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Lietuvos minister i u kabinetas sudarytas
Italijos kabinetas rezignavo

31 žm. žuvo kasykloje
I ..........................

Vokietijos geležinkeliečiai 
streikuoja

Galvanauskas jau sudarė Vokietijos geležinke- 
ministeriy kabinetą liečiai streikuoja

Užsienio reikalų ministeriu lie
ka senasis — kun. Jurgutis. 
Daugelis kitų irgi senieji mi- 
nisteriai.

Telegrama Naujienoms.
VVASHINGTON, vas. 2. (El

ta). — Galvanauskas jau su
darė ministeriu kabinetą. Ka
binetan įeina sekami žmonės:

Premieras — E. Galvtmius- 
kas. '

Užsienio reikalų ministeris
— prof. kun. Jurgutis.

Finansų ministeris — Dob
kevičius.

Susisiekimo ^geležinkelių, 
pašto ir telegrafo) Ministeris
— inž. Petras Vileišis.

žemės — Aleksa.
Teisingumo (justicijos) — 

V. Karoblis.
) Krašto apsaugos (karo mi
nisteris) — inž,. Sližys.

Vidaus reikdlų ’— Kazys Ole
ka.

švietimo ministeris — Juod
akis.

Žydų reikalų ministeris — 
Soloveičikas. •

Gudų reikalų — Vakuja.

Daug žmonių žuvo eks
plozijoj kasykloje

16 lavonų jau ištraukta iš 
Gatės, Pa., kasyklos. Nesu
randama dar apie 15 žmonių.

GATĖS, Pa., vas. 2. — šian
die ryte vienoj dideles II. C. 
Fride Coke Co. anglių kasy
klos dalyj kįlo eksplozija, ku
rioj žuvo nemažai angliakasių. 
Eksplozija ištiko už pusantros 
mylios nuo šaftos.

Gelbėjimo partijos ikišiol jau 
atkasė 16 lavonų. Bet pasigen
dama dar 15 žmonių. Mano
ma, kad jie yra jau žuvę ir ne
bėra vilties juos rasti kur 
nors uždarytus ir gyvus.

Visi išimtieji lavonai bus iš
gabenti į Masontown, Pa., kur 
bus paskelbtos jų identifikaci
jos ir bus prirengti palaidoji
mui. Identifikacijos bus pada
rytos pagal varinius numerius, 
kuriuos angliakasiai nešiojasi 
ant rankos.

Eksplozijai kįlus prisirinko 
prie kasyklos daugybės žmo
nių, kurių tarpe buvo ir šei- 
minos žuvusiųjų. Kad miniau 
sulaikyti kompanija atsigabeno 
desetką valstijoj “kazokų”.

Kasykla yra viena didžiausių 
apygardoje ir paprastai joje 
dirba apie 1,000 žmonių. Jo
je dirbama dieną ir naktį irt 
eksplozijos laiku joje buvo 
daug žmonių, bet kiti, kurie 
buvo arčiau šaftos, spėjo išsi
gelbėti.
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“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraštis 

ii Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienom 

Kaina 5c' — ..... . ———į

Valdžia bandys sutriuškinti 
streiką. Pranašaujamą ilgą 
kovą. 

—V*'-. ’
BERLINAS, vas. 2. — Vo

kietijos geležinkelių darbinin
kai, kurie reikalauja pakėlimo 
algos, sustreikavo pereitą nak
tį. Jei stręrkas pavirs į visuo
tiną, kaip kad buvo skelbia
mas, jis apims apie 500,000 
darbininkų. Bet dabar dar ne
žinia tikrai kaip darbininkai 
paklausė paskelbimą streiko ir 
kiek jų sustreikavo.

