73 vie
tas, liberalai 41, monarchistai 
15, ręgionalistai 8, nepriklauso
mieji 3, katalikai 4 ir spali- 
ninkai 1.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 30 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų .... $4.25 
Austrijos 100 kronų ...............  8c
Belgijos 100 frankų ........... $7.93
Danijos 100 kronų ....
Finų 100 markių .......
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų .......
Lietuvos 100 auksinų 
Lenkų 100 markių ....
Norvegų 100 kronų .. 
Olandų 100 guldenų ., 
švedų 100 kronų .....
šveicarų 100 franku ..
Vokietijos 100 markių ........... 50c

Washingtono nelaimėj žu
vo 108 žmonės

Kongresas jau kalba apie da
rymą tyrinėjimų.

WASHiINGT()N, s. 30. — 
Atkasus griuvėsius ir išėmus 
visus lavonus, pasirodo, kad 
Knickerbocker teatro nelaimė
je žuvo 108 žmonės, o 113 
žmonių sužeista. Kaip žinia, 
pereitą subatą įlūžo to tea
tro stogas ir lubos, neatlaikę 
sunkumo susirinkusio ant sto
go sniego.

Visas Wasbingtonas dabar 
yra goduliuose, nes ta nelai
mė skaudžiai visus palietė. 
Tarp žuvusiųjų yra nemažai 
visokių valdininkų ir narių už
sienio diplomatinių štabų.

Senate jau įnešta reikalavi
mas ištirti priežastį šios nelai
mės. Tyrinėjimus pradėjo Dis- 
triet of Columbia kojnisionie- 
riai. lloover paskelbė, kad ar- 
cbitektoriai jau daro plonus 
bendrų taisyklių visiems rfilcs- 
tams, kad užtikrinus namų sau
gumą ir kad niekur kitur pa
našių nelaimių ^neįvyktų dau
giau.

Tečiaus žmonės yra palinkę 
kaltinti labiausia kongresą. Wa- 
shingtono gyventojai nieko ne
renka ir mayoro savo neturi. 
Viską valdo pats kongresas, ku
ris yra tikrasis šio dist rikto 
valdonas. Tiesa, prezidentai pa
skiria distrikto komisionierius 
viską tvarkyti, bet jie nieko sa- 
vaimi negali veikti ir kiek
vieną kartą pinigų paskirimų 
įvairiams reikalams turi mal
dauti kongreso. Kongresas gi, 
susidedamas iš tiek daug žmo
nių ir būdamas užimtas visos 
šalies reikalais, negali atkreip
ti didelės domės į distrikto rei
kalus ir jis jo nepaiso. Net ir 
dabar, kada tiek prisnigo, dis- 
triktas neturi iš ko nuvalyti 
sniegą, nes kongresas nėra 
tam paskiręs pinigų.

Kįla tad reikalavimas, kad 
butų leista pačiam miestui val
dytis ir jam pačiam spręsti 
kam ir kaip turi būti išleisti 
gyventojų sumokėti taksais pi
nigai. Patįs gyventojai rupin- 
dainietei miesto reikalais, ge- 
riaus galės tvilkyti visus rei
kalus ir geriau apsirūpinti 
žmonių saugumu, ne kad ga
li tai padaryti kongresas, ku
ris ir taip yra užimtas kitais 
reikalais.

Mirė 'piety tyrinėtojas
MONTKVIDEO, Uruguay, s. 

30. — Anglijos tyrinėtojas Er- 
nest Shackleton mir|S sausio 
5 d. ant laivo Quest, kuriuo 
jis plaukė daryti tolimesnius 
tyrinėjimus pietinio poliaus 
apygardų. Jis mirė delei an
gina pectoris.

Jo lavonas tapo norvegų lai
vu atgabentas į Montevideo ir 
neužilgo bus išgabentai Angli- 
jon. Jo ekspedicija gi ir to-
li.au važiuos daryti tyrinėji
mus.

Shackleton jau du sykiu bu
vo surengęs ekspediciją prie 
pietinio poliaus ir abu sykiu 

$19.951 nueJ° toliau už kitus tyrinėto- 
. $2.00 jus, nors polių pasiekti visgi 
; jam nepasisekė. Dabar jis bu- 
.... 50c vo surengęs trečią ekspcdici- 
. 3% ją< 
$15.75, 
$36.75 
$25.22 
$19 52 SKAITYKIT IR PLATINK1T 
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Gal atšauks suvaržymus
DELIU, Indijoj, s. 30. — 

Sekretorius Montgomery va
kar paskelbė valstybės tarybo
je, kad valdžia įnešė bilių, ku
ris atšauktų beveik visus da
bar veikiančius priespaudingus 
ir varžančius įstatymus.

22 žuvo ant laivų
12 laivų paskendo Didžiuosiuos 

Ežeruos.

CLEVELAND, s. 30. — 1921 
m. Didžiuosiuos Ežeruos ant 
laivų mažiau žmonių žuvo, ne
gu kitais metais. Viso pasken
do 12 nedidelių laivų ir val
čių, kuomet 1920 m. pasken
do 29, o 1919 m. 74. Viso 
žmonių pernai ant paskendusių 
laivų žuvo 22. Michigan ežere 
nepaskendo nė vienas laivas; 
daugiausia paskendo Ontario 
ir Supcrior ežeruose.

Turkai prašosi į Genoa 
konferenciją

LONDONAS, s. 30. — šian
die patirta, kad Turkija ofi- 
cialiniai *paprašė talkininkų ir 
ją priimti į Genoa ekonominę 
konferenciją.

Vetavo biudžetą su deficitu.
RIO DE JANEIRO, sausio 27. 

— Brazilijos prezidentas Peš- 
soa šiandie vetavo kongreso 
priimtą valdžios biudžetą 1922 
m. Vetavo gi jis todėl, kad biu
džetas deficitas siekia 360,000 
contų (viena conto dabar ver
ta apie $125). Jis mano, kad 
valdžios išlaidos turi būti taip 
suderintos, kad nepasidarytų jo 
kio deficito, nes deficitas gali 
diskredituoti šalį.

N1EW YORK, sausio 27. — 
Moteris Ji’ vaikas sudegė ir 12 
žmonių liko sužeista gaisre 
Brooklyno tenementiniame na
me. 25 žmonės ugnagesiai tu
rėjo išnešti iš degančio namo 
savo kopėčiomis.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visą laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO DU CHICAGOS OJUSU.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo' če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumhs 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- 

i suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

Vyriausias ofisas
1739 So. Halsted StM Chicago, BĮ.

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

Tolimyjy Ryty respublika 
taikosi su Japonija

Prekybos sutartis jau esanti 
prirengta pasirašymui.

• TOKIO, s. 30. — Čitos dele
gacijai Washingtonc nepavy
kus iškelti aikštėn Japonijos 
suokalbius, o ir Maskvai per
mainius savo nusistatymą ir 
sutikus dalyvauti Genoa konfe
rencijoje, permainė savo pozi
ciją ir Čitos delegatai Dairen 
konferencijoje. Dabar gauta 
žinių, kad toj konferencijoj To
limųjų Rytų respublika susi
taikė su Japonija ir prekybos 
sutartis jau esanti beveik pri
rengta pasirašymui. Ta sutar
tis parodanti:

1. Kol bus permainyta užsi
baigusi Rusijos-Japonijos su
tartis apie žuvavimą, bus pa
sirašytas tam tikras protoko
las. -

2. Užtikrinama gyvasties ir 
turto saugumas svetimšaliams.

3. Svetimšaliai gali gauti že
mės 36 metams.

4. Vladivostoko fortai b|hs 
panaikinti ir uostas bus atvi
ras visokiai prekybai.

5. Rusijos kasyklos tolimuo
se rytuose bus atviros užsie
nio investavimui ir vedimui, 
tik darbininkai bus Rusijos.

6. Nebus jokių varžymų apie 
transportaciją ir taipjau apie 
svetimšalių miškų naudojimą.

7. Respublikos konstitucija 
bus pildoma prekyboje, bet sve
timšalių turtas yra nepaliečia
mas ir negali būti konfiskuo
tas.

8. Respublika susilaikys nuo 
propagandos, kuri butų kenks
minga Japonijos imperijos tai
kai ir tvarkai.
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SKAISTGIRYS,

NAUJIENOSDRĄSUS PAREIŠKIMAS

kuris jau nebetoli

Ką žmončs rašo

$135.00

BĖDA JUMS

į kelias savaites?

Telefonas Boulevard 9663

1645 W. 47th St., Chicago,

pigiau- 
$200.00 
$1J 0.00

svarbus priro
dymai. Prašom 
visus Lietuvius 
ir Lietuves at-
silankytie ant 
šiy prakalbu kai 
bes B. Studentai

Maywood, Iii. 
Melrose Park, III. 
Milwaukce, Wis. 
Michigan City, Ind 
Muskegon, Mieli. 
Pana, 111.
Rockdale, 111. 
Racine, Wis. 
Steger, III. 
Summit, III. 
So. Bend, Ind. 
St. Joseph, Ind. 
St. Charles, III. 
W. Hammond, Ind. 
Wa.ukegan, III.

Ruatta & Serenelll 
817 Blne Island Avė.

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

musų jamatoft tautos pažangos 
sustabdymui?”Kas Dedasi 

Lietuvoj

NAUJIENO
Bridgeporto Skyrius

Bridgeporto 
Lietuviams

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

Dirbijas Ir Importuotojas ge
riausią armonika pasaulyj. ,V1m- 
kių gatunką. Pigiau parduosiu na
srų kiti. Dykai lekcijos pirkijams, 
Kaiykt angliškai dėl informacija.

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

.Fine for Lumbago*
Musterole drives paltį awny and 

brlngs ln ita place delicloua, soothlng 
comfort. Just rub lt ln gantly.

It is a clean, white ointment, made 
with oil of mustard. Get Musterole 
today at youf drug store. 35c and 65c 
in jara and tubes; hospital srie, $3.00. 
BKTTER THAN A MUSTARD PLA8TER

STIPRI ALCHOLINĖ 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 
65c. Nueikit šiandien pas savo vais
tininką ir prašykit Polo Sapomental, 
neimkit substitutų. Jei negalėtumėt 
ten gauti, rašykit mums prisiunčianl

NAUJIENOS Chicagos lietuviams pasidarė taip kaip 
duona, be kurios negalima apseiti.
Taip jau Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius kasdien da
rosi reikalingesnis kiekvienam lietuviui.
Idant Jums patogiaus butų susisiekti su Naujienų ofisu 
ir Naujienų Pinigų Siuntimo skyrium visokiausiuose 
reikaluose, Naujienos įsteigė savo šaką ant Bridgeporto.

Polo Chemical Co.
2824 W. Chicago Avė. 

Chicago, TU.

NAUJA •
TIESI KELIONĖ Iš MONTREAL 

IKI DANZIGO.
Pagabiausis susinešimas su Pilava, 

Kaunu ir Karaliaučium. t
VISA VANDENIU KELIONĖ 

BE PASIVĖLAVIMO, 
BE PERSĖDIMO.

Dideliais, smarkiais ir populiariais 
laivais “Scandinavian”, 12,100 tonų ir 
“Corsican” 11,500 tonų.

šie garlaiviai sustos prie KARVE 
ir SOUTHAMPTON.

KAINOS IKI DANZIGUI 
sios kabinete ..........................
Trečios klesos .........................

' Kaina iki Pilavos.
Trečia klesa.............................

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC 
Raihvay Trafiko agentas

40 N. Dearborn St., Chicago, III.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. WaHhington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Phone Central 3301 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tek Kcdzie 7715

(Iš laiškų iš Lietuvos)
Jonui Lazdauskui, Chicago, 

rašo iš Papilės, Šiaulių apskr.:
Musų klebonas Jarulis ka

lėdodamas reikalauja, kad ūki
ninkas duotų vežimą jį ir jo 
tarnus- važinėti. Taipgi prisako 
pagaminti pietus jan\su jo 
tarnais. Jei ūkininkas duoda 
15 rublių, tai klebonas išjuokia 
jį, kad mažai tedavė. Reikalau
ja rugių ir miežių po siekų

Plėšikai suimami. Lapkričio 
ir gruodžio mėn. Skaistgirio 
(Šiaulių apskr.) valsčiuje įvy
ko trys ginkluoti apiplėšimai 
užpuolimai. Kiekviename už
puolime plėšikai kelias valan
das sėdėję troboje ir atėmę pi
nigus, drabužius, baltinius, ba
tus, visokios rųšies aukso ir 
sidabro daiktus ir tt. Galiausiai 
liepdavę užkinkyt porų arklių į 
porų rogių ir išvažiuodavę^

Žagarės nuovados milicija iš 
savo pusės stengėsi sugauti plė
šikus bet visuomet be rezulta
to. Po paskutinio užpuolimo 
milicijai pavyko susekti pedsa- 
kas. Pasirodė, kad plėšikai po 
apiplėšimo išvažiavę į Latviją. 
Buvo pranešta Latvių milicijai, 
kuri drauge su musų milicija 
susekė vietas, kur slepiama iš
vogti daiktai. Kelioms dienoms 
praėjus Mintaujoj ir apylinkėj 
suimta keturi plėšikai ir keli 
daiktai ir arkliai, kurie buvo 
sugrąžinti savininkui. Latvijos 
valdžia suimtus plėšikus tuojau 
išdavė Lietuvos valdžiai. Žaga
rės nuovados milicija daug pa
dėjo iš savo pusės pastangų 
kad suradus plėšikus. (“L.”).

į kitas valstijas ir surasim ki
tokį planą. Net Cdlifornijos 
įstatymai hera ant visados ne- 
permainoniais.

“Ateis laikas, kada japonų 
jiega gražiai nušluos visus įsta
tymus. Net kaizerio imperija 
tapo sunaikinta, kada atėjo 
jai laikas. Ką prieš japonus 
darbuotės vadai gali padaryti

Japonų kalba leidžiamas iš 
San Franciskos laikraštis Nau
jas Pasaulis savo vedamajame 
straipsny rašo šitaip:

Kada mes Jamato tauta su- > *
kilsim galingu pasirįžimu, tai 
amerikiečių pasipriešinimas bus 
taip bergždžias, kaip bandy
mas šluota jurų nušluoti. Mes 
turim žengti pirmyn, o ne at
gal. Stovėti vietoje reiškia 
trauktis atgal. Kada mes drą
siai žengiam pirmyn, priešas 
neturi laiko planams daryti... 
šitos maksimos tinka dabarti
nei padėčiai. Net jei fotogra
finiai apsiyedimai bus sustab
dytu, niekas negali mus sulai
kyti nuo palikimo savo ainių 
šitame Amerikos žemyne. Net 
jei nebus leista ateiti nei vie
nai japonei, tai vis negalima 
sulaikyti musų didžiosios Ja- 
matos veislės sūkių sėti šitam 
Amerikos žemyne apsivedant 
su amerikietėmis, franeuzėmis, 
indijonėmis ir negrėmis; ypa
tingai dabar, kada čia yra jau 
1(M),(XX) japonų ir pas juos 
kas metai gema po 5(K)() vai
kų. Sakysim, kad mums, japo
nams bus uždrausta turėti ir 
dirbti žemė. Jei mes negalė
sim gyventi Californijoj, eisim

rengia didįjį

KONCERTĄ

I LIETUVĄ
Arčiausiai pasiekiamos vietos Lie

tuvai. Geras valgis ir daug. Geros 
apystovos. Didele vieta pasivaikš
čiojimui. Visi parankumai moder
niškų laivų.

Red Star Line
Plaukia kas savaitę

New York iki Hamburgo, Danzigo ir 
Liepojaus, Samland (tik 3-čia klesa) 

Kovo 7.
New York ir Plymouth, Cherbourg’o 

ir Antvverpo.
FINLAND ........................ Vasario 11
GOTHLAND .................. Vasario 18
K ROM LA N D .................. Vasario 25
ZEELAND .............................. Kovo 4

Sustoja prie Halifax 

>> American Line 
New York iki Plymouth, Cherburg 

ir Hamburg.
MINNEKAHDA ..................  Kovo 8
MACHURIA ...................... Kovo 22

New York iki Hamburgo 
HAVERFORD  ...............  Vasario 9

Sustoja prie Quecnstown
. INTERNATIONAL MERCAN- 

TILfi MARINE CO., 
120 laivų 1,300,00 tonų

Chicago: F. C. Brown, West Pass 
Manager, 14 North Dearborn St.