Valdžia yra prisirengusi 
triuškinti geležinkeliečių strei
ką visomis jai prieinamomis 
priemonėmis ir visu smarku
mu. Prezidentas Ebertas dar 
vakar išleido paskelbimą, kad 
streikieriai bus baudžiami di
delėmis piniginėmis pabaudo
mis ir paskelbė pusiau karo 
stovį. Kad neiškiltų riaušių, 
daboti stotis, tiltus ir kitas 
svarbesnes geležinkelių vietas 
tapo pasiųstas reichswehris. 
Policija taipjau saugos tuos 
darbininkus, kurie prie streiko 
neprisidės. i

Visi pranauuja, kad gele
žinkeliečių streikas bus ilgas 
ir atkaklus. Valdžia turi su
organizavus savanorių buriąs 
operavimui traukinių, o ir dau
gelis pačių geležinkeliečių strei
kui nepritaria. Žmonės irgi buk 
mažai pritaria streikui, nes 
jeigu butų išpildyti geležinke
liečių reikalavimai, valdžios iš
laidos padidėtų dar 50,000,000,- 
000 markių, gurias reikėtų su
rinkti padidinant taksus. Kiti 
sako, kad šis streikas reiškia 
prasidėjimą pavasarinės strei
kų bangos. Tik ji kitais me
tais prasidėdavo kovo mėn. Jos 
atėjimą priskubinęs nepapras
tas maisto pabrangimas ir di
deli žiemos šalčiai.

Bėrimui maisto užteks tik 
savaitei ar 10 dienų. Po to bus 
didelis maisto trukumas. Po-> 
pieros yra labai mažai ir jair 
dabar laikraščiai išeina tik sy
kį į dieną ir sumažintomis lai
domis — be apgarsinimų. Daug 
amerikiečių, kurie rengėsi iš
važiuoti iš Vokietijos, dabar 
negali to padaryti ir priversti 
yra tupėti Berline.

Maineriai prašo pažibos
IIURLEY, Wis., vas. 2. — 

šiandie pps nųiyorą Lennon ap
silankė Cary rudos kasyklos 
maineriai ir pareikalavo, kad 
kas nors butų veikiama pa
lengvinimui jų skurdo. Jie jau 
senai nedirba ir jau tikras ba
das žiuri jiems į akis. Mayo- 
ras atsikreipė prie kasyklos 
viršininkų, 1 prašydamas, kad 
tie suteiktų darbą bedarbiams. 
Tieji telegrafavo Piokands 
Mather Co., CIeveland, kad pa
tyrus kada kasykla atsidarys. 
Kasykla stovi uždaryta jau 
nuo pereito- birždtio 8 d.

Jau renka popiežiy
RYMAS, vas. 2. — šiandie 

susirinko slaptoji kardinolų 
konkliava, kad išrinkus naują 
popiežių. Konkliavoj dalyvauja 
52 kardinolai. Amerikos kar
dinolas dar neatvyko.

Susirinkus kardinolams, Va
tikano vartai tapo uždaryti ir 
Vatikanas liko 'atkirstas nuo 
kokio-nors susižinojimo su pa
sauliu. Ne tik kardinolai, bet 
niekas kitas, po bausme eks- 
komunikacijos, negali išeiti iš 
Vatikano ar suteikti kokių-nors 
žinių pasauliui.

u> ir 
sičius

Manoma, kad pirmas balsa
vimas bus padarytas petnyčios 
ryte. Balsuojama yra du sykiu 
į dieną. Minios jau renkasi apie 
Vatikaną daboti durnus iš Si- 
stino koplyčios kamino. Mat 
kada balsuojant neišrenkama 
popiežiaus, baliotai, primaišius 
prie jų šiaudų, būna sudegina
mi ir pasirodo iš tos koply
čios kamino juodi durnai. Tai 
reiškia, kad popiežius dar nė
ra išrinktas. Kada balsavimas 
išrenka popiežių, pakariama 
vienus šiaudus, kurių balti du
rnai praneša rymiečiams, kad 
kardinolai jau susitaikė ir kad 
naujas popiežius jau yra iš
rinktas.

Prieš balsuojant visi kardi
nolai susirenka Sistino koply
čioj, kur kiekvienam jų pa
statyta yra kėdė, o virš jos 
kabo nuleistas baldakimas. Kar
dinolai parašo savo bals 
sumeta juos į urną. Susk
balsus, jei popiežius neišrenka- 
nias, nes už jį turi būti paduo
ta du trečdaliai balsų visų 
kardinolų, baliotai sudeginami, 
primaišius prie jų šiaudų. Ka
da balsavimas išrenka popie
žių, visi baldakimai virš kar
dinolų pasikelia. Pasilieka nu
leistas baldakimas tik virš iš
rinktojo popiežium kardinolo. 
Ir tas baldakimas, bet atėmus 
kėdę po juo, pasilieka nuleis
tas iki popiežiaus mirties, IcA- 
da vėl pristatoma kėdę ir pa
keliama baldakimą sekamiems 
rinkimams. , )

Manoma, kad dabartiniai 
rinkimai bus trumpi, nes nė 
taikos šalininkai su Italija, nė 
taikos priešininkai negali tikė
tis išrinkti savo pbpierių. Pri- 
seis taikintis ir rinkti tokį po

piežių, kuris laikytųsi vidu
rio ir tęstų mirusio Benedik
to XV politiką.

Francija dalyvaus Genoa 
konferencijoj

PARYŽIUS, vas. 2. — Fran
cija oficialiniai bus atstovauja
ma internacionalinėj ekonomi
nėj Genoa. Tai galima supras
ti iš Francijos užsienio reika
lų ministerijos pranešimo, ku
ris nepasako tiesioginiai apie 
dalyvavimą, bet pareiškia, kad 
ji jau yra prisižadėjusi daly
vauti toje konferencijoje, .kai
po vyriausios tarybos narys, 
kada toji Cannes (konferenci
joje nutarė šaukti Genoa kon
ferenciją.

— Nukapojo algas.
....... —I "«■! » ■

GASPER, Wyo., vas. 1. — 
Standard Oil Co. of Indiana 
šiandie nukapojo algas visiems 
savo paprastiems darbininkams 
Rooky kalnų apygardoje, kur 
ji turi savo aliejaus šulinius. 
Algas nukapota virš 10c į va
landą.

Valdžia rengiasi kovon su Italijos kabinetas
angliakasiais

Triuškins streiką, jei jis kil
tų. Indiana kasyklų savinin
kai nutarė nukapoti algas.

CHICAGO. — Kuo artyn 
balandžio 1 d., tuo labiau pra
deda jaustis kaip kasyklų savi
ninkų, taip ir angliakasių ren
gimasis prie streiko.

AngNakasių unija jau pa
kvietė konfcrencijon geležinke
liečius, kad pasitarus kaip su
derinti abiejų unijų veikimą ir 
bendrai kovoti* prieš nukapoji- 
mąA algų, kuris gręsia kaip an
gliakasiams, taip ir lygiai ge
ležinkeliečiams, nes ir geležin
kelių kompanijos nenustygsta 
ir vis reikalauja naujo algų nu- 
kapojfrno.

Dabar angliakasių unijos 
prezidentas Lewis pakvietė 
unijos algų komitetą sekamą 
seredą į Indianapolis, kad išdir
bus reikalavimus, kurie bus pa
statyti kasyklų savininkams, 
kada užsibaigs dabartinis 
jų kontraktas su angliakasių 
unija, būtent kovo 31 d.

Valdžia, kuri ilgai tylėjo 
apie kivirČius tarp kasyklų sa
vininkų ir angliakasių, dabar 
irgi prabylo lupomis generali
nio prokuroro Daugherty. Jis 
prisiuntė pareiškimą, kad val
džia, tikslu neprileisti anglia
kasių streiką, ar, jei jis kiltų, 
sutriuškinti jį, ji griebsis visų 
legalinių priemonių, t. y. teis
mų. Jis mano, kad dabartiniai 
statymai yra pakankami, kad 

neleidus unijoms skelbti strei
kus ar vesti kovą už “uždary
tą dirbtuvę” (elosed shop). Jis 
deklamuoja apie savo pritari
mą darbininkų unijoms, apie 
jo ypač širdingą prijautimą 
darbininkams, bet kartu jis 
nenori pripažinti teisės uni
joms veikti, nėgi darbininkams 
kovoti už savo būvio pagerini
mą.