REUMATIZMAS
Ifipurtę muAKulai, pertariantis skaua 
mas sąnariuose ir sustingimas sąnarių 
yra blogiausi žmogui dalykai, o tan
kiausiai išsivysto į sunkią ligą. Jei 
kenčiate tuos blogumus, arba turit 
simptomus — ilgai nelaukite, bet 
tuojaus prašalinkite.
Musų stebėtinos gyduolės ėmimui | 

vidurius ir trynimui 
POLO

(7 gorčius). Jeigu kas atsisako 
duoti, tada klebonas iškeikia ir 
grūmoja, kad kitais metais ne
be® įvažiuosiąs su kalėdomis. 
Kiti kvailesni ūkininkai to nu
sigąsta, bet išmintingesni tik 
nusišypso iš tokio grąsinimo.

Po visų šventų buvo labai pa
snigę. Geras kelias buvo pasi
taisęs su rogėmis važiuoti. Bet 
dabar paleido.

Man teko Matyt savo lau
kuose ant geležinkelio dirbant 
šešias merginas, septintų vyrų 
prižiūrėtojų. Merginos visos 
basom kojom mainė špatus, stū
mė vagonėlius ir kitus geležin
kelio darbus dirbo. Tai tokis 
gerumas Lietuvoje. — A. L.

Sveikame Kūne Tvirta Dvasia
Kam tai kentėt per daugelį metų, kuomet gali išsigydyt

Savo specialiu gydymu stuČkinės kirmėlės, esu iš
gydęs daugelį žmonių, kurie Jau buvo nustoję išrigydv- 
mo vilties. Tūkstančiai ypatų kenčiančių nuo stučkin^; 
kirmėlės nežino, kad tai ta liga, todėl ima vaistus. nuo 
kitos lijęos. Todėl tas pry< tymus riiolco nepagelbsti. 

StuČkines kirmėlės mptomai..
Žmones kenčianti nuo šios baisios ligos turi seka

mus symptomus: pilvo skaudėjimas, .jautimas, kad kas 
lipa gerklėj, stoka apetito ,galvos skaudėjimas, vidurių 
užkietiėjimas, krutinės skaudėjimas. Jei turi vieną iš mi
nėtų sympatonvu, turit tuoj pamatyt mane, o aš išgydy
siu jtrumpiausį laiką, kaip galima. Gydau visokias vyrų 
ir moterų ligas, su pagelba vėliausiu elektrikiniu įran-

RAŠTO MOKYTIEMS 
Luko 11.52. 

DANIELIAUS REGĖJIMAS.

Seredos vakare, Vasario-February 1 d., 1922 m. 
ant 11037-9 Michigan Avė., Roseland, III.

Pradžia 7:30 vai.
South End Pythian Temple svet. K. of P. 

njto MILIONAI ŽMONIŲ DABAR
LAe/ GYVENANČIŲ NEBEMIRS! VHJ
Įžanga dovanai. Nėra Kolektų

TODĖL visi Chicagos apielinkių miestų ir mies
telių Naujienietės ir Naujieniečiai bukite iš 

anksto prisirengę atsilankyti į didžiausią aštuonfų 
metų Naujienų iškilmę. Sekamų miestų ir miestelių 

musų draugai pradėkite rengties.
Argo, III.
Aurora, III.
Auburn, III.
Bellwood, III.
Clearing, III.
Chicago, Heights, 1'11 
E. Chicago, Ind. 
So. Chicago, 111. 
N. Chicago, III. 
Gary, Ind.
Ilammond, III. 
IIegewich, III. 
Joliet, III. 
Kenosha, Wis. 
Kankakee, III.

Kongreso ateivybes komite
to pirmininko tvirtinimu Ame
rikos naujas atelvybės įstaty
mas sulaikė 1,(MX),(XX) ateivių 
nuo atvykimo į Jung. Valsti
jas; Pirmais penkiais pereitų 
apakai tybinių metų tik 180,(XX) 
svetimšalių buvo įleista.

Gražiausia V ido 
Išvaizda ir 

Gerbimą .
Moterys — Keletos dienų naudojimo 
CARTER1O MAŽAS’ JAKNŲ PILĖS 
padaro dau
giau nušvari- 
nime odos, ne
gu visi grožio 
gydymai, ko
ki tik yra. Ne
graži veido iš* 
žiūra, yra prie 
žasčia nevei
klių jaknų. Milionai žmonių, senų, 
jaunų ir pusamžių naudoja jas nuo 
aitrumo, svaigulio, vidurių netvarku- 
mo, pageltohavimo, spuogų ir šlakuo
tos odos. Jos visiškai prašalina vidu
rių užkietėjimo kankinimą.
Mažos Piles-Maža Doza-Maža Kaina

PRAKALBOS
SU PAVEIKSLAIS! TEMOJE

- KUR RANDASI NUMIRĘ?
Baisioji karė, kuri prasidėjo 1914 m. ir po jos sekančios Epidemijos, 

nuvarė į kapus tūkstančius, net milijonus kareivių; padarė didelius pulkus 
našlių ir našlaičių ir paliko visokių sužeistų žmonių; buvo priežastimi ba
do, maro, revoliucijos ir anarkijos. Kada tio jauni vyrai sugryš? Ar 
yra kokia viltis sulaukti juos pateinančius — prisikeliančius iš numirusų? 
Kada baigsis šitie vargai ir sielvartas. Kada nudžius verkiančiųjų ifŠaros?

ARTERS 
■ ITTLE jlVER 
ĮPILUS

SAPOMtNTDLj

PACIFIC
. LIMITED

K. uUuI5
ADVOKATAS
Miesto ofisai!

127 N. Dearborn St„ Room 1111-13
Tel. Central 4411. Va), nuo 9-8

Gyvenimo vieta: 
1823 Sa. Halited St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarrfntą Ir 
katvargą. Nadilioms nuo 9 Ud 11 r.

>— .............. ..... , ................ IMT

i n nr i u i tir n i rč*

MICKIEVIC
[3L

• ■

išjiort
. MK Llljl

Iteal Estai e, Prh 
hisuriiiai ir I

W. 35th St irti S.
T*8’ boulevard 611 

VaiandOs O Iki 6 kasdien 
Vakarais: Utar . Ket ir Sub. iki 9 Vaka

Ned.: iki 3 po pietų.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St„ kerti Leavitt 8L 
Telepkone Canal 2652.

Valandos! 4 Ud 6 po piet, lf nu 
7 iki 9 vakare.

Vada visokias bylai, visuose 
teismuose. Ekkemiaavoja Abetrak- 
tua, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Bianlus. 
Skolina Pinigus amt pirmo morg*- 
diaus ant lengvų itiygų.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

S. La Šalie St. Room 324 
Tel.: Central 6390

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

>■■■ i .......   /

S. w. BANES 
ADVOKATAS 

flfal.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1311 Rector Bailding 

7* West Monroe Street, Ckicaftb 
Phone Central 2560 

Rez. 3203 So. Halsted St. 
Tardė 1115, Vai.: 6 Iki • rak.

■ '""'f11 ■ .......................
TaL Haymarket 8669

JOSEPH W. GRIGAS 
Lietuvis Advokatu

Kambaris 806, Home Bank Bldg. 
Kamp. Milvraukee ir Ashland Avee 
Ofise y ai. j nuo 9 iki 5 far ana 7 

iki 9 vakare.

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

1805-7 127 N. Dearborn Si. 
Randolah 3899

MAURICE J. GOLAN 
Rm. 1102 S. Ashland BlvC 

Seeley 8671
.................... „ /

n’T'T“" i.
Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namų Tel.: Hyde Park 8395 
---------- -----------

Phone Boulevard 6801
ANTANAS GREDUSKĄ

Šknaralis
Kontraktortas |g 

budavotoju.
« ™ Būdavo jame ir Čabane.
1401 W. 47th St, CMcaga.

Pratušiinimo Išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo

me savo visą staką vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinaws, rain 
kotų, kelinių, trunku ir siuteasių už 
tokią žemą kainą, kad apsimokės da
bai* pirkti kitam metui dėvėjimui.

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

$20, $Y5 ir $30.
Siutai: $7.50, $16.50, $15, $20, $25, 

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

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
ncrcikčt \ ižti kitur, mes norime iš- 
pardu, .teikite anksti ir pasirin
kite k*. . .i dar visko yra. Užslganė- 
dinimas gvarantuojamas. įsteigta 
1902.

Atd-<K kasdieną iki 9 vai. Ned. Dd 
6 Vak. /

/ S. GORDON,
1415 So. Halsted St

AUKSINAI Į LIETUVĄ
Per Didžiausią Banką Lietuvoje 

LIETUVOS PREKYBOS IR 
PRAMONES RANKA 

100,000 Auksinų už $510.00
10,000 ” už 53.00

1,000 ” UŽ 5.50
Del infornvaeijų adresuokite į mus 
Ranka moka 3% už padėtus pinigus 

KIMBARK?,'?k 
108-t h & Michigan A v. Chicago, III.
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KORESPONDENCIJOS
IĮ-'- -

Įvairenybės.

ŠVENTIEJI SKAIČIAI.

KENOSHA, WIS.

Lietuvių Kooperatyvės Nalno 
Bendrovės veikimas.

Sausio 8 dieną. Lietuvių Ko
operatyve Namo Bendrovė sta
tė scenoje Miko Petrausko ope
retę “Maluninkas ir Kaminu- 

• krūtis”. Ebięjai buvo iš Chica
gos L. Kanklių Choras po va
dovyste A. P. Kvcdero. Loši
mas buvo Polonia ('Liberty) 
svetainėje, kampais Mikvaukec 
avė. ir N. Main St.VjPrie suren
gimo šio vakaro Ko-operacija 
pridėjo daug triūso ir lėšų, to
dėl ir vakaras pilnai pavyko vi
sais atžvilgiais.

Apie penktų valandų svetai
nė buvo pilnai prisikimšusi, o 
publika traukė kaip į “Kalva
rijų”. Vėliaus pritruko sėdy
nių ir buvo prašyta salės savi
ninko, kad parūpintų jų dau
ginus; bet iki gauta dauginus 
sėdynių, svetainė taip prisi
kimšo, kad nebebuvo vietos nei 
sėdynėms. Bet publika nepa
liovė traukusi į svetainę, ir ka
da buvo paaiškinta, kad nebėra 
sėdynių, tai jie atsakė, kad, jie 
galį pastovėti, bet turį būti.

šeštų valandų vakarų pasikė
lė kori i na ir prasidėjo lošimas. 
Publika susidomėjusi nutilo ir 
visi ėmė klausyti. Lošimas ėjo 
gerai. Vėliaus u^ scenos pasi
girdo kenoshiečiams žinomas 
A. P. Kvedero balsas, kuris pir- 
miaus jiems vargonininkavo. Jo 
skambus, tvirtas balsas už
trenkė publikos ausis ir visi 
ėmė šnibždėti vienas kitam, kad 
jis gražiai dainuoja.

Be gražaus dainavimo jis dar 
moka ir gražiai lošti. Jjuimina- 
k rėčio rolė publikų latfai sudo
mėjo. Lošimas pavyko labai 
gerai; aktoriai savo roles gerai 
atliko.

Pasibaigus lošimui, po trum
pos pertraukos buvo sudainuo
ta kelintas solų ir “L. Kanklių” 
Choras sudainavo keliūtą dai
nelių, Iš solistų geriausia} at
sižymėjo Teklytė soprano bal
su. Publika net kelis kartus 
buvo jų iššaukus. Iš vyrų pir
mas dainavo tenoras, vardo ne- 
bepamenu; sudainavo gerai; 
antras dainavo basas, J. A. 
Lengvinas, Maluninkas, jis 
taipgi gerai.gali dainuoti ir 
publikai jis patiko.

Vėliaus buvo šokiai; publi
ka linksminos iki vėlybos nak
ties.

Ko-operatykė Namo Bendro
vė pareiškia nuoširdų ačiū “L. 
Kanklių” chorui ir jo, vedėjui 
A. P. Kvederui už jų mokėji
mų užinteresuoti publikų savo 
gražiomis dainomis ir lošimu. 
Taipgi publikos atsiprašo už 
tai, kad buvo mažai sėdynių. 
Ateityje kuomet turėsime srfvo 
svetainę, ir parankumas bus 
tinkamesnis. Pasi.’Upinkime 
visi įsigyti nuosavų svetainę, 
tada galėsime turėti visus pa- 
rankumus.

— Vienas iš Komiteto.

“LAISVipčIŲ” PRISIRUOŠI
MAS GENERALIAM MUšIUI.

Binghampton, N. Y., sausio 
28 d.—-Brooklyniškėj “Laisvėj” 
bus rytoj “generalis mušis”, 
ir abiejų bolševikinių pusių— 
tos, kur iššokus iš orbitos ne
besulaikomai lekia į kairybes, 
ir tos, kur nori padaryti “halt” 
—generolai mobilizuoja savo 
jiegas prieš kits kitų. Šių savai
tę pats “halt’ininkų” vadas 
Pruseika atvyko net į Bing- 
hamptonų savo šalininkus-šėri- 
ninkus verbuoti ar bent 
“prox’s” jų surinkti. Bet 
“kairininkų” generolo Bimbos 
šalininkai spiriasi dar smar
kiau ir patys Brooklynan va
žiuoja, pasiryžę. Pruseikų ir 
Paukštį pašalinti nuo “Lais
vės”, o pastatyti ten Bimbą. 
Jei taip atsitiktų, tada ir Bing- 
hamptono dvi darbščios pane
lės tikisi gauti džiabo prie 
“Laisvės”, ir dirba išsijuosę.

šių valandų Binghamptono 
bolševikų lageriuose didelis ne
ramumas. —L. B. C.

šventaisiais skaičiais yra to
kie skaičiai, kurie laikoma tu
rinčiais stebuklingą galybę. Jie 
santykiuoją su dievingais daik
tais sav.otu budu. Juos tolydžio 
vartoja savo pamaldose žemes
nieji žmonės, šventų skaičių 
yra daug, bet didieji yra penki: 
2, 3, 4, 7 ir 13. Daugumas gal 
mano, kad 7 yra didžiausiu, bet 
jis yra mažiausios svarbos. Vi
si kiti dar menkesni. Pasakysi
me po kelis žodžius apie kiekvie
ną — 2, 3, 4, 7 ir 13.

Pirmiausia apie 2. Mes ran
dame jį visur. Jis yra tikybinės 
minties pamatu. Jis yra pama
tu didžiosioms pasaulio filozo- 
fijoms. Parašykime skritulį ir 
per jo centrą nuveskime kreivą 
liniją taip, kad ji padalintų skri
tulį į dvi panašias ir lygias dalis. 
Gal kas yra matęs Šiaurinio Pa- 
cifiko Gelžkelio Kompanijos žy
mę. Viena pusių raudona, kita, 
juoda. Tai senas rytėnų sim- 
bolas, Korėjos žymė. Ką ji reiš
kia? Ji reiškia pamatinę rytėnų 
tikybų idėją. Tai papildinių ir 
>riešinių buvimas visuomet tuo 

patim laiku. Mes negalime ma
nyti apie šilumą, nemanę apie 
šaltį; negaliihe manyti apie tur
tingus, nemanę apie biednus; ne
galime manyti apie gyvastį, ne
manę apie mirtį; negalime ma
nyti apie gerą, nemanę apie blo
gą. — Yra minčių, kurios ne
gali eiti į galvą, jei tuo patim 
kartu nėra atėjusi papildomoji 
mintis.

Šita tikrenybė anksti įsibrėžė 
žmonijos omenin. žmonės žiu
rėjo į daiktus kaipo į teigiamuo
sius ir neigiamuosius, kaipo į 
vyriškus ir moteriškus, kaipo į 
šviesą ir tamsą, gerą ir blogą, 
karštą ir šaltą, žiemą ir vasarą, 
dieną ir naktį. Jie nemanė apie 
šitą nuolatinę bendrą būtį kaipo 
priešingumą; jie skaitė ją papil
domąja.

Tas skritulys kreiva linija pa
dalintas į dvi dalis — juoda mo
teriška, raudona vyriška — yra 
kūryba, visata, pasaulis, viskas; 
jis yra pamatine idėja rytėnų 
tikybinėse filozofijose ir Ameri
kos indijonų tikybose. Kiekvie
na Amerikos indijonų tikybinė 
apeiga remias lyties. Ta pati 
idėja fetišuose pastatytuose ties 
namais Afrikoje; jie reiškia ne 
<ovą, o papildą; jie vaizduoja 
vienintelį kūrybos būdą, kokį 
kada kas žinojo.

Trys yra šventas skaičius. Ko
dėl? Nes jis išsemia visas gali
mybes, žiūrint į jį tam tikru 
žvilgsniu. Tas turi būti su kiek
vienu šventu skaičium. Gi ne
galima pamanyti apie daugiau 
kaip dvi dideles kainąsias gam
tos pajiegas žiūrint šituo žvilgs
niu. Trys reiškia gyvųjų daik
tų visybę ir pilnybę — trys reiš
kia visą žmoniją: kiekviena 
žmoginė būtybė yra vienu tri
jų daiktų — vyru, moterim, vai
ku. Kitos žmoginės būtybės nė
ra kaip tik vyras, moteris ir sėk
mė.

Pasaulio tikybose trejybės at
sitinka dažnai. Senovės ir Rytų 
tikybose jų yra šimtai. Didžiu
ma trejybių yra naturalės—vy
ras, moteris ir vaikas. Trejybė, 
apie kurią mes daugiausia esa
me girdėję, yra nenatūrali. Tik 
pagalvokime apie trejybę susi
dedančią iš trijų vyriškų būty
bių! Ar žmonės, kurie laikosi 
tokios trejybės, patenkinti ja? 
Aišku, kad ne, nes jie per am-

žius darė sukilimus prieš ją. Pa
imkime du didžiuosius krikščio
nybės pasidalinimus — kokią iŠ 
tikro trejybę jie garbina. Vie
nas jų praktikoje pakeitė tą tre
jybę kita susidedančia iš Tėvo, 
švenčiausios Mergelės ir Sū
naus. Kitaip sakant katalikų 
bažnyčia pusiau sąmoningu bu
du nėra patenkinta trejybe su
sidedančia iš Tėvo, Sunaus ir 
Dvasios šventos, tolygios galy
be ir vyriškumu.

O kaip su protestonų bažny
čiomis? Jos ėmėsi to dalyko 
kitoniškiau, bet kas yra naujo- 
vinė protestonų trejybe? Ji su
sideda iš vyi-o Tėvo, iš antrojo 
nario, kuris visais savo prigim
ties palinkimais ir budu yra 
daugiau moterimi negu vyru; ir 
iš trečio nario, apskritai įsivaiz- 
domo paukščiu. Taigi net krik
ščionybėje yra sukimas atgal 
prie natūralesnio trejybinių tau
tybių suopročio.

(Bus daugiau)

Tuneliai kroviniams ve 
žioti po Chicagą.

Beto ji turėjo apie 24,000 tč 
Icfonu.

KRIOKIANTYSIS 
KOSULYS

Jus GALITE šį bei tą padaryti krio
kiančiam kosuliui! Neturite būt be 
pagelbės, kuomet baisusis paroxizmo 
kosulys kankina kūdikio kūnelį. Gles- 
sco pagelbės nuo kriokiančio kosulio 
ir sutrumpins užpuolamąjį laiką.

Glessco išskirsto kraujo susimetinvą, 
atidaro kvėpavimo pareigas. Prašali
na krupą į 15 minutų. 50c. visose vais
tinėse.

For Coughs, Coldsand Croup

Mažne po visomis Chicagos 
centralio biznio skyriaus gat
vėmis eina kiauriimos arba tu
neliai šešiųdešimtų mylių ilgu
mu, sujungdami važtos^ (frei- 
tinės) gelžkelių keliogalas su 
prekybos namais. Tuneliai iš
taisyti siaurabėgiais (2 pėdų) 
elektriniais gelžkeliaisi ir ap
rūpinti vožtuvais su plieno va
gonais, kurie panaudojama dau
giausia gabenimui prekių1 į 
gelžkelines važtos stotis ir at
gal ir gabenimui anglių į biz
nio vietas. Iškastosios žemės 
namus statant ir šiukšlės iš 
naujųjų trobų išvežama tune
liais, kas leidžia statymą eiti 
be sutrukimo. 1914 in. Chica
gos Patarnavimo kompanija, 
kuriai dabar priklauso tunelių 
sistema, leido 117 motorų ir 
3000 vagonų anglims, prekėms 
ir kitiems daiktams gabenti.

tunelių sistemos 
teisė buvo duota 
1899 m. Illinojaus

Pradinė 
nuosavybes 
vas. 20 d., 
Telefono ir Telegrafo kompa
nijai, kurią 18JJ8 m. suorgani
zavo A. Gį
norėdamas įsteigti nepriklauso
mą telcfonoJ\8.įstemą. Pataiso
muoju patvarkymu liep. 15 d. 
1903 m. kompanijai buvo duo
ta teisė kurti ir operuoti po
žeminė sistema pašto siunti
niams, laikraščiams, pakeliams 
ir apskritai važtai vežioti. Tu
neliai eina 19 pėdų žemiau 
miesto neardomos žemes, arba 
33 pėdose žemiau gatvių pa
viršiaus, t rok i nes linijos tune
liai turi pločio iki 12 pėdų 9 
colių ir aukščio 14 pėdų, o 
mažesnieji 6 pėdų pločio ir 7 
pėdų 6 colių aukščio. Tunelio 
sistemos dalis pradėjot veikti 
rugį). 15 d., 1906 m., bet visa 
nebuvo vartojama iki rugsėjo

įceler su kitais

Antra Kalba į pusę milijono 
Naujų Ateivių Amerikoje

Pienas yra vienas svarbiausias jūsų maistas. Jūsų vaikai TURI 
gauti pieno. O ir užaugę žmonės randa pieną ekonomiškiausiu 
ir sočiausiu maistu. Nežiūrint koki bus rinkos kaina gėram 
pienui, jos siūlo didesnį kiekį maistingumo, negu bile kitas dialy- 
kas už tuos pačius pinigus.
Turėdami didelę pleho svarbą omeny, pasirodo reikalinga, kad 
mes,, pirkdami šitą svarbiausi maistą, tikrai butume tikri, jog 
gauname geriausį pieną Pienas apskritai gaunamas iš įvai
rių šaltinių. Jį gamina daugelis įvairių kompanijų. Ir žinoma 
nekuri dalis pateikiamo pieno yra grynesnė ir sveikesnė, negu 
kita. Nekurios kppipanijos turi tobulesnį įrengimą pieną gauti 
ir supakėti, negu kitos.
Vienas aiškus vardas, kuris per tris ketvirtadalius šimtmečio stovėjo už 
viską kas yra geriausio ir gryniausio piene buvo ir yra BORDENO. Tai 
senas ir garbingas vardas. Kuomet amerikonai mano apie pieną jie neju
čiomis mano apie Bordeną. Bordeno Eagle Brand Pienas išaugino milijo-? 
nūs ir milijonus Amerikos kūdikių. Daugelis moterų, kurios šiandien se
nutes buvo buvo išaugintos Bordeno Eagle Brand Pienu. Jos savo laiku 
išaugino savo vaikus, o šitie savus, vis tuo pačiu, laiku išbandytu geru pie
nu. Jis yra puikiausias ūkio pienas, iš puikiausių pieno ūkio sekcijų Ame
rikoje, sumaišytas su atatinkama kiekybe cukraus, o paskui sutirštintas ir 
sudėtas į sanitariškas blekipes. Jis pas tave ateina tokis pat grynas ir 
sveikas kaip supakėjimo dienoje. Kiekvienos blokines tobulas stovis yra 
absoliutiškai garantuotas. Gali pirkti ją su absoliučiu pasitikėjimu. Tu ir 
tavo vaikai yra apsaugoti su Bordeno Eagle Brand Pienu.
Kuomet labiau įsigyvensi Amerikoje pamatysi kaip plačiai šitas geras mai
sto produktas yra vartojamas. Bet sykiu turi žinoti, kad yra dauk kitokių 
pieno rųšių, kurius galima pigiau pardavinėti, kadangi jie nėra tokios augš- 
tos rųšies. Bet kaipo išmintingas vyras ar moteris žinai, kad gera rųšis 
yra visada verta teisingos kainos. Ir kuomet ateinama prie tokio svarbaus 
produkto kaip pienas tavo .vaikams ir sau patiems, išmintingiausia yra ' 
pirkti tas, kas žinai yra' garantuota kaipo sveikas, grynas ir saugus. Per 
tris ketvirtadalius šimtmečio jis išlaikė bandymus. Per tris ketvirtadalius 
šimtmečio jis 4>uvo ir tebėra šiandien vienu didžiausiu pryšaky stovinčiu 
pienu vartojamu visoje Amerikoje.
Tūkstančiai ir tūkstančiai tavo draugų ir tautiečių vartoja Bordeno pro
duktus. Jie iš patyrimo žino, kad ta rųšis yra saugiausia. Neužtenka 
vien sakyti “pieno” savo groserninkui. Visada apsimokės tau jei atminsi 
sakyti “Bondeno”.
Jei rūpiniesi savo vaikų maitinimu, mes turimo raštų tavo kalboje, kuriuos 
su mielu noru prisiusimo dykai, jei tik atrašysi mums ir paprašysi.

1 1907 n,;„ , / , . ,MRS. A. MICHNIEWICH
Illinojaus Telefono ir J ele-, AKUŠERIJA

grafo kompanija spalį,- 1903'3101 So. Iiahted st., kampas 31 gat.
m. perleido tunelių sistemą Illi- 
nojaus Tunelių kompanijai, o 
toji lapkritį, 1904 m. perleido 
ją Chicagos požeminių kelių 
kompanijai. Balandį, 1912 m.

gos patarnavimo kompanijai, 
kurios autorizuotas kapitalas 
išneša $53,600,(XX).

Darbininko Draugas

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

Viename name su Dr. Monkevičium 
Tel. Boulevard 97()8

Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn 
silvanijos 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdimo. 
da rodą vigo-, 
kiose ligose ir 
kitokiuose re i 
kaluose mo
terims ir mer- 

 ginoms.

hos 
Pa- 
pa- 

prie 
Duo

Gargus per daugiau kaip 
50 metų.

Tčmyk Ikaro (Anchor) VafzbaženklĮ.

Dr. A. R, Blumenthal
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

Parašyk jei įdo
mauji ar dirbi 
prie išradimų. Pa 
aiškinimas veltui.

MANUFACTURERS
PATEKT CO ]

S20 FIFTH AVĖ 
N£W YORK

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.
Ned. 10 iki 12 pietų 

Tol. Boulevard G437

Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 8 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija: 2811 W. 63rd $1.

1 Tel. Prospect 3466

Tel. Boulevard 21G0

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street 
CHICAGO, ILL.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 9118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS' 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki G 
po piet, G iki 9 vakare 

Ncdėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 S<> Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St.

CHICAGO, ILL. / 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaro

Talaphana Vaa Bunm 894

DR. A. A. ROTU
BOSAS GYDYTOJAS fr CHIRURGAS 

8*edalbta« Moteriškų, Vyriškų, 
Taikų Ir riaų chroniškų ligų

Ofisam 8314 80. Habted St. Chicag*
Talaphana Drovar M93

Talandaaj 18—11 ryta; 8—3 m pfat, 
rHųdilUmir 18—19 dfaao

Telephone Yards 1532

Dr. J. KULIS
» Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Gydo visokias ligas motertį, vai
kų ir vyrų. Specialiai gjfdo lim

pančias, senas ir paslaptin- 
. gas vyrų ligas.

3259 Halsted St., Chicago.

Ofiso Tel. Blvd. 782Ū 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkels savo ofisą 1 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 8:80 ild 5 fr 

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

N am.: 2914 W. 48rd Strut 
Tel. Lafayettų 268

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 80 metai 

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

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS!

Nuo lt ryto iki 8 po pietų, 5—7 
vakare. Nedaliomis nuo 1Q — 

2 po piet 
Telephone Yarda 687
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kurinius, kurie “piešia gam
tos vaizdus ir apsireiški
mus, žmonių gyvenimo nuo- 
tikius taip švariais ir nekal
tais, kaip gėlių žiedus, ku
riais džiaugiasi kiekviena 

[gyvastis.” Iš to išeina, kad 
dailė visai neprivalo liesti 
to, kas yra bloga — nešva
ru, nedora, pikta — gamto
je arba žmonių gyvenime. 
Ir jeigu šitoks dailės supra
timas butų teisingas, tai žy
mi dalis vadinamosios “rea
listinės” literatūros (tokios, 
sakysime, kaip žemaitės 
raštai) turėtų būt visai iš
mesta iš dailiosios literatū
ros. ,

ekonomijos reikalai, tai dai
lė stengiasi apimti visą gy
venimą ir gamtą. Todėl, 
jeigu kas stengiasi įspraus
ti dailę į partijos ribas, tas 
jai kenkia.

Vienok nėra abejonės, 
kad politika ir ekonomija 
lošia nulemiančią rolę žmo
nių gyvenime, ir ačiū tam 
jos deda savo antspaudą ir 
ant dailės, kurinių.
yi.Tim—inirinimi m

| 4p£pqZ#<g Į

AR GRAŽU TAIP MELUOTI?

Ufahnokijlm© Kaišai
CNeagoje — paltai

Metama .ir - ~i j _ 
Pusei meti < r « « 
Trims minėdama i ■ >

|8J0
, 4.50

2.25
1.75
1J0

Viena kopija 
Savaitei — 
Minėsiu! M

18
7*

Metams - - ----- 1 j
Pusei meti r , r , 
Trims minėsiant© -ir 
Dviem minėsiant© —r T -r- 

,Vienam minėsiu! , r r ,
Eietuvon ir kitur uisienieoeM

Mtpiginte) t
Metams ________ 1L |8.IO
Pusei meti —, - - , • , 4.50
Trina minėsiant© - - -- ■ - - 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu au aisakyma*

I7.ro 
4.00 
2.00 

, 1.50 
- .75

-o

Dailė ir 
party viskamas.

Vakar vienas musų skai
tytojas mėgino pagvildenti 
klausimą, ar dailė yra pąr- 
tyviską, ar ne. Jo nuomo
ne, dailė nėra ir negali būti 
partyviška, nes visa, kas 
priklauso partijai, yra vien
pusiška, egoistiška ir kerš
tinga.

To musų skaitytojo pa- 
keltasai klausimas yra per
daug platus ir painus, kadi 
butų galima jį išaiškinti 
trumpame straipsnyje; bet 
mes čia norime padaryti ke
letą pastabų, kurios gal pa
skatins ir kitus musų skai
tytojus daugiaus pagalvoti 
apie tą dalyką.

Kalbant apie santykius 
tarpe dailės ir partijos, pir
miausia, mums rodosi, rei
kia išsiaiškint sau, kas yra 
dailė ir kas yra partija.

Vakar išspausdintojo 
straipsnio autorius, be abe
jonės, labai susiaurina dai
lės prasmę. Jisai, pav. sa
ko, kad dailiaja literatūra

Dailė tečiaus nėra tokia 
siaura. Ji stengiasi atvaiz
duoti ne vieną tiktai gyveni
mo pusę, o visą jį—parodyt 
jį tokiu, koks jisai yra.

Gyvenime yra ir “alkanų 
vergų” ir “kraugerių” ir 
keršto. Kodėl gi dailė turė
tų ignoruoti šituos apsireiš
kimus? Ir nejaugi tiesa, 
kad vergų kerštas prieš sa
vo skriaudikus yra absoliu
čiai netikęs dalykas: ar gi 
vergų nuolankumas savo 

I skriaudikams yra vertas di
desnio pasigėrėjimo?