Vakar Congress viešbutyj 
laikė savo susirinkimą Indiana 
anglių kasyklų savininkai. Jie 
nutarė, kad po užsibaigimuEiĮa^ 
bartinio kontrakto su anglia
kasių unija, operavimas India
na kasyklų yra “reikalingas 
radikalinio ir didelio nukapo- 
jimo dabartinių algų” ir pa
naikinimo niekurių sąlygų da
bartinio kontrakto' Kokių nori 
jie permąinų kontrakte, jie ne
sako.

Illinois anglių kasyklų savi
ninkai sako, kad niekurie jų 
reikalauja nukapojimo algų, 
bet visa jų asociacija dar nie
ko tuo klausimu nėra nutarti-" 
si.

Nickurios kasyklos kitose 
valstijose jau iškabino paskel
bimus, kad nuo bal. 1 d. ang
liakasių algos bus nukapotos.

Pertraukė diplomatinius ryšius.
iMEXICO CITY, vas. 2. — 

Meksika šiandie pertraukė dip
lomatinius ryšius su Venezuę-

PINIGŲ KURSAS
Vakar, vasario 2 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 $4.30 
Austrijos 100 kronų ................... Be
Belgijos 100 frankų ........... $8.00
Danijos 100 kronų ............... $20.24
Finų 100 markių ..........   $2.02
Francijos-100 frankų .......  $8.84
Italijos 100 lirų ................... $4 68
Lietuvos 100 auksinų ............. 50c
Lenkų 100 markių ..............  3c
Norvegų 100 kronų .... ...... $15.95
Olandų 100 guldSnų ........... $37.05
Švedų 100 kronų .....j...................... $25.55
šveicarų 100 frankų ........... $19.50
Vokietijos 100 markių .....    50c

rezignavo
Ministerija rezignavo netekus 

paramos parla'mente.

RYMAS, vas. 2. — Premie
ras Bonomi šiandie atstovų bu
te paskelbė rezignaciją viso 
ministeriu kabineto.

Kabinetas šįryt svarstė susi
dariusią delei parlamento nu
sistatymo persimainyino padė
lį ir nutarė rezignuoti. Minis
terija šįryt atsidūrė labai keb
lioj padėtyj. Demokratai, iš ku- 
čfų valdžia tikėjosi gauti 150 
balsų, netikėtai per vieną nak
tį perėjo opozicijom Fascisti 
ir nacionalistai taipjau tvirtai 
laikėsi opozicijos. Premjerą 
Bonomi rėmė tik katalikų par
tija ir neskaitlingas būrelis so
cialistų reformininkų. Susilau
kus tokios opozicijos valdžia 
nebeįstengė toliau pasilaikyti.

Kova su mušeikomis
NEWPORT, Ky., vas. 2.

Pereitą naktį, nuo 11 vai. iki 
beveik išauštant, prie Nowpor- 
to liejiklos, kurios darbininkai 
jau nuo kiek laiko streikuoja, 
buvo nuolatinis persišaudymas. 
Apielinkės gyventojams delei 
to šaudymo buvo nemažai bai
mės, bet iš žmonių, kiek žino
ma; niekas neliko sužeistas.

Policija sako, kad šaudoma 
Įnivo iš liejiklos ir kad tai 
šaudė kdmpanijos pasamdyti 
mušeikos. Kompanija gi tvir
tina, kad būrys žmonių priėjęs 
prie liejiklos ir pradėjo šau
dyti. Mušeikos gi atsakę į šū
vius, tik šovę virš žmonių gal
vų.

Prieš kiek laiko čia buvo 
smarkių kovų su mušeikomis. 
Paskui gubernatorius prisiuntė 
kariuomenę, kuri suvaldė mu
šeikas ir buvo viskas aprimę. 
Dabar kariuomene tapo at
šaukta ir sugrįžo į savo stovy
klą, tad mušeikos vėl pradė
jo siausti ir/pulti strelkierius 
ir šaudyti į jų namus.