Partijos prasmę tasai ra
šytojai taip pat be reikalo 
labai susiaurino. Jisai ma
ino, kad partija ir sekta yra 
tas pats: kaip viena, taip ir 
antra, girdi ,viską daro tik
tai savo naudai ir kovoja 
prieš visas kitas partijas ir 
sektas. Bet ištiesų, jeigu 
partija pasidarė pana
ši į sektą, tai ji yra išsi

lsimus]. Partija (žinoma, 
čia mes kalbame apie politi
nę partiją) turi tarnauti 
tam tikriems visuomenės 
reikalams, o ne kokiam 
nors įsivaizduotam tikslui 
(kaip religinė sekta) arba 
savo labui. Juo daugiaus 
[yra visuomeninio turinio 
[partijoje, tuo ji yra vertes
nė.

Kodėl gi tas turinys ne
gali būt išreikštas dailėje?

Musų rašytojas ima, kai
po pavyzdį partijos, tas or
ganizacijas, kuriose vado
vauja vadinamieji “kairie
ji”. Nieko nuostabaus, kad 
jisai toje partijoje pasigen
da dailės. Bet ar daug yra 
gerų daiktų, kuriais ji galė
tų pasigirti?

Dailė nėra priešinga par
tijai, bet jos sritis yra kito
kia.

Kad pateisinus bolševikus dėl 
tos pasibaisėtinos suirutės, kuri 
įsivyravo Rusijoje, musų komu
nistai stengiasi apmeluoti socia
listus. '

“Laisvė” rašo, kad visur, kur 
tiktai socialistai paėmę valdžią į 
savo rankas, jie pasirodę blogais 
šeimininkais, ir ji nurodo Veng
riją, Gruziją ir Austriją.

Pasak “Laisvės”, “socialistai 
Vengriją nugaspadoravo”: tuo 
gi tarpu yra neužginčinamas 
faktas, kad Vengriją atidavė į 
reakcijos nagus komunistai. Pa
sinaudodami tuo, kad darbininkų 
ūpas Vengrijoje buvo palinkęs 
Rusijos bolševikų pusėn, komu
nistai tenai įsisteigė “sovietų 
valdžią” ir ėmė vykinti komu- 
nizijią. Bet Vengrijos valstie
čiai pasipriešino tai valdžiai ir 
Rumanijos armija, pasinaudoda
ma tuo, įsiveržė į Vengriją. Kuo
met komunistai pamatė, kad jau 
viskas žūva, tai jie pasikvietė 
socialdemokratus ir darbininkų 
'unijų atstovus ir pasiūlė jiems 
paimti valdžią į savo rankas. 
Bet jau buvo vėlu: naujoji val
džia nespėjo nė užimti savo vie
tos, kaip Rumanijos ir Vengri
jos oficieriai suėmė ją ir paso
dino į kalėjimą. Tapo įsteigta 
kruvina generolo Horthy dikta
tūra.

Meluoja “Laisvė” ir apie Gru
ziją. Ji sako, kad Antante (tal
kininkai) ir kontrrevoliucionie
riai buvo “susiviję lizdą” Gruzi
joje, kuomet ją valdė socialde
mokratai. Tuo gi tarpu jokie 
kontr-revoliucionieriai neturėjo 
progos veikti Gruzijoje; o kas 
dėl Antantės, tai socialdemokra
tinė Gruzijos valdžia koletą kar
tą griežčiausiai atsisakė klausyt 
jos, kuomet ji reikalavo, kad 
Gruzijos valdžia kariautų prieš 
Rusiją. Jeigu Gruzijos valdžia 
butų tarnavus Antantės tiks
lams, tai pastaroji butų stengu
sis apginti ją nuo bolševikų; bet 
talkininkai nė piršto nepajudino; 
kuomet raudonoji bolševiką ar
mija įsiveržė į Gruziją. Talki
ninkai buvo net nepripažinę Gru
zijos valdžios.

Dar begėdiškesnis melas te> 
kad GruzijosKuomet partijai pir-jčiaus yra sakyti L-I 

galima vadinti tiktai tokius moję eilėje rupi politikos ir darbininkai “sukilę” prieš sočiai-

demokratinę valdžią. Ta valdžia 
buvo nuversta ne Gruzijos dar
bininkų, o Rusijos bolševikų ar
mijos (skaičiuje 200,000 karei
vių), kurią rėmė turkų naciona
listai. Jeigu, kaip “Laisvė” pa
sakoja, Gruzijos darbininkai bu
tų nu vertę socialdemokratų 
valdžią ir įsteigę sovietus, tai 
kodėl gi dabartiniai Gruzijos 
valdonai turi laikyti tenai didelę 
okupacinę rusų armiją? Kodėl 
šiandien yra prigrūsti Gruzijos 
kalėjimai? Kodėl tenai nėra 
nei žodžio, nei spaudos, nei su
sirinkimų laisvės?

Pagalios, keletas žodžių apie 
Austriją. “Laisvė” ir čionai ran
da blogą socialistų gaspadoravi- 
mą. Ji sako, kad ačiū socialis
tams Austrija “jau randasi antį 
bankruto slenksčio”. Tai yra 
besąžiniškas tiesos iškreipimas. 
Viena, nežiūrint *viso savo skur
do, Austrija šiandie yra nepa
lyginamai geresnėje padėtyje, 
negu kokie treji metai laiko at
gal. Po to, kai pasibaigė karas, 
Austrija buvo taip suvargusi, 
kad visame pasaulyje buvo 
skleidžiami atsišaukimai, ragi
nantys aukauti Viennos gyven
tojams, idant jie neišmirtų ba
du. Beveik visi Viennos fabri
kai stovėjo, duonos nebuvo, ir a f I
per ilgoką laiką tiktai užsienių 
labdarybė palaikė^ Jos gyvento
jus. šiandie gi^Austrijos žmo
nės jau neprašo almužnų sveti-' . 
mose šalyse, ir jos industrija 
eina neblogai.

i
Dideliam varge Austrija at

sidūrė ne tiktai dėlto, kad ją bai
siai nualino karas, o dar labiaus 
dėlto, kad pergalėtojai (Antan
tė) atėmė iš jos beveik visas že
mes. Dabartinė Austrija turi 
tik 7 milionus gyventojų, iš ku
rių agie 3 milionai gyvena Vien- 
noje: milžiniškas didmiestis šit 
mažu sklypu žemes, apsuptu iš 
visų pusių priešais.^ Ji neturi 
nei pakankamai savo duonos, 
nei anglių kasyklų, nei žalių me
džiagų savo dirbtuvėms. Visa tai 
ji turi gauti iš užsienių.

šitie faktai yra žinomi kiek
vienam laikraštininkui, ir reikia 
visai neturėti sąžinės, kad, aky- 
veizdoje tokių faktų, drįsus kal
tinti socialistus.

Austrijoje socialdemokratai 
dai nebuvo ir,nėra taip stiprus, 
kad galėtų vieni valdyti šalį 
(dabartiniame jos ministerių 
kabinete socialdemokratų visai 
nėra), bet jie yra pakankamai 
stiprus, kad nedavus buržuazi
jai įsteigti savo diktatūrą. Ir 
dėlto mes matome, kad Austri
joje šiandie yra daugiaus lais
vės visiems žmonėms ir dau
giaus progos darbininkams gin
ti savo reikalus, negu bent ku
rioje kitoje šalyje. Austrijoje, 
pav. visos partijos, neišskiriant 
nei komunistų, gali laisvai veik
ti ir leisti savo laikraščius; o 
kada tokią laisvę turės bolševi
kiškoji Rusija? Kada Rusijos 
komunistų valdžia duos social
demokratams tiek teisių, kiek 
Austrijos socialdemokratai duo
da teisių komunistams?

LIETUVIAI KOMUNISTAI 
/ SUSKILO. Sveikatos Dalykai

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas I

UPTON SINCLAIR’O
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

<T«©inya)

Ir tai nebuvo pereinamas ūpas. Petro sė
dynė buvo tokia sopama, kad jis su vargu ga
lėjo pasėdėti tramvajuj važiuiMlamas namon ir 
todėl jis visu keliu galvojo, kaip čia atkerši- 
nus p. Gadui. Jis atsiminė, kad p. Gudas yra 
Nelsono Akermano dalininkus; Petrus gi tu
rėjo šnipą Nelsono Akermano namuose, kuris 
rengė “fabrikaciją”* Tūtai jam dabar dingte
lėjo, kad butų gera kokiu nors bildu pradėti 
dinamitinį sąmokslą prieš p. Gudą! Jam .pra
dėjus vajų prieš p. Gudą radikalų darbuotėj, 
gal pavyktų surasti aidoblistų, kurie sutiktų jį 
sugauti, nusinešti ir prisirišę kur prie medžio 
gerai išvanoti jam kailį žaltiniu rimbu!

LXV.

ŠITOMIS mintimis Petras sugrįžo į Ameri
can Ilouse viešbutį, \kur Magivnė žadėjo su 

juo tą vakarą pasimatyti. Petras nuėjo į kam
barį 427 ir, būdamas pavargęs nuo pereitos nak
ties sujudimo, atvirto lovoje ir kietai užmigo. 
Ir kada jis iš miego praplėšė akis, tai jis nežino
jo, ar tai buVo sapnas, ar jis, užmigęs numirė 
ir su p. Gadu atsidūrė pragare. Kažkas jį smar
kiai purtė ir šiurkščiu J>alsu žadino, “Kelkis!” 
Petras atidarė akis ir pamalė Magivnę; supran
tama, tame nieko nuostabaus nėra; natūralia da
lykas Magivnei jis žadinti. Bet kas čia? Magiv- 
nės balsas buvo piktas, Magivnčs veidas buvo 
pajuodęs ir — netikėtiniausis dalykas — Ma
givnė turėjo revolverį savo rankoje ir laikė jį 
atkištą Petrui panosėn!

Petrui tuomi labiaus buvo sunku išbusti, 
kad jis negalėjo tikėti, jog jis yra išbudęs; Ma
givnei taipgi tuomi sunkiaus buvo su juo susi
kalbėti, kad jis, buvo išsižiojęs ir išsigandusio
mis akimis spoksojo į revolverio šauterę.

—M-m-mano Dieve, p. Magvnc! k-k-kas pa
sidarė?

- —Kelkis! — suriko žiurkeveidis vyras, pri
durdamas visą eilę keiksmų.

Jis nutverė Petrą už švarko atlapo ir pa
state jį ant kojų vis atkišęs kc veiverio šauterę,

Komunistei, kurie žadėjo vi
so pasaulio proletariatą suvieny
ti po savo vėliava, susiskaldę į 
tiek priešingų srovių, kad šian
die jau net yra sunku atskirti, 
kurie jų stovi kurioje pusėje.

Paskutiniu laiku, kada ėmė 
organizuotis vadinamoji “Ame
rikos Darbininkų‘Partija” įvyko 
dar vienas, ir bene didžiausias, 
skilimas tarpe Amerikos komu
nistų.

Pernai slaptosios komunistų 
partijos centras savo didžiumo
je nutarė steigti legalę partiją 
ir “eiti į minias”. Centro ma-s 
žuma (trys žmonės) t? n pasi
priešino ir tapo už tai prašalin
ti iš savo vietų.

Lietuvių komunistų sąjungos 
centras, išrinktas konferencijo
je, kuri įvyko pereitą rudenį, 
pritarė partijos centro mažu
mai, todėl jisai tapo suspenduo
tas ir jo vieton tapo paskirta ki
ta vyriausybė.

Bet išmestoji komunistų par
tijos centro mažuma ir praša
lintieji lietuvių komunistų są
jungos viršininkai nenusileido. 
Jie ėmė varyt smarkią agitaci
ją prieš “dešiniuosius” komu
nistus ir sušaukė nepaprastą 
konvenciją”, šita konvencija 

pasmerkė “dešiniuosius”, išrin
ko naują partijos vyriausybę ir 
įstatė į vietas prašalintuosius 
komunistų sąjungos viršinin
kus. “Dešinieji” komunistai 
(kurie pritaria Am. Darb. Parti
jai) tapo išmesti iš partijos.

Tai tokia yra, trumpais žo
džiais, to naujo skilimo istorija. 
Kadangi komunistai veikė slap
tuose rūsiuose, tai apie šituos 
jų nesutikimus publikai beveik 
neteko girdėt. Tiktai dabar jau 
jie ima atvirai kovot prieš vieni 
kitus, ir jų raštai duoda progos 
arčiau susipažinti su tuo, kas 
dedasi jų tarpe.

Šiomis dienomis vienas musų 
skaitytojas prisiuntė mums pir
mutinį numerį “Kovos”, kurią 
slaptai leidžia lietuvių komunis
tų sąjunga. Ją redaguoja “kai
rieji” komunistai, kurie aprašo, 
kaip jie nugalėjo Dūdeles, 
Paukščio ir kitų “išdavikų” 
frakciją.

SVEIKATA, PAVELDĖJIMAS 
IR APYSTOVOS.

gerai 
organizmas 

sekine nesus- 
ir jicgų, vei- 
viena kitai 
galo suran- 
pradžia. Tai-

“Tėvynes Gynėjo” poe
tas atsisveikina su 

kelinėm.

I

Sudiev jums, kelines plačiausios, 
Kuriose du metu braidžiau.
Į iųs kišenes kuogiliausias r' 
“Nudžiautus” obuolius slėpiau.

Sudiev ,daugiau nebebraidysiu 
Po jųsų kiškas sieksnines, 
Daugiau jau jus nebevalysiu, 
Nelopysiu jau jus skyles.

1Sudiev jums, kelines brangiausios,
Ir su skylėm ir su lopais, 
Kurios išrodete ant kinkų 
Lyg oru pripustais maišais.

Sudiev, kelnaitės. Laiko stoka, 
Tuoj jumis velku ir metu, — 
O ne! Dar reik išimt taboką! 
Na išėmiau, — sudiev, einu!

[“Karys”]

Hyman Cohen, M. D.
Gera sveikata žmogaus gyve

nime yra vertingiausias daik
tas, neįkainojamas daiktas. 
Nuo jos priklauso viskas, sėk
mingumas, pasigerėjimas gyve
nimu, laimė. Gera sveikata yra 
gerai veikiančio ^organizmo ir 
patinkamų apsiaučiančių apys- 
tovų sėkmė.

Nepaliaujamo j kovoj, kurti 
eina gamtoj, šitie du veiksniai: 
gerai veikiąs organizmas ir pa
tinkamos apystovos, turi eiti iš
vien geros sveikatos išlaikymui. 
Tik prisižiurpkime, kaip 
veikiąs žmogaus 
pats yra laiminga 
kaitomų sąmyšių 
kiančių išvien ir 
priešingai iki ant 
dama apyštovose
gi matome, kokia galinga pajie- 
ga yra apystovos. Dalinai jos 
valdo mus ir nulemia mums 
musų gyvenimo likimą kur-kas 
dar mums negimus. Ir per vi
sus nesuskaitomus laikus, kur 
musų audmėnys netiesioginiu 
budu verpės, musų pavidalas 
išpatolo žiodės, musų kraujas 
gėrės energijos, ar teršės liga, 
musų stomuo sprendęs, musų 
sugebamai neaiškiai brėžės, 
musų gyvenimo motis tapo nu- 
matuotas — per tą laiką mes 
beviekiai gludėjom laiko krūti
nėj ir neturėjom jiegos nei per
mainyti, nei sulaikyti likimo 
rankos.

Didelėj daly tas taip yra ir 
mums užgimus, ypatingai ku- 
dikybės laikotarpiu. Čia taipgi 
apystovos daugiausia sveria. 
Retkarčiais mes suvirkstame 
būdami silpni, su mumis nege
rai pasielgus. Retai kada mus 
supranta ir pataiko į musų no
rus. Nežinybė gula ant mus, 
klaidingas musų įgimties ir rei
kalų supratimas palieka mus 
daugybei su raitančių veiks
mų. Musų silpno balso niekas 
nepaiso, iki gabaus mes pas- 
prustame pro jaunatvės vartus 
į subrendimą.

Pasiekus vyriškumo, padėtis 
pakitėja; dabar mes gaunam 
viršų ant savo apystovų, dabar 
yra musų vienintelė proga kur
ti savo gyvenimus ir pritaikyti 
savo apyslovas sveikatai ir lai
mei. Mokslo pažanga suteikė 
mums mažne neaprėžtą galią 
ant sąlygų palankių 
Mes dabar galim 
marus, padarančius 
dingu tam tikruose

Utaminkas, Sausio 31, 1922
Mes galim nustatyti savo veik
lumų rūšį ir dydį atsižvelgiant 
į sveikatos užlaikymą ir gyve
nimo prailginimą. Ir galinus, 
jei darėm klaidų, jei mes lei
dom ligai atsirasti musų tarpe, 
ijies turime žinojimą ir priemo
nes kovai su ja.

Bet ar mes pasinaudojame 
proga, kada ją turime; ar mes 
nustatome vyriškumo jiegas, 
kad veikus į svarbiausi dienos 
klausimą? Su apgailėjimu tu
rim pasakyti, kad ne. Tas, kas 
turėtų surūpinti visus, surūpina 
tik kelis. Minios nenumamo 
apie tą žeidimą ir luošinimą, 
kuriam jos buvo paliktos tam
siausiais praeities laikais; jos 
nenumano apie dabarties gali
mybes žmonijai naują ir svei
ką pradžią suteikti. Mes vis 
tebegyvenam tarp purvų, epi
demijų ir ligų. Belaikė mirtis 
dar vis yra žmonijos likimu; 
tas blogybes, kurioms buvome 
palinkę, dar vis tebededam ant 
busimųjų kartų.

Jus, vyrai ir moters, kurio 
turite išgalės savo ir busimo
sios žmonijos apystovas sukur
ti ir sužiesti, negalite nieko ge
resnio padaryti kaip pašvęsda- 
mi savo mintis ir energijas 
sveikoms apystovoms kurti ir 
palaikyti. Yra kuriama sąly
gos sveikai jūsų pačių ir bu
simųjų kartų bučiai.

Kuo jus prisidedate?

užkrėtimui ir gauti 
išvėdinimą.

sveikatai, 
išnaikinti 
orą nuo- 

kraštuose;

Bandys susikalbėti 
su Marsu. .

Marsu mokslininkai daugiau 
domisi, negu kokia kita planeta, 
šitas domesys paeina iš to, kad 
manoma, jog jame gyvena bū
tybės, nedaug kuo atsiskirian
čios nuo žemės žmonių. B.e to 
yra manoma, kad galima susi
kalbėti su Marsu, šįmet šitą 
išmėginimą žada padaryti 
mokslininkai, pasirinkę pato
giausi tam laiką. Pats patogu- 
sus,laikas busiąs birželio mėne
sį, kada Marsas bus gerai ma
tomas ir turės didžiausio vais
kumo; jis tąsyk bus matomas 
per visą naktį ir bus aušrine ir 
vakarine žvaigžde. Po to jis 
pasiliks vakarine žvaigžde iki 
metų pabaigai ir bus apie už 
trijų valandų nuo saulės į ry
tus. Dabar ruošiama įmonės 
pasiuntimui elektrinių ženklų į 
Marsą; galutinis jų išmėgini
mas įvyksiąs, kada Marsas bus 
mažinusiame atokume nuo mus 
— apie per 36,000,000 mylių, 
šie metai ir 1924 m. busią ge
riausi susikalbėti su Marsu; 
paskui tokia proga atsitiksianti 
jei bent už 500 metų.

prideramą 
Mes žinom, kaip 

reikia laikyti vanduo, kad jis 
butų sveikas gerti. Mes galim 
išanalizuoti savo maistus ir pa
sakyti, ar jie yra liuosi nuo Il
ginių nuodų bei sudarkymo, ar 
ne. Mes galim kaip reikiant 
pašalinti išmatas, be kurių 
žmogaus gyvenimas neapsieina.

Yra sakoma, kad bevieliniu 
telegrafu ateina pas mus tani 
tikri neišaiškinami garsai; ši
tuos garsus nekurie skaito mar
iečių bandymais su elektros 
pagclba susisiekti su milinis; 
taigi mokslininkai žada prisi
klausyti šitiems garsams ir ban
dyti išaiškinti, iš kur jie atei
na; šitiems garsams prisiklau-

Petrui į nosį. Nelaimingas Petras suko sau 
galvą bcspėliodamas, kas galėjo atsitikti. Argi 
Magivnė butų’girdėjęs, kaip jis keikė p. Gadą ir 
vadino save Raudonuoju? Ar galimas daiktas, 
kad Raudonieji. sufabrikuotų ką prieš Petrą? 
Ar galėtų būti, kad Magivnė tiesiog iš proto išė
jo, kad Petras yra kambary su bepročiu apsi
ginklavusiu revolveriu?

—(Kur tu padėjai tuos pinigus, ką aš tau 
andai daviau? — klausė Magivnė, pridurdamas 
vėl eilę keiksmų.

Akymirksny Petras griebės gintis. Kad ir 
kažin kaip jis butų persigandęs, jis vis įsikabi
nęs laikėsi savo pinigų.

—A-aš j-juos iš-š-šleidau, p. Magivnė.
—Tu man meluoji.
—iN-n-ne. '
—(Pasakyk man, kur tu padėjai tuos pini

gus! — reikalavo Magivnė pajuodusiu nuo pik
tumo veįdu ir drebančiu revolveriu rankoje. 
Petras tvirtino savo, kad jis juos iki centui pra
leidęs. —Hamctai, priversk jį iškosėli! — tarė 
Magivnė. Petras tik dabar pamate, kad kam
bary buvo daf vienas žmogus. Jo akys buvo 
taip prikaltos prie revolverio šauterės, kad 
jis negalėjo jų atitraukti nuo jos.

Ilamctas buvo didelis vyras; jis priėjo prie 
Petro, pagriebė ranką, užsuko ją užpakalin ir

suko toliau. Kada Petras ėmė rėkti, Hametas 
ranka užgniaužė jam burną ir Petras žinojo, 
kad atėjo paskutinis galas. Laikytis pinigų to
kia kaina neapsimokėjo. Kada Magivnė vėl jo 
paiklaęsė, — Ar pasakysi man, klir jie yra? —• 
Petras maktelėjo galva ir bandė per nosį atsa- 
kyli. -J ,

Taigi llaiiietas atėmė savo ranką jam nuo 
burnos ir Magvnei paklausus, “Kur jie?” Petras 
atsakė, — Mano dešinėje kurpėj.

Hametas atrišo y kurpes šniūrus, nutraukė 
ją nuo kojos, ištraukė vidpadį ir po juo rado 
plokščią pakelį įvyniotą į ploną popierą; ten bu
vo tūkstantinė, kurią Magivnė davė Petrui, trys 
šimtinės Petro sutaupytos iš Nelsono Akermano 
dovanos ir du šimtai dolerių, kuriuos Petras su- 
taupojo iš savo algos. Hametas suskaitė pini
gus ir Magivnė įsikišo juos sau į kišenių; pas
kui jis paliepė Petrui apsiauti. yPetrps avės-dre
bančiais pirštais, dirsčiodamas tai į .revolverį, tai 
į žiurkveidį.

— K-k-kas yra, p. Magivnė?
—Sužinosi, kaip reiks, — atsakė tas. — Da

bar cik žemyn ir atsimink, kad aš laikau šitą 
šautuvą atkišęs į tave, o jame yra aštuonios ku- 
lipkos ir jei tu lient pirštą pajudinsi, aš visas 
jas šilvarniu į -tave.

/Bus daugiau) t

syti ir ženklams pasiųsti bus 
panaudojama didelės aukšty
bės, kad tuomi išvengus kiek 
galint atmosferos kliudymo./"'

Viršum Marso paviršiau/aaž- 
nai matos balti debesų duriai 
— sniego audros. Kad per te
leskopą galima matyti taip va
dinamieji kanalai, tai tas aiški
nama tuomi, kad abyšaliai jų 
yra sužėlę dideli miškai, ar kiti 
augmens, kadangi kanalų, kad 
ir gafia plačių, negalima butų 
matyti kitaip. Šitie kanalai tu
ri tam tikrą fizinį susijungi
mą su žemgalinių ledynų užėji- 
mu ir nuėjimu. Visi dalykai 
rodo, kad Marsas yra apgyve
namas būtybių nedaug sikrtin- 
gų nuo mus pačių, galvosūkis 
yra tik su tuo, kaip bus galinga 
su jais susikalbėti, kada bus 
apsikeista elektriniais ženklais. 
Paryžiaus mokslo akademija 
siūlo didelę dovaną tam, kas 
išras praktingiausį būdą.

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



CHICAGOS
ŽINIOS

Laukiančiu pelny, nuo 
“Spešeliu” domei.

Vakar ir vėl Chicagos ban
kams pranešta iš Colorado val
stijos bankų, kad Western 
I^ind and Operąting Corp. of 
Denver Colorado kompanijos 
če|cių negalima išmainyti, nes 
minėtos kompanijos pinigų to
se bankose visai nėra. Tokių 
čekių Chicagos bankoms va
kar vėl 27 sugrįžo. Kiekvie
nas čekis yra vertės $27.00.

ko tulas svieto padauža N. P. 
West ir sau už pagelbininkus

Yra pranešta, kad neužilgo 
laukiantieji didelių pelnų nuo 
spešelų susilauks daugiau ne- 
linksmių naujienų.

PLĖŠIKAI NESUVALDOMI.

Vakar pranešta, kad peli
tų šeštadienio ir sekmadienio 
vakarų labai daug apiplėšimų 
įvyky Chicagoje. Kai kur plė
šikai atėję ir į namus žmones 
apkraustydavę.

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT.

Am. Liet. Taut. Sandaros 
kp. vakarienė; prakalbos

— surinkta $1,016.

Pereitų sekmadienį, sausio 
25, Fellowship House salėj 
Am. L. T. Sandaros 25 kuopos 
rupeščiti buvo suruošta vaka
rienė priėmimui p. V. K. Rač
kausko, tos organizacijos cen
tro pirmininko, kuris atvyko 
iš New Yorko Chicagon sukur
ti “Lietuvos Politinį Iždų”. 
Tas iždas tai bus vidurinės, 
tautininkų, srovės tvirtovė, iš 
kurios bus bombarduojami kle
rikalai...

Pasistiprinus užkandžiais pra
sidėjo kalbos, kurios tęsėsi iki 
pirmai valandai 
kalbų p-lė M. 
akonijianuojant 
dainavo gana

ryto. Tarpe
Rakauskaitė, 

A. Oliui, su
vyk usiai porų

rei-
sve-

Kalbėtojų buvo taip daug, 
kad visų vardų nematau 
kalo minėti. Priminsiu tik 
čių ir kai kurių vietinių kal
bėtojų vardus.» Iš svečių kal
bėjo, būtent: p. V. K. Račkau
skas; p. Karpavičius, “Dirvos” 
redaktorius, iš 'CJevelando, ir 
p. F. Bagočius, iš So. Bostono, 
kuris važiuodamas su savo jau
na žmona medaus mėnesiui į 
Californijų, sustojo pas savo 
draugus Chicagoje ir čia auto
mobiliui susidaužius tapo su
žeistas, bet jau baigia sveikti. 
Vietiniai kalbėtojai verti p'ami- 
nejimo, būtent: vakaro vedė
jas, Dr. Graičiunas; Dr. A. Zy
montas; p. Elijošius; Dr. Mal
kelis, ir kiti. Atskirtai apra
šyti kų kiekvienas kalbėtojas 
kalbėjo nematau reikalo ir tas 
užimtų perdaug vietos. Apla
mai imant, visi kalbėtojai aiš
kiai nurodė klerikalų daromas 
šunybes pažangiajai Lietuvos 
visuomenei, jų taisomas pink
les laisvai protaujančioms mi
nioms ir jų statomas “kartu
ves” laisvamaniams ir bedie
viams Kybartuose bei Virba
ly], kaip klerikalų besibastan- 
tieji po Ameriką agentai su at-l 
butais kalnieriais tai skelbia.' 
Kai kurie kalbėtojai sakė, kad 
eina gandai, jog klerikalų val
dininkai šmugeliauja ne tik 
Lietuvoj, bet ir čia Amerikoj. 
Kai kurie esą dirbantieji žmo
nės iš klerikalų abazo, dirban
tys oficialėse įstaigose New 
Yorke, varo spekuliacijų su

• Lietuvos Valstybės pinigais ant 
“Stock Exchange” ir perka re
zidencijos ant “River Drive”, 
kurios yra neprieinamos ir ge

rai pasiturintiems žmonoms. 
Klerikalai, pasak tų, kalbėto
jų, nežiūrint to, kad šeiminin
kauja Lietuvoj, ir patys pa
skelbė valstybės paskolos va
jų, tuo reikalu nesirūpina, jie 
renka ne valstybei pinigus, bet 
pirmoj vietoj, jie renka juos 
kultūros darbui, universitetui 
ir t. t. Anot p. Bagočiaus, kle
rikalai po priedanga našlaičių, 
po priedanga našlių, po prie
danga didelio vargo, kuris po 
karo apsireiškė toks didelis 
Lietuvoj ir po vpriedanga visų 
kilų gražiai skambančių var
dų, /renka pinigus iš Amerikos 
žmonių tam, kad tamsinti ir 
suvaržyti Lietuvos žmones ver
gijos i’etėžiais, ir kad Lietu
vos liaudij negalėtų daugiau 
laisvai atsikvėpti. Ir, girdi, jie 
per Varšuvą tiesiai traukte 
traukia Lietuvą Romon. Jeigu 
mes, tolinus sako p. Bagočrus, 
dirbom iki šiol su klerikalais 
išsižadėję savo partijų ir tar
pusavinės kovos, tai tų viską 
klerikalai bipokritiškai išnau
dojo savo juodiems darbams.

Visi kalbėtojai nuo šio kar
to, kaip jie sakė, skelbia kle
rikalams atvirų ir žūtbūtinę 
kovų... [Ir ne veltui Lietuva 
vadinama didvyrių žeme!]. Su
sirinkusiųjų ūpas buvo 
aukštai pakilęs, 
prasidėjo niezluva buvo ir to
kių, kurie patiesė už save ir 
savo žmonas po šimtines ir 
bematant su žadėjimais ir pa
sižadėjimais surinkta net 1,016 
dol.

Žmonių buvo susirinkę vidu
tiniškai. — Vienas iš visų.

taip
kad kuomet

25 BRIDGEPORT.

Tautininkų prakalbos.

Perefltų sekmadienį, sausio 
29, apie antrą valandų po pie
tų eidamas Emerald Avė. pie
tų linkui patėmijau kampe 32

ILiil svetaine, porų vyriukų 
pasirašant ir kaž ka žmonėms 
dalinant. Priėjus arčiau, vie
nas jųdviejų parašęs ant pope- 
rėlio ir padavęs jį man paty- 

nurodytu adresu. Išpradžių 
apėmė mane žingeidumas, bet 
kiek vėliau pasidarė baugu, nes 
pamaniau, kad taip galima leng
vai įkišt savo kailį. Bet dar 
biskį pastovėjęs, žut-but, dėl

LIETUVON
--■■n _____ J

Savo tėvams ir giminėms per Lietuvių Prekybos Bendrovę, kuri 
geriausiai ir teisingiausiai pinigus išmoka pri* paštą ir savo sky
rius. Pilna gvarancija ir po valdžios priežiūra.

Laivakortes parduodam į Lietuvą, iš Lietuvos ir į kitas pasaulio 
dalis. . i

Pasportus parūpinant važiuojantiems i t-ietuvą ir norintiems par 
traukiam gimines iš Lietuvos Amerikon.

Lietuvių Prekybos B-ves serai
Pinigus priimam padėjimui į Lietuvos Tarptautinį Banką ir mo

kame 7% per metą.
Legališkus patarimus suteikiame visiems dykai. Patarnavimas 

teisingas, mandagus ir greitas.
Visais reikalais kviečiame kreiptis šiuo adresu:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION

3313 So. Halsted St. Chicago, Illinois
Tel. Yards 6062

Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 7 v. vakaro. Vakarais: Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
iki 9 v. Nedėliomis: nuo 10 vai.ryto iki 3 vai. po piet.