Fordo pasiūlymas 
kongrese

WASHINGTON, vas. 2. —
Karo sekretorius Wecks šian
die perdavė kongresui Henry 
Ford pasiūlymą perimti iš val
džios ir operuoti Musele Šnoals 
projektą, Alabamoj. Jis neduo
da kongresui jokio patarimo 
apie priėmimą^ar atmetimą to 
pasiūlymo, bet tik prašo kuo- 
greičiausiai jį apsvarstyti.

Fordas sutinka ir toliau iš
dirbinėti nitrogeną ir kitas 
dirbtines trąšas ir pardavinė
ti jas fimant tik 8 nuoš. pelno. 
Dirbtuyė visą laiką bus laiko
ma prirengta taip, kad bile 
kada, atsitikus karui, butų ga
lima joje išdirbinėti eksploduo- 
jančias medžiagas.

Manoma, kad kongresas il
gai svarstys Fordo pasiūlymą, 
kadangi trąšų trustas deda vi
sas pastangas neleisti Fordui 
įgyti tas dirbtuves. Trąšų ir 
vandens jiegos trustas net grū
moja Fordui teismu, jei gau
tų tą koncesiją. Valdžia gi sa
ko, kad ji daug pelnytų iš For
do pasiūlymo.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”

Angliai šaudo indus
GALCUTTA, v. 2. — Ketu

ri indai liko nušauti ir 6 sun
kiai sužeisti, kada policija sau
sio 27 d. šovė j balsuotojus 
Pabdoj, Bengalijoj.

Nori didesnių taksu
WASHINGTON, vas. 2. — 

Iždo sekretorius Melon šiandie 
prie;?* atstovų buto biudžeto 
pasakė, kad kareivių bonusas 
turėtų būti išmokėtas iš spe
cialiųjų taksų, kuriuos reikėtų 
uždėti ant niekurių dalykų. Jis 
siūlo padidinti taksus ant ta- 
l>ako, cigaretų, bankų čekių, 
laisnių, dokumentų ir pakelti 
laiškų ir laikraščių siuntinėji
mo kainas. Tai visa duotų 
$300,(XX),0(X) pajamų. Bonusais 
gi reikėtų išmokėti apie $425,- 
000,(XX) pirmais metais. Kad 
padengus trukumą, jo nuomo
ne, reikėtų dar surasti nicku- 
rių dalykų, ant kurių galima 
irgi pakelti taksus.

Jis tečiaus pabaigoj pasakė, 
kad jis neduoda jokių reko
mendacijų, o tik yien išreiškė 
savo nuomonę.

Ir čia nori sutaupinti pinigus.

BERLINAS, s. 31. — Ka
dangi daugelis Vokietijos mie
stų vartoja giljotinas kapojimai 
galvą nuteistiems nužudymui, 
tad pradėta Vokietijoje smar
ki agitacija uz įvedima vi
sur kirtimo galvų kirviu, nes 
tas pigiau atseisią, kadangi gi- 
liotinos pergabenimas labai 
brangiai kainuojąs.

Nuplakė redaktorių.

DRUMRIGHT, Okla., vas. 1.
— šeši maskuoti žmonės pa
stvėrė gatvėje Drumrigbt Post 
redaktorių R. L. Moore, nuve
žė jį į mišką ir ten jį smar
kiai nuplakė. Paskuri žaizdas 
aplieję karšta smala, ^parvežė 

jį į pakraštį miesto paleido, 
įsakydami tuojaus apleisti mie
stą.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

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

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

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

Chinijos darbininkai 
organizuojasi

Iii. i»R—

Žeminusieji darbininkai — rik
ša vežikai — pradėjo orga
nizuotis.

' i

PEKINAS, gr. 19 (paštu) 4 
— Po nesenai įvykusio Han- 
kow rikša vežikų streiko, > rik
ša kuli pradėjo organizuotis irt 
įkūrė savo organizaciją Han- 
kow Rikša Kuli Asociacija.