Kuriems arčiau, kreipkitės į musų Skyrius: 
BRIDGEPORT CHICAGO 
A. Bružas, 
3303 Aubum Avė.
BRIGHTON P ARK CHICAGO
A. Andreliunas,
4436 S. Fairfield Avė. 
Tel. Lafayette 5665. I
CICERO, ILL. I
B. B. Posanka, 1 
1422 So. 49th Avė., 
Tel. Cicero 5362

T0WN OF LAKE, CHICAGO,
M. J. Damijonaitis,
4559 S. Hepmitage Avė., 
Tel.: Boulevard 7078.
WAUKEGAN, ILLINOIS
A. J. Sutkus,
1317 So. Victory Street,
Tel. Waukegan 1806 R.
A. S. Precinauskas
760 So. Sheridan Road

Tel. Waukegan 1017 
PASTABA: Nekurie blogos valios žmonės leidžia paskalas buk pinigus siųstus per Lietuvos Pre

kybos Bendrovę reikia važiuoti atsiimti į Kauną. Tai yra bjauri melagystė. Pinigai siunčiami per 
Lietuviu Prekybos Bendrovę yra išmokami per Lietuvos paštus ir Bendrovės Skyrius be jokio ati

traukimo. . V. M. STULPINAS, Managcr.

žingeidumo nusprendžiau ctiti 
pažiūrėti kas ten tokio nepa
prasto randasi.

Kaip sumanyta, taip pada
ryta. Atėjęs pažymeton vieton 
sutikau tarpdury] jaunų vy
riukų. Jis pradaręs duris pa
lėpė man sklapan eiti. Na, ‘da
bar tai jau įkišau, tikrai įki
šau savo kailį — sakau sau. 
Bet tas vyriukas, matomai pa- 
tėmijęs, kad aš nedrąsiai^ einu, 
suprato kame dalykas ir į 
mane prabilo, sakydamas, kad 
aš nieko nebijočiau, nes čia 
yra rengiama tautininkų pra
kalbos. Na, kad taip, lai sa
kau eisiu ir aš jų pasiklausy
ti.

įėjęs vidun patėmijau apie 
porų desėtkų žmonelių prie di
delio pečiaus pypkaujant ir kaž 
kų pa tylomis nekantriai tarpn- 
save šnibždant. Dar reikia pa
žymėti, kad viduj kaž kokiuo 
šeškų “dūkų” atsidavė oras, 
nuo ko kai kurie vyriukai bu
vo bopradejų net čiaudyti...

Už valandėlės pasirodė Dr. 
Zymontas ir papinšė svetelio 
susėsti, sakydamas, kad bus 
kalbama apie tautos reikalus. 
Paskum jis pradėjo savo “spy- 
čių”. Pirmiausiai jis papasa
kojo kokį didelį ir nemalonų 
tautininkams “triksų” vietos 
klerikalai iškirto. Mat tautinin
kams paprašius vietos Airių 
proboščio svetainės dėl pra
kalbų, jis buvo prižadėjęs jų 
jiems dykai duoti, bet pereitų 
šeštadienį proboštelis tautinin
kams pranešęs, kad svetainės 
duoti jiems nebegalįs, nes esą 
jam pranešta, 
yra rengiamos 
tinimo tikslais 
tarpu niekur 
tautininkams 
gauti. Taigi ir buvo jie pri
versti susirinkti į Raymond 
Cbapelo sklapų.

Toliųu, Dr. Zymontas kalbė
jo apie Amerikos lietuvių par
tijas. Pasak jb, Amerikoje yra 
tik trys politinės lietuvių par
tijos, būtent: katalikų, tauti
ninkų ir socialistų, kuri yra 
pasidalinus į mažas frakcijas. 
(Matomai daktaras mažai nu
simano apie Amerikos lietu
vių partijas, kad jis prie so
cialistų partijos priskaito ko
munistus su bolševikais. Vis
gi, rodos, daktarui nepritiktų 
taij> dalykus maišyti!). Dar 
kiek pakalbėjęs ir tautininkų 

ikad prakalbos 
bedievybės pla- 

ir t. t. Gi tuo 
kitur svetainės 
nebuvo galima

G vara rituotas Pardavimas

SIUSK PINIGUS Kas tik nori greitai parduoti kokią 
didesnę nuosavybę, arba pirkti su pel
nu, tegul visuomet kreipiasi pas Pijų 
Dubicką Naujienų Bridgeporto Sky
riuje.

Lietuvą ir norintiems par-

i dar parsiduoda po $7
P. DUBICKAS
Naujienų Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted str.

partijų pagiręs, kaipo vienų ge
riausių ir teisingiausių, Dr. 
Zymontas pristatė kalbėti p. 
V. K. Račkauskų, iš New Yor
ko, lietuvių tautininkų sanda
ros centro prezidentų. /

Reikia pažymėti, kad p. Rač
kauskas savo išveizda labai 
panašus į proboštelį. (Vėliau 
pasisakė, kad jis yra gerokų 
laikų seni ina H joję praleidęs). 

Bet tas nesvarbu. Jo visa kal
ba buvo 
kalus ir 
užvežta, 
kams 
siems 
kovos 
eiti.

Po p. Račkausko kalbos Dr. 
Zymontas pristatė kalbėti p. 
Karpavičių, “Dirvos” redakto
rių, iš Clcvelando. Jis savo 
kalboj vien tik ragino skaity
ti tautininkų laikraščius.

Po prakalbų buvo duota vi
sa eilė klausimų. Išpradžių 
Dr. Zymontas nenorėjo, kad 
butų duodanka klausimai, bet

pašvęsta prieš klori- 
jiems gerokai pipirų 
Pasak jo, tautinin- 
šiol išviena dirbu- 

rcikės neužilgo į atvirą
laukų su klerikalais iš-

Iki

STRĖNŲ SKAUSMAI 
NUGAROJ.

Vyrai padeda namų darbe. 
Lydia E. Pinkhanvs Vegeta- 
ble Compound padaro jų 

stipria.

Foster, Oregon. — “AŠ vartojau 
Lydia E. Pingham’s Vegotable Com- 

pound dėl skaudė
jimų strėnose. 
Skausmai taip ma
ne kankindavo, kad 
aš negalėjau dirb
ti nieko be pajrel- 
bos mano vyro. 
Vieną sykį jis pa
matė apgarsinimą 
laikrašty pasakant 
ką Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable 
Compound sutei-

da moterims, taigi aš pradėjau var
toti juos. Jie pagelbėjo man geriau
siai. Aš dabar jaučiuosi puikiai, dir
bu visą namų darbą irskalbiu šeimy
nai iš septynių. Aš buvau neregu- 
liarė taipgi, bet dabar jaučiuosi ge
rai. Aš pareiškiu savo draugams 
ką gero tos gyduoles padarė man, 
manau, kad jos sutęiks daug gero ir 
kitiems. Jus galit vartoti šį laišką 
kaipo paliudymą. Aš visuomet sto
vėsiu už Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compond”. Mrs. Wm. Juhnke, 
Foster, Oregon.

Dirbant namų ruošą šeimynai iŠ 
septynių, tai yra darbas. Jei jus, 
kaipo šeimininkė, kenčiate nuo strė
nų skaudėjimo, nereguliarumų, arba 
greitai nuvargstate, arba turite ko
kius? kitus nesmagumus nuo kokio 
nors silpnumo, pabandykite vartoti 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound. Lai jis pagelbsti jums.

ROSELAND, ILL
J. Ramanauskas, ’i 
10808 Michigan Avė., 
Tel.: Pullman 974.
KENOSHA, WISCONSIN 
J. Trakšelis, 
464 N. Sheridan Rd.» 
ROCKFORD, ILLINOIS
P. Kutro,
1012 S. Main St., 
Tel. Main 1726.

vėliau susitaikinta.
Laiku pertraukų buvo ren

kama tautos reikalų lėšoms pa
dengti aukos. Rodos, viso su
rinkta $16.

Žmonių buvo susirinkę apie 
pusantro šimto.

Ten buvęs.

(Seka ant 6 pusi.).

J^DR.HERZMAII^1
M BHSUOS

PerelklII n« 8412 8*. HalrtMl Bl 
pe Ne. 8813 S*. Veleted 81

įtarsi lietuviam* tineman per K 
mete kaipo patyrę* gydytai**. ehi- 
rsrr** Ir stalėtu.

Gyd* aitriai Ir ehrealška* 
vyrą, metant br vaiki, parai ase* 
jauna* metodą* H-Jtay ir Kitokiu* 
alektro* prietaisu*.

Ofisas Ir Labaratorilai Mttf V.
18th St., netoli Fiak 8L 

VALANDOSi Mse lt-1* plrtą. 
ir aus fl iki 8 vai. vakarais.

Pianomi*! Carai 
8111 arba 857

Vaktdmlai Prazel 
*58 - Drever <1M

GYVENIMAS: 8818 8. Halated SI.

Talohsaail"

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

Aš žinau kaip
Todėl, nepaisant ligos didumui nei laiko ilgumui 
per kurj kentėtą ir nepaisant kiek kartų esate 
apsigavę bejieškodami savo sveikatos, esu pri
sirengęs parodyt, ką gero jums galių padaryt. 
Gal galėsiu ir jums pagelbėti, kaip kad šimtus 
kitų, pastačiau j teisingą kelią prie sveikatos. 
Mano kaina<lųbai žema ir išlygos prieinamos. 
Patarimai veltu).

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

ną. Nedčliomis nuo 10 vai, ryto iki 1 vai, po pietų._____________

Ar Norite Parduoti?
Ar Norite Pirkti?

Bizni, 
Dali, 
Storą,

Boną,

Federal Bond & Land Company
Siunčia pinigus į Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paltą, 
čekiais ar telegramais.
Parduoda
Parduoda

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

666 W, 18-th 
Chicago.

OFISAI:
St.,

Nl STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivcsk elektros Uratus j shvo namą dabar. Kaina stebė

tinai žema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. 
Mielai apkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. ID e.
1619 W. 47th St. Tel.'Boulevard 189Ž; Chicago, III.

J. P. WAITCHES
LAWYER Ll.tu.y. Advokate.

Dienomis: Room 511 —
,* 127 N. Dearborn St.

, Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 10786 S. Wabaah Arą.

Tel.: Pullman 6877.

Ar gavoto Severo Kalendorių 
1922 metams. Galemft jįjį gauti 
dykai pas sevo Aptiekario, ar nuo

• Severos Gyduoles užlaiko 
selmyrTOr.'Sveikata.

Sustabdyk persišaldymą. 
Sulaikyk kosuli.

Yra jie tikrai pavoingi ženklai. Ne
doras ligas su tolin sekančiais pa- 
sčkmiais tankiai gali būti prašalin
tas turont tam tikrus vaistus.

Severa’s
Cough Balsam

(Severo Balzamas nuo kosulį) ne 
doda ilgai viešpatauti paprastam 
kosuliuį: sumažin erzinimą gerkli
niu išsišakojimu, palengvin sukepi- 
mo, pradeda skrepliavimą ir padara 
kvėpavimą lengvesni. Kaina 25 ir 
60 centai.—Severą’* Cold andGrip 
Tablete (Severo PlyŠkelei nuo Per
sišaldymo ir Oripcs) sulaiką persi
šaldymą nododant jam išsivystyti. 
Kaina 30 centai. Visose Aptiekose.

Palikimą,

Namus, 
Lotą

1439 S. 49th Court, 
Cicero.

u.
RWWHHHMSBBBWB8LLUJ—LXWWW!!A

ŠIANDIE PINIGU
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus:
56 Centai už 100 Auk. 

arba
180 Auk. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintas
Trumpame laike 

Central Manufacturing
District Bank
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street 
Turtas $6,000,000.00

■■■ KBK* ■■■ MB* 
T. Pullman 548*

K. SHUSHO
AKUŠERI*
Turiu | patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligonę ir kūdi
kį laike Ilgo*.
10929 Sd Stato St, 

Chicago, III.

DR. CHARLES SEGAL 
. Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos
\ Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo* 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas l)rexel 2880 

------------------------------- -J
DR. S. B1EŽ1S 

•tDYTOJAS IR CHIRURGAI 
X-Spinduliai

Ofisą* 2201 VV. 22nd S t., kaupas 8a 
Lcavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 3114 VV. 42nd 84, 

Tel. Lafayette 4988.
V«L: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 ptet«.

T«). Auti. 787

OR. MARTA 
DOWIATT-8A8S.

JLątlk *3gr|f* ii Cfcllfornije* Ir 
vii tą* save praktikavimą p* Ha. 

5208 W. Harrlaoa 8k
Vaisada*! 8—11 kasdieną ir B—| 

vakar* lUHriant atdlldianiaa.
V- - ■ i . *

................... -----------

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

<631 So. Ashand Av*. 
T*l.i Y arda 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. Naktimi* ir nedalioj p* 
pietų. Tel.: Oakland 1294

w------------- -----------------------—v

DR. M. STAPULION1S
Gydaa be gydaolią ir be operaciją 

8347 Ifimerald Avė.
9 iki 11 ryta ir 9 ild 10 vakarą 

Tel.j Boulevard 9897
781 V. 18-ta gat. 2 iki * trak.

Tal.i Canal 279
——. -■..........—— „į/

DR. C. K. KLIAUGĄ 
DANTISTAS

1*81 »*. Halated Chicaą*. HL 
kaupu* Išth SI.

Valaadaai 9—12 ryta Ir 1—i Kak. 
Fhan* Canal 857 

■ .. ..................... . ,

Telephone Yarda 5834

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

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

Telephone Boulevard 505* t

Dr. A. Juozaitis, q
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vakar 
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karai* 6—9. Nedėl. pagal sutarimą, 
8241 So. Halsted SU Chicago, IU.

Taiafouaat Boulevard 704JI

DR. C. Z. VEZELIS
Uelivt* DeaU*ta» j

PRANEŠIMAS•- V-J. y,

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

Phone Canal 6222
Įsteigė savo ofiso pilnai aprū

pintą X-spindulių laboratoriją.
1

Traukiama X-spindulių paveiks
lai suradimui Įvairių dantų, galvos 
ir žandų ligų.

■
. . » ■
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Lietuviu Rateliuose
(Seka nuo 5-to pusi.)

NORTH SIDE.

J L     Umifk J. * !■■!■” 

mane kifopa siuntė, lai ture 
jau eiti...

Bet kita delegatė, 
Omeikienė, pilna pykčio 
tybės apleido svetainę.

— Tas

poni
ir rus-

pats

-

PRANEŠIMAI
NAUJIENOS, Uhlcmi, M.

JIESKO KAMBARIŲ
Utarninkas, Sausio 31, 1922

Dr-jų Sąryšio pastogėj.

Sausio 26 d. buvo Sąryšio 
delegatų metinis susirinkimas. 
Dalyvavo šešiolika delegatų 
(šiemet Sąryšio delegatų yra 
aštuoniolika).

Naujoji Sąryšio 'valdyba, 
pirm. K. Rugis, sekret. J. Pen- 
kauskas, ižd. ir gaspadorius 
F. Hermanas, knygius J. Če
paitis, užimdami vietas pasiža
dėjo veikti sulig savo išgalės, 
kad Sąryšį palaikius tokį koks 
iki šiol buvo.

Sąryšio valdyba išduodama 
raportą pažymėjo, kad praei
tais metais įplaukų buvo $692.- 
36, per tą patį laiką išlaidų 
buvo $609.73. Pradžiai šių me
tų ižde yra likę $82.63. Kad 
komunistai ir pasirūpino iš
traukt iš Sąryšio vieną stam- 

nizaci Jq --  lliili-
siuvių Unijos 269 skyrių — ir 
tuomi Sąryšio iždo pajamos 
sumažėjo apie dešimtį dol. mė
nesyj, tuo tarpu kad nuoma 
svetainės pagilo dešimtį 
mėnesiui, bet nežiūrint tų

dol.

ne-geriaus progresuoja be tų 
ramiųjų gaivalų.

Tarp įvairių kitų dalykų 
po nutarta rengti vakarėlį 
sario 26 d. Sąryšio svetainėj.

Incidentas.

ta-
va-

Dvi moterį atsilankiusi į de
legatų, susirinkimą pristatė, 
kad jiedvi esą <lvidešimts-de- 
vintosios progresiščių kuopos 
deleguotos pasiuntinės dėl šio 
dalyko:

Dt'vyniolika dvidešimtaisiais 
viešpaties metais dvidešimts- 
devintoji progresiščių rota pa
bėgdama iš North Sidės Dr-jų 
Sąryšio, už tai kad sąryšis esąs 
buržuaziška įstaiga, neišsimo- 
kejo Sąryšiui keleto dolerių, 
bet paliko sulūžusią šėpą, ku
rioje turėjo sudėjusios devy- 
nias-dešimts veislių, penkis az- i 
bukus ir du ryzu. Tą visą man
tą saugojusi sargybine per dve
jus metus. Vieną kartą ateju- 

i, ir ne 
nė ryzuveislių, nė azbukų, 

nebebuvę, — išimta. “Todėl rei
kalaujame grąžinti dvidešimts 
devintajai rotai veisles...^jei ne, 
mes apleisime svetainę!”

kad kas butų drįsęs savintis 
dvidešimts devintosios rotos 
veislės etc. Kur nebuvus, vie
na sąryšio delegatė sako: — 
Apie kokias nors veisles nie
ko nežinau, bet tuos du ryzu 
pati rota nutarusi paskolinti 
<Ividešimts j>enktajai, Roselan- 
de, iš kur ir negrįžo, (ial ir 
veisles Roselandictės pasisavi
no, — vienas pastebi.

Tuo tarpu vienas delegatas 
prineša prie pirmininko stalo 
du rišuliu. Pirmininkas ištrau
kia iš ryšulio
knygelę. Ant viršelių 
šriftu padėta: “Veislių atsira
dimas”. Kas čia? — rodyda
mas delegatėm. — Musų, mu
sų veislės! — sušunka delega
tės’.

Pirmininkas: Moterys, jus 
atėjusios keliate skandalą be 
jokios gėdos, pačios kaltos bū
damos. Jokio reikalo su jumis 
daugiau neturime. — Atsipra
šome, atsiprašome gerbiamieji, 
— sušunka viena delegatė, — 
aš visai nežinojau dalykų, bet

mažo formato 
riebiu

4F

ONA FABIJONAVIČAITĖ- 
BAGDONIENfi 
sausio 28 d., 1922 m., 
ryte, sulaukusi 40 m.

Amerikoj išgyveno 
Paėjo Kauno rėd.,

Mirė
8 vai. 
amžiaus. 
18 metų. 
Telšių apskr., Kantaurio mies
telio. Paliko dideliame nuliu- 
dfffrr vyrą Aleksandrą Bogdoną 
ir dvi dukteris: Stanislovą 15’Ą 
metų ir Oną 8% metų ir brolį 
ir 2 seseris Lietuvoj. Laidotu
vės atsibus seredoj, vhs. 1 d.,
9 vai. ryto iŠ namų 2313 Kroli 
St. į Aušros Vartų bažnyčią. 
Lavonas randasi po aukščiau

I minėtu antrašu.
Gimines, draugai ir pažįsta- 

I .mus užprašome dalyvauti.
I Vyras Aleksandras ir dukterys

PARDAVIMUI NAMAI-ZEME.

Musų Moterims

L. S. S. narių domei___ L. S. S. 4
kuopa sumanė sušaukti visų L. S. S. 
Chicagos ir apielinkės kuopų valdy
bų narių susirinkimą trečiadienį, va- 
aano \1, 7:30 vai. vuk. Naujienų na
me, 1739 S. Halsted gat. Malonėkite 
visi_ draugai būtinai atsilankyti, nes 
turėsime aptart; budus kas link ren
gimo prakalbų.

— J. M. Vainauckas,
L. S. S. 4 kp. organizatorius.

1253

“ONE PIECE” SUKNIA MOTERIMS 
IR MERGINOMS — No. 1253.

Vieno gabalo suknios yra labai pa
togias ir todėl labai populiariskos. ši 
suknia užsimauja per galvą; liemuo 
yra sutrauktas su “elastic”. Ją gali
ma siųsti su ilgom ar trumpom ran- 
covėm.' |

Tokiai sukniai pavyzdys No. 1253, 
sukirptos mieros 16 metų, 36 iki 42 
colių per krutinę. 36 colių mieros 
sukniai reikia 3’4 jardo 40 col. ma
terijos su % jardo 36 col. materijos 
apvedžiojimui.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
i įkirpti žemiau paduotą blankutę, p» 
fymėti mierą, parašyti savo yardą 
pavardę f r aiškų adresą ir, Įdėjus ) 
tonvertą kartu su 15 centų (pašte 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums 
Kaip užadresavus: NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, 111.

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

Pia idedti 15 rentp Ir prnlau at
siųsti man pavyzdį No. 1253.
Mieros .................................. metų

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir Valst.)
------- „...

PASARGA
BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos j 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko ap 
tų vietų nėra priimami. Visi Nauji 
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
Idant Naujienų darbininkai geriau^ 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda-| 
mais apskelbimais.

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

neiš- 
pini- 
neat-

Norintieji paeigarsint į sekamos die 
nos Naujienas, turi prfduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo. ♦.---------i i

Pardavimai savasčių* biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
mai, apaivedimai, "asmenų jieškoji- 
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka-

JIEŠKAU KAMBARIO SU VAL- 
giu vienam vaikinui, South Side apie 
68rn St. ir Kedzle Avė. Geistina, 
kad butu elektros šviesa.

JOHN STAPUL1ONIS, 
1758 W. Wiemot Avė.

ISRENDAVOJIMU1

PARDAVIMUI puikus groseiis lie-1 PARDĄVIMUI 2 NAMAI, 
tuvių ir kitų tautų apgyventoj vietoj, ’ 
prie šv. Kryžiaus bažnyčios sir tarp 
dviejų mokyklų. Priežastį pardavimo 
patirisito ant vietos. Meldžiu atsi
šaukti: 4536 S. Hermitąge Avė.

, . , ________ , RAN-
dasi 5744 S. Union Avė., ant vieno lo
to. Krautuvė ir 4 kambariai viršuj į 
priekį nuo namo ir .3 kambariu f Li
tus užpakalyj. Namai pirmos klesos 
padėjime. Iš viso rendos į menesį 
$81.00, bet galima pakelti iki $90.00. 
Kaina prapertės $4,900.00. $2,000.00 
cash reikia įmokėti.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

P- K. Keistučio Paš. ir Polit. 
K lubas, rengia pramogų vakarą su 
labai gražiu programų vasario 28 «L 
(Užgavėnių vakarą) M. f..........
svet. Visas pelnas skiriamaHĄL 
m ui Rusijos baduolių. Meldžiame ki
tų kliubų ir draugijų tą dieną ne
rengti panašių vakarų, kad nepaken
kus vieni kitiem*.-?.

— Vakaro Komisija.

IŠRENDAVOJIMUI SVE- 
tainė, tinkama dėl balių, mitin
gų, vestuvių ir kitokių sueigų;

i T. A. R., 3152
S. Wallace St., Tel. Blvd. 9019.

Mehlužio kreipkitės prie

REIKIA OARBININKy
Ciceros Lietuvių Inprument (? 

Red.) Kliubas laikys mėnesinį susi
rinkimą vasario 1 d., 7:30 v. v. J. 
Staligos svet., 1500 So. 49th Avė. Vi
si kliubo nariai privalo būtinai at
vykti, nes yra svarbių klausimų a{> 
svarstyti miesto pagerinimo reika- 
!ais-. Kyečiami utąiti ir kliuban 
jstotį visi kiti lietuviai namų savi
ninkai, nes tik suvienytomis jėgomis 
galime ką gera padaryt miesto pa
gerinimo ir pašvarinimo reikalais.

— R. K.

Bridgeportas. — Susivienijimo Lie-
Niur.il, Savininkų Hricijęepor-te, 

susirinkim-as įvyks trečiadienį, vas. 1
8 v. v. Mildos salėj.

Nut. rašt. K. Vičas.
------------X-----

Bridgeport. — Susivienijimas Brid
geporto Draugijų ir Kliubų laikys su
sirinkimą antradienį, sausio 31 d. 8 
v. v. Mildos salėj, ant antrų lt»J>ų. 
Visi draugijų atstovai ir valdybos 
būtinai susirinkite.

Nut. rašt. J. V. Dimša.

Gelbėkim Lietuvos Našlaičius.
Chicagos Komitetus Našlaičiams 

šelpti rengia rankų darbų ir namie 
gamintų valgių bavarą vasario 12 d. 
19£2 m. Mildos abiejose svetdnčse. S. 
Halsted ir 32-ros gatvės, šiuumi 
kreipiamės į gerbiamą visuomenę, 
ypatingai Chicagos ir kitų miM'ų ir 
nv’estelių moteris ir mergaites melž
dami paaukauti pagal savo išgulę ke
lis, arba nors vieną kokį di-iesnį ar 
mažesnį rankų dirbinį ar namie ga
mintą valgį aukščiai, minėtam oaza- 
rui.

Išdirbinius meldžiame siusti antra
šu: N^Jbhlančauskienė 3246 S. Hals
ted Str.$Chicago, 111. (3-čtos lubos), 
arba, k; 
je baza 
sidarys 5-tą vai. no pietų.

Siunčiant išdirbinius malonėkite 
pridėti savo pilną vardą pravarde ir 
antrašą, taipgi kainą už kiek galima 
parduoti. Geistina butų kad išdirbi
nių kainos nebūtų neraukštos, kad ne 
apsunkintų išpardavimo.

— Bazaro Rengimo Komisija.
t ’<X n ->

Susivienijimas Bridgeporto Draugi
jų statys scenoj “BUn0ą ’, svieto ly
gintojas” kovo 12 (nona, Šv. Jurgio 
salėj. Visas pelnas skiriamas Chica
gos Lietuvių Auditorijos pastatymui. 
Prašome kitų draugijų tą dieną ne
rengti vakara, kad nepakenkus šiam 
svarbiam reikalui.—Komitetas.

n parankiau?, atnešti dicno- 
• tiesiai j svetainę, kuū at-

ASMENŲ JIESKOJIMAI

MOTERŲ

REIKIA PATYRUSIŲ MO- 
terų maišų lopytoji].

UNITED MILLS CO.,
833 W. Washington Blvd.

REIKIA MOTERŲ SORTA- 
vimui skudurų. Gera alga, nuo
latinis darbas. Kreipkitės: 

cook & RUBIN,
2643 W. Roosevelt Rd.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA JAUNO VAIKINO 
pasiuntinėjiniui. Gera proga 
ateičiai. Atsišaukite ypatiškai. 
UNIVERSAL STATE BANK 

3252 So. Halsted St.

REIKIA PIRMARANK1O ir 
atsakančio duonkepio. Geros 
sąlygos.

M. ALGMINOVVICZ 
401 Meeįer Avė., Joliet, III.

REIKALINGA ANTRA- 
rankis duonkepis mokantis prie 
benčiaus dirbti.

Atsišaukite; ,
1043 W. 13lh St.

REIKIA VYRO DIRBTI Į 
maudynį.

Atsišaukite:
1115 S. Paulina St.

AR ESI MAŠINISTAS AR 
MOLŲERJS ?

Gėra proga lietuviui aps i pažinu
siam su molderio-i bei mašinisto dar
bu ir turinčiam 7000 dol., atsipirkti 
ketvirtą dalį Brass Foundry and 
Machine Shop. šitoje dirbtuvėje 
pra išdirbama: plumberių reikmenis, 
dėl Street karių kompanijos ašys, 
armatūros, bearingus j audyklų fab
rikus ir shipyardus. Taipgi 
tonrobilių radiatorių viršums

PARDAVIMUI BUCERNf: ir I VC4O11 IVlIYltl 
grosernė, geroj vietoj, lietuvių KARBAUSKIS & JOKUBAUSKIS, 
kolonijoj. Sykiu parduosiu ir 
namą, 2 vežimai ir arkliai. Kai
na $8500, 560 W. 18 St. 
____ ._____________________  

PARDAVIMUI RESTAURANTS 
labai geroj vietoj, lietuvių apgyven
toj. Biznis išdirbta, 
priežastis — savininkas pirko far
mą. Greitai nori parduoti ir pigiai.

10822 S. Michigan Avė., 
Roseland, III.

5159 So. Rueine Avė. 
Tel.: Yards 3287.

DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSO VAL
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
8208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavičia, d 138 S. Eme- 
)ald Av., nut. rasų J. V. Dimša, 
3242 S. Emeraid A /e., iždo rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Auburn Av., iž
dininkas Ant. Grisius, 732 W. 
19th St., maršalka F r. Kuzir.-inc- 
kis, 910 W. 32rd Placc.

Pardavimo

PARDAVIMUI AR IŠRENDAVI- 
mui puiki krautuvė, naujai ištaisyta, 
tinkanti visokiam bizniui, prie geriau
sios gatvės Chicago. Matykit savi
ninką.

b345 S. Wem*m Avė. l-o.s lubos

GRO- Į šoki 
rliznis ' don

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir i 
seime visokių tautų kolonijoj. Biznis 
senas ir geras. i arduosiu pigiai. 
Priežastį pardavime patirsit ant vie
tos.

2722 W. 47th St. 
Lafayette 5864.

PARDAVIMUI SALIUNAS GE- 
roj vietoj, apgyventa lietuvių ir sve
timtaučių. Pardavimo priežastis, turiu 
kitą didelį biznį. Kreipkitės:

626 W. 18th St.
Tel.: Canal 2964

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
namu geroj biznio vietoj; priešais 
Stokjardų didžiuosius vartus. Kas no
ri gali tiktai vieną bizni plikti.

1429 W. 45 St., /

PARDAVIMUI SALIUNAS. 
Pigiai. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos.
723 W. 120 St., West Pullman, 
Illinois.

RAKANDAI
5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- 

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

1922 S. Kedzle Avė.

PARDAVIMUI 5 KAMBA- 
rių geri rakandai. Parduosiu pi
giai ir galima gyventi tuose 
mačiuose kambariuose. Priežas- 
Ss pardavimo — savininkas va
žiuoja Lietuvon. Galite matyti 
bile laiku 3362 S. Lowe Avė.

AUTOMOBILIAI
PIGUS IR GERAS AUTOMOBI- 

lius 7 pasažierių, Paige sedan; atrodo 
kaip naujas ir eina kaip naujas. Par
duosiu arba mainysiu ant namo, far- 
mos Joto, bučemės ar bile kokio ki
tokio biznio, kreipkitėspas: 

C. P SUROMSKI 
3346 So. Halsted St.

FARMA PARDAVIMUI
Parsiduoda farma — 40 akrų. Že

mė nepaprastai gera — juodžemis, 
blamai geri, stuba visai nauja. Vi- 

’ l įrankiai dėl apdirbimo ūkio. 
Gana daug visokių gyvulių. Pats tur
tas turi daugiau pusę vertės negįti 
ūkė ir namai.

Farma randasi Rhinelanderio apie- 
linkėje (Wis.). Ūkės kaina tik 
$4,500. Platesnių žinių kreipkitės

PIUS DUBICKAS,
3210 So. Halsted St., 
Phone Boulevard 9663

PARDAVIMUI NAMAS, STEAM- 
heat bungalo,' 6 ruimai, elektros, ga- 
zo šviesa, pardavimo priežastis, sa
vininkas važiuoja j I.ietuvą. Namas 
yra 6919 S. Talman Avė., pardavė
jas ant 6922 S. Rockvvell St.

¥

FARMA PARDAVIMUI
Parduoda gerą farmą Mich. val

stijoje arti Allagan, 30 akrų ūkis — 
mašinos ir sėklos. Ūkio kaina 4000 
dol., apie 3000 reikia įmokėti: Taip
gi, galiu mainyti į nųmą Chicagoj 
ba arti prie Uhicagos.