Streikas kįlo delei rikša (ve
žimėliai, kuriuose daijbininkai- 
kuli pasikinkę vieton arklių, ve
žioja žmones) savininkų pa
kėlimo nuomos kainos už tuos 
vežimėlius. Jie streikavo 7 die
nas, surengė daug demonstra
cijų ir streiką dalinai laimėjo, 
kadangi savininkai, kurių di
džiuma yiyi svetimšaliai, suti
ko sugrąžinti senąją nuomą iki 
nebus bešališkai išspręsta ar 
pakėlimas nuomos nebuvo tei
singas..

Kad daugiau to nebeatsikar- 
totų, kuli pradėjo organizuo
tis, pasisamdė advokatus ir tie 
parašė jiems konstituciją. Jų 
draugijos tikslu bus be kitko 
šviesti savo narius ir teikti 
jiems sveikų pasilinksminimų.

Rikša vežikai-kuli yra tam
siausią ir žemiausia Chinijos 
darbininkų rūšis Cbinijoje.

Rusija turi 130,707,600 
gyventojų.

VVASHINGTON, vas. 2. — Pre
kybos dejMirtąmentui pranešta, 
kad Rusiją kątik užbaigė cen
zą, kuris parodo, kad Rusija 
dabar turi 130,707,600 gyven
tojų. Tai rodo, kad nuo 1915 
m. Rusijos gyventojų skaičius 
sumažėjo 18,202,400.

NAUJIENŲ
Pinigų Syintimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedeldieniais nuo 10 v. 

ryto iki 2 vai. po piet.

...______ ___________________________________________________________________ _____
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

žmogus Jungtinėse Į giai vidury keturių valstijų 
kampų.

kitomis profesinėmis darbininkų 
sąjungomis klausimu. Galuti
nos rezoliucijos dėl Valdybos 
darbuotės dar nepadaryta.
• Konferencijoj tarp kairiojo ir 
dešiniojo sparno valdybos takti
kas klausimu ėjo gana smarkus 
ginčai.

Vienas
Valstijose tuo patim laiku gy
vena maždaug keturiose valsti
jose. Jis yra ganyklininkas; jo 
namas ir žeme užima Ųtahos, 
Colorados, Arizonos ir Nau
jos Meksikos kampus. Vėjo ma
lūnas pumpuojantis vandenį 
gyvuliams gerti stovi Naujoj 
Meksikoj, o vanduo pumpuo
jama Arizonoj. Namas stovi ly-

MRS. A. MICHNIEWICH t 
AKUŠERKA
Halsted St., kampas 31 gat. 
name su I)r. Monkevičium 

Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak- 

’ tikavusi Penn 
silvanijos 
pitalėse. 
sėkmingai

I tarnauja 
gimdime.
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

"■ i 1 ■ ■ ■

Tinę for Lumbagu •
Musterols drives pala away and 

beings in its place delicious, soothing 
comfort. Juat rub it in geritly.

It is a clcan, white olntmcnt, made 
with oil of mustard. Gct Muatcrole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hųspita! size, $3.00. 
BKTTER THAN A MU3TARD PLASTER

3101 So.
Viename Kl. JurgelonisYra merginų, kurioms sekas 

apgauti kiekvienų, bet yni ir 
tokių, kurios turi mažus bro
liukus.

Redakcijos Atsakymas

JalsphaMll

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestai ir Valst.)
i.

NAUJKENOS Pattern Dep.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia {dedu 15 centu, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1188.

Mieros ........... colių per juosmenį

Kviečia KOMITETAS.
P.S. Važiuokite bilc karais iki 48 Avė., 48 iki 14 ir eikit 2 blok^VVest

Todėl, visi lietuviai ir lietuvaitės bukite Maskaradų Baliuje, nes 
bus puikios dovanos išlaimėjimui. Laimės 500 ypatų.

Marš visi į Maskaradų Balių.

151446 Roosevelt RA

NAUJIENOS

3210 So. Halsted Street
Telefonas Boulevard 9663

iiiiiiiiiiaiffliiiiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiM
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Mokytojų konferen
7 cija.

Sausio 4 d. 12 vai.
Lietuvos mokytojų
sąjungos delegatų

Kaunas, 
prasidėjo 
profesinės 
konferencija. Dalyvauja 38 de
legatai. Sausio 5 d. 12 vai. N. 
Vilniaus g-vė 2 bus mokslo prie
monių parodos atidarymas. Kon
ferencija turi baigtis sausio 5 d. 
Pati mokytojų profesinė Sąjun- 

.ga jau treji metai, turi 22 sky
rius ir įsiregistravusių narių 
turi 1,021 asmenį. Sausio 4 die
nos posėdy buvp padaryti Są
jungos Valdybos pranešimu apie 
visų 1921 m. darbuotę, iš kurių 
paaiškėjo, kad Valdyba prakti
niam profesiniam darbe atliko 
gana daug: organizavo Sąjungos 
knygyną krautuvę, su centru 
Kaune, Kėdainiuos išnuomavo 
dvarą-koloniją, Palangoj įkūrė 
sanatoriją, sudarė' spaudos fon
dą ir leidžia nuolatinį sąjungos 
organą ^Mokykla ir gyvenimas”. 
Po pranefiimų buvo bendri gin
čai dėl Valdybos darbuotės ir 
buvo priekaištų, kad' Valdyba 
pc'rmažai ‘dirbusi susijungimo su

. I, u
■ I •

•<> m

Musų Moterims.
-------- —j,— ’

MOTERIM “TWO-PIEf’E” SEJO
NAS. — NO, 1188.

Labai nepaprastas yra šis sejonas, 
kurį galima siųti iš dvejopos, ma
terijos.
•Tokiam sejonui pavyzdys No. 1188 

sukirptos mieros 26 iki 32 colių per 
juoanrenį. Sejonui 28 colių mieros 
reikia 2H jardo languotos išstrižos 
materijos ir 1% 32 col. lygias mate
rijos.

1

Norint gauti tokiam sejonui su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą 
pavardę ir aiškų adresą ir, Įdėjus | 
konvertą kartu su 15 centų (pašte 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums 
iiaip užadresavust NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1789 S. Halsted 
St., Chicago, III.

Karas jau nebereikalingas 
daugiau žmonių skaičiui ma
žinti. Tam yru automobilius.

J. Beiiaskui, Chgo. Kad 
jau apie tas prakalbas buvo 
kitas parašęs, tai Jūsų kores
pondencijos nebedėsime.

V. Valadkai, Chgo. — Pakaks 
tų ginčų — jie perdaug asme
niški. Nedėsime.

P. Ritau t u i, Chgo. — Tams
tos rašto negalime suvartot.
SKAITYKIT IR PLATINKIT 

“NAUJIENOS

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Phone Central 3301 
' 1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Keclzio 7715

: PATRIOTIZMAS
Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis
■ I0WA STATE
■ SAVINGS BANK
■ Kapitalas ir Perviršis

$120,ooo.ob.
S. E. Cor. Fourth and 5 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

A§rDR.HERZMAN^M U KB8UOH
PmlklN Ul> 8.. HalaM 8«.

1*. Ull Ko. 8*
?Bar»! lietuviais^ linam** par m 

meta kaipo patyręs gydytąją*. sM- 
rargas Ir akušeris.

▼yra, metano tr vaiką, pagal asu* 
faunas metodas flb-Kay fcr aftrtlsrf 
elektros priataisua. '

Ofisas ir LabaratarŲat 1*15 W. 
18th St, netoli Fisk St.

VALAU DOS i Mae It-U ptei«.
Ir aaa 6 IN S vai vakarais. ’ 

( Dienomis: Caa&J ' 
3110 arba 8b7 

Maktinds: Drįsai 
V54 - Drevei 41M

GYVENIMAS i 4313 S. HaUted Si

SKAUDAMA GERKLE
Skaudama Gerklė 

tonsilai arba užkimi
mas, gargaliuok it šil
tu, sudytu vandeniu— 
arbatinį pilnų šaukš
telį druskos į kvortą 
vandenio. Trinkite su 
Vieką gerklę gerai — 
ištepkite storai ir ap- 
dengkite karštu fla
nelių. Kas kelinta va
landa nui'ykit mažo 
žindo šmotelį.

VICKSV VapoRUb
Virš 17 milionų puodų išvartojame 
kas metai.

Maskaradų Balius
Rengia 

Lietuvių Seserų Tautišku Draugija 

LIUOSYBĖS SVETAINĖJE 
kampas 14th St. ir 49th Ct.

Atsibus

Vasario-Feb. 4 d., 1922 m

• Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
T.l. K«Me 8*02

CHICAGO. ILL.

■■■■■■■■

NAUJIENOS
rengia didiji

KONCERTĄ
kuris jau nebetoli

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

anksto prisirengę atsilankyti j didžiausią aštuonių 
metų Naujienų iškilmę. Sekamų miestų hr miestelių 

musų draugai pradėkite rengties.
Argo, III.
Aurora, III.
Aubiinų 111.
Bellwood\ III.
Clearing,All.
Chicago, lieights, Iii.
E. Chicago, Ind.
So. Chicago, III.
N. Chicago, Iii.
Gary, Ind.
Hammond, III.
IIegewich, III.
Joliet, III.
Kcnosha, Wis.
Kankakee, III.

Maywood, III. 
Melrose Park, III. 
Milwaukee, Wis. 
Michigan City, Ind. 
Muskegon, Mrch. 
Pana, 111.
Rockdale, III. 
Racine, Wis. 
Steger, III. 
Summit, III. 
So. Bend, Ind. 
St. Joseph, Ind. 
St. Charles, III.
W. Hammond, Ind 
Waukegan, III.

Bridgeporto 
ietuviams

gf 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 šakų ant Bridgeporto.
Naujienų Pinigų Siuntimas Lietuvon yra pavyzdys ge
riausio, rupestingiausio, pigiausio ir greičiausio patar
navimo. Lietuvos didieji bankai pageidauja, kad pini
gai iš Amerikos butų siunčiami tik per Naujienas, nes 
jie tada turi kuomažiausia klapato ir turi pilnų, atsargos 
užtikrinimų.. -

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

Bridgeporto Skyrius

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

ADVOKATAS
hos 
Pa- 
pa- 

prie 
Duo

KRIOKIANTYSIS 
KOSULYS

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

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

G tfesseb
For Coughs, Coldsand Croup

DUODA TEISIU PATARIMUS

K. GUOIS
ADVOKATAS
Miesto oflsMI 

137 N. Dearbora SU Room 111148 
Tai. Central 4411. VaL nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3823 Sa. Halsted Si.

Valandos: nuo 6 Ud 8 v. v. kiekvie
ną vakara, iiakyrua utardnką Ir 
ketvergą. Nedilioms nuo 9 Ud 12 r. .

REUMATIZMAS
Išpurtę muskulai, pertariantis skani 
mas sąnariuose ir sustingimas sąnarių 
yra blogiausi žmogui dalykai, o tan 
kiaušiai išsivysto į sunkią ligą. Je 
kenčiate tuos blogumus, arba turi 
simptomus — ilgai nelaukite, be 
tuojaus prašalinkite.
Musų stebėtinos gyduolės ėmimui 

vidurius ir trynimai 
POLO

SAPOMENTOl
' STIPRI ALCHOLINfi SMETONA 

taip stebėtinai veikia, kad urnai pra
šalina vėsoki 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. Nucikit šiandien pas savo vais
tininką ir prašykit Polo Sapomental, 
neimkit substitutų. Jei negalėtum^ 
ten gauti, rašykit mums prisiunčiant 
pinigus iškalno.

Polo Chemical Co.
2824 W. Chicago Avė. 

Chicago, III.

BIEDNO ŽMOGAUS GYDYTOJAS