Kreipkitės sekamu antrašu:
P. DUBICKAS,

3210 So. Halsted St., 
Phone Boulcvard 9663

VITAUTO BAND, valdyba 1922 m.: 
Pirmininkas J. Keturakis, 
padėjėjas J. Balakas, nut. rašt. J. 
Barcis, fin. rašt. J. Philips, kasier. 
Kast. Shaulitis, kasos glob. Ign. Ju
revičiai, maršalka M. Adomaitis. 
Delegatas i Ch. Liet. Darbininkų 
Tarybą J. Balakas.-------- į----------- - ----- ---------------------

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W, 33rd St.; padėjėjas Karolis 
Steponavičia 3542 S. Lowe avė.; 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 3327 
S. VVallace st.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 3156 S. Wallace st.; kasier. 
Juoz. Račiūnas 3259 S. Union av.; 
kontrolės rašt. Stan. Grikštas; ka
sos globėjas Jonas Mozuraitis; 
maršalka Vikt. Bražinskas. —Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarį J. Maziliausko 
salėj 3259 S. Union avė. Nariais 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An
tanas Margevičia, padėjėjas Pr. Sa- 
dauakis ,nut. rašt. Izid. Juščfus, 
fin. rašt Izid. Vedeckis 1732 So. 
Union avė., cent. rašt. Kaz. Kučins
kas, kasier. Petras Paulauskis, ka
sos globėjai Juozas Juščius ir 
Petr. Vertelis, maršalkos —1. Juo
zas Kasputis, 2. G. M. Chernausv- 
kas, teisėjas Stan. Romanas.

L.

af-

LIETUVIAI, TfiMYKIT!
Norėdami pirkti farmas, kreipkitės 

prie musų, o atrasite teisingą patar
navimą ir tikrą linkėjimą. Mes paty
rėme agentų šelmystes, tad praneša
me, kad apsisaugotų nuo jų. Mes pa- 
tarnausim viengenčiams, čia randasi 
agentas, kuris Chicagoj iš vvholesale 
medų pardavoja ir sako, kad Hari, 
Mich. medus.J

F.dŠTANKEVICH,
R. F. D. No. 2, Hart, Mich., ūkininkas

MOKYKLOS

MOKINKIS

K. MINDAUGIO DRAUGYSTĖS 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibalis 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos. 
Shimkus 3040 S. Union av., nut. 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Union 
av.: fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 S. 
Calift.mia av.; iždin. Peter Riškus 
2837 S Emeraid av.; kasos globė
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st.

• ir Ant. baujofis 2026 Canalpoft 
avė.

CICERO. ILL. — LIETUVOS KA- 
REIVIŲ DRAUGYSTĖS Valdyba; 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėjė
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi
lius 1437 So. 49th Avė., fin. rašt. 
J. Varanis, kasier. Lro. Švėgžda, ka
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma
žeikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai laikomi 
trečią sekmadienį mėnesio, 1 vai. 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50th 
Avenue.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRĄŲGYS- 
TĖS valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 983 W. 34-tb Place; padėjė
jas Petras Paužolis 3401 S. Auburn 

' ave.:nut. rašt. Kaz. J. Derrt*ereckis 
3327 S. Wallace St.. turto rašt 

Ant. Strolė 2014 S. Pcoria st.;
kontr. rašt. Vinc. Briedis 5104 S. 
May st.: kasos globėjai: Pran. 
Kiaune ir Pov. -Chufltinskas; ka
sier. Ant Urbonas; maršalka Ant. 
Leknickis. Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą šeštadienio vaka
rą Urbono salėj 3338 S. Auburn 
avė. Nariais priimami visi svei
ki vyrai nųp 18 iki 40 metų.

Deslgn ir pasisiūti sau 
drapanas.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1922 metarps: 
Pirm. Fr. Bacevičia, padėjėjas J. 
Jackus, nut. rašt. Ign. Žilinskas 
1635 N. Hermitąge avė., Fin. rašt. 
D. Danta, kontrolės rašt. Fr. An- 
driulaitis, kasierius A. Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A. Stanke
vičiai delegatai į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą Ign. Žilinskas, 
A. Tamkevičia, Edv. Čepulis, Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
nas. — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1843 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą, sekmadienį, 1 
vai. po pietų.

PARDAVIMUI % TONĄ TRO 
kas Studebaker, gerame stovyje, ’ 
parankus dėl bučemių ir gro^emių. 
Parsiduoda prieinama kaina.

Atsišaukite:
3547 Emeraid Avė.

dėl au- 
ir ki

tokius visokius dalykus išdirbama iŠ 
ri orderių-visada gana — darbas ei- 

Ir šita shopa tu- 
kreip-

JIEŠKAU BROLIŲ PO VARDAIS: L, w,UVIll<.,.owm 
Vaclovo, Jono ir Kazimiero Paulaus- brassTir^alumino 
fe Jlaul6n!1 val??’’. kaimo. ( na nuojatos. Platesnių žinių 

kitės sekamu antrašu.
PIUS DUBICKAS, 

3210 So. Halsted St., 
Phone Boulevard 96G3

Turiu svarbų reikalą dėl žemės. At
sišaukite: Bronislava šiaudikienė 3791 
Archer Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU BROLIO LIUDVIKO 
Rutavičiaus, pirmiau gyveno South 
Chicagoj ir pusbrolio Adomo Budrio 
gyveno Chicagoj, abudu paeina iš Rie 
tavos parap., Daugėdų sodžiaus. At
sišaukit ar kas kitas praneškit apie 
juos; yra svarbus reikalas. Antanina 
Rutavičaitė po vyru Gudienė 236 W. 
106 PI., Roseland.

PARDAVIMUI

JIEŠKAU MARIJONOS STA- 
siulinkės-Jodeikicnės; ji gyve
na apie 12 m. Amerikoj, Ji pati 
ar kas kitas malonės pranešti. 
V. Tamašauskas, 1922 Wilmont 
Avė., Chicago, III. 
- .......Tl....... .. -................  ■—■■■■ ■ — ................

JIEŠKAU SAVO DĖDĖS IGNO 
Zubro, Suvalkų rėdybos, Glesninkų 
kaimo . Girdėjau, kad gyvena Eliza- 
beti, N. J. Kas žino arba jis pats, 
prašau pranešti.

URŠULĖ ZUBRIUTĖ
838 W. 34 St., /Chicago, III.

JIESIO PARTNERIŲ.
RIKALINGAS PARTNERIS, KU- 

ris sutiktų suorganizuoti kompaniją 
naujai išrastam dalykui, su kuriuo bu 

( ov tų galima gerai pasinelnyti. Tokia 
’........ - svet, ' 1822 kompanija į metus laiko padarytų ke-

'Visi nariai ateikite Išimtų tūkstančių dolerių pelno, 
laiku ir* naujų atsiveskite, o katrie. tm^eidaujanti orgatizavimu to***) pei 
dar neužsimokėjote už mirusį norį, n ‘ <T° biznio, malor likite 
malonėsite užsimokėti.

— P. Rauskinas, Nut. Rašt.

Pranešimai
North Side. — Lietuvių Kriaučių 

Kliubo Sav. Paš. mėnesinis susirinki
mas įvvks trečiadienį, vasario 1, 7:30 
v. v., Wiešo Knygyno svet.. f 
Wabansia Avė.

Jaunų Vvrų Liet. Dr-škas ir Paš. 
Kliubas laikys savo mėnesinį susi
rinkimą Ketverge, vas. 2 d., 8 vai. 
. Malinausko svetainėj, 1843 So.vak.

i Halsted St. Malonėkite visi nariai 
i kuoskaitlingiausia atsilankyti, nes 
'turim daug svarbių reikalų aptarti.
Užvilkinę «u mokesčiais pasirūpinki
te atsiteisti.

— Rašt. K. Kazlauskas.

atsišaukti 
tvojus laišku Naujienos 1739 So. 
Halsted St., Box 528, arba Tel.: Lafa
yette 1044.

REIKALINGAS PUSININ- 
kas į lietuvišką dirbtuvę. Biznis 
išdirbtas ir išplėtotas 
Ameriką.

Mašinos yra visos 
dirba apie 30 žmonių;
me apie už $10,000 dirbinių į 
mėnes|. žmogui su $6,000.00 
yra proga. Atsišaukite -168 N.

po visą

naujos;
išleidžia-

Repeticijos “Blinda” bus seredoj, 
Vasario 1, 1922, šv. Jurgio parapijos t 
svet., 32 ir Auburn Avė., 7:30 vai. ■ Michigan Av. Kambarys 200. 
vakare. Lošėjai malonėkit pribūti1^, . T11

Komisija. iUlllCagO, III. , • ,F laiku.

TIKRAS BARGENAS
Pardavimui geriausia bučerne ir gro 

sėmė, kokia dar nebuvo ant pardavi
mo lietuviams, veria $2,500.00, bet tu
riu pigiai parduoti — priežastis—ap
leidžiu miestą; randasi prie Canal- 
port netoli Union Avė. Kreipkitės 
S. G. Tuponich, 1315 W. 18th St. 
Tel. Canal 1640 t

NAMAI-ZEME.
PARDAVIMUI^ St., ar-

ti Grand Boulevard; 3 aukštų ir 
skiepas mūrinis namas ir akmens 
namas 3 flatų, 7, 8 ir 8 kambarių- 
apšildomas. Cash $3,500. 2—
$13,500.

Kaina 1

St., ar- 
sklepas 

; akmens namas 8 
flatų, 7, 8 ir 8 kambarių, pečiaus 
šiluma. Cash $2,500, kaina $9,000

PARDAVIMUI—618 W. 26th 
ti Wallace St., 3 aukštų ir 
mūrinis namas;

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

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

Master Sewing School
Principais* 

JOS F. KASNICKA 
190 North State St. 

Kampas Lake St. 4-fl.

Irs

PARDAV1MUT VYRIŠKŲ APRĖ- 
dalų ir siuvėjo biznis. Priežastis par
davimo — savininkas išvažiuoja j 
Lietuvą; parsiduoda už pusę kainos. 
Atsišaukite greitu laiku, 455 W. 79th 
St., Chicago, III.

PARDUODU PIRMOS KLIA- 
sos barbernę labai pigiai su <3 
krėslais. Priežastis pardavimo 
—savininkas išvažiuoja į Lietu
vą. Kreiptis 1609 W. 45th St. 
------ "S---------------------------------------------------  

PARDAVIMUI GROSERNĖ. TU- 
ri būt parduota greitu laiku, Didelis 
bargenas su 4 kambariais pagyveni
mui, steam heat apšildomus. Pirmas 
kostumeris laimės. Reikalauju mer
ginos dirbti grosernėje. Turi mokė
ti lenkų kalbą, 1803 W. 47th St.

PARDAVIMUI BUČERNF1 ir 
grosernė ,lietuvių kolonijoj. Biz
nis labai senas ir geras. Kas no
ri gero biznio tuojau atsišaukit 
į Naujienas, Box 532.

PARDAVIMUI SALDUMYNŲ IR 
mažų daiktų krautuvė. Gera vieta, 5 
kambariai pragyvenimui, pigi renda. 
Noriu parduoti greitai, nes turiu ap
leisti Chicago. Atsišaukit:

125 E. 107 St., Rbseland, III.

PARDAVIMUI BUČIENĖ ir GRO- 
sernė. visokių tautų apgyventa. Biz
nis išdirbta per daugelį metų. Par
davimo priežastis — partnerio liga. 
Parduosiu greitu laiku ir pigiai. No
rinti padaryti gerą gyvenimą, kreip
kitės: 8856 Ix)we Avė., arba Tol.: 
Stewart 9074.

PARDAVIMUI — 2826 Emeraid Avė., 
2 aukštų ir skiepas mūrinis namas, 
2 fl. ir gar adžius, 2 šeimynų ant
ras aukŠtaA, 7 kambariai pirmam 
florc. $2,500—Kaina $7,500.

PARDAVIMUI —šiaurvakarinis kam 
pasxjfcmerald Avė. ir W. 25th PL, 
2 aukštų ir skiepas, mūrinis na
mas; 6 flatai 5 ir 4 kambariai kiek 
vienam. Cash $2,500. Kaina $6,500. 
Turime paskolos ant aukščiau minė
tų prapcrČių ir dabartiniai savinin
kai nori dabar parduoti, kad išly
ginus savo tėvų palūkanas.
ŠIE YRA TIKRI IR SENŲ LAIKŲ 

BARGENAI ir NE YRA AUKŠTOS 
KAINOS.

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

KOCH & CO., 
2603 S. Halsted St.

Tel.: Yards 1148.

P-lta E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

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

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialia instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OP 

GOWN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams BU

Tel:. Harrison 14^1. Chicago

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
SAVITARPINES PAŠALPOS Val
dyba 1922 nvetams: — Pirm._ A. 
Švelnis 1443 N. Paulina st., padėjė
jas' K. Rugis, nut. rašt. P. Rakaus- 
kinas 1841 N. Leavitt st., turto 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oaklev 
av., kont. rašt. A. šakis, iždin. J. 
Dauginis 1604 North avė., kasos 
globėjai M. Indrclienė ir J. Anta- 
navičia, maršalka P. Januškevičia. 
D-ras-kvotėjas Dr. A. Montvidas 
1824 Wabansia avė., (ofiso valan
dos 6—8 vak.).— Reguliariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyno 
,svet. 1822 Wabansia Avė.

PARDAVIMUI ŠEŠIŲ FLATŲ 
plytų ir medžio namas, 26x160. $1,700 
išleista ant pataisymo; pardavimo 
priežastis—našlysta. Kaina $5,150. 
$1,500 cash. Rendos $960..

McDONNELL, 
' 8517 Archer Avė.

4 KAMBARIŲ NAMAS—-$1,250
$500 cash, likusius po $9 į mėnesį 

ant 50 pėdų loto; netoli mokyklos, 
krautuvių ir bažnyčių. 33 minutos 
iki vidurmiesčio, prie C. B. & Q. per
važiavimas mažiau kaip 10 centų 
kninuoja. 60 traukinių kasdieną. Ga
lite kraustytis gyvent i 30 dienu ar
ba gegužės 1-mo jei geistumet. Rašy
kite

OLIVER SALINGER & CO.
628 —1-st National Bank Bldg.

1 Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.

Specialia vakarinis klesos biz
niavome merginoms, pasisiuvimul 
sau dresls.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2417 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitls ypatiikai arba raiy- 
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmdninkl.
r

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

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

Sunaudokite liuosus vakarus pnsi- 
mokinimui. Mokestis prieinama.

Waitches Preparatory School, 
4509 So. Ashland Ave^ 

Chicago, UI.

CICERO, ILL., LIETUVIŲ PAŠAL
POS KLIUBO Valdyba 1922 me
tams: Pirm. S. A. Stankovičia, 
padėjėjas Bol. Bulauskis, nut. rašt.
K. P. Deveikis 1505 So. 51 Avė. 

fin. rašt. A. Tumavičia, iždin. J. 
F. Šoris, iždo glob. J. Varanis, J. 
Martinkus ir A. Stanišauskas, 
marš. F. Meškauskas, vėliavinin
kas, S. Misevičia, ' koresp. P. K. 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą pėtnyčią, vakare, 

» Tamuliunienės svet. 1747 S. 49th 
Avenue.

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P. 
KLIUBO valdyba 1922 metams: 
Pirm-. A. Kadževskis 1143 Berwyn 
Avė.; padėjėjas A. Sabeckis 1940 
W. North Avė.; nut. rašt. J. Ma
krickas, 1626 N. Oakley Blvd.; fin. 
rašt. M. Budrievich 1626 N. Oakley 
Vlvd.; iždin. M. Baiga 2951 West 
Pershing Rd.; fin. rašt. ptigelb. .L 
Radišauskas 1712 N. Linfoln St. 
Susirinkimai laikomi pirmąjį ket
virtadienį kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės svet. 1822 Wabansia Avė., 8 
vai. vak.

s. A. L. EX-KAREIVIŲ VALDYBA 
1922 metams,—Pirmininkas J. Ma
tulaitis 1237 W. Madison st.: pa
dėjėjas Bruno Simokaitis 1621 Di- 
vision st.; nut. rašt. Jos. Elvikis 
3246 S. Halsted st.; fin. rašt. Pra
nas Vaišvila 4538 S. Fairfield av.; 
Justiqpš Celiauskas 4402 S. Hermi- 
tage^V. — Susirinkimai laikomi 
kartą mėnesyj. laikas ir vieta pa
skelbiama laikraščiuose.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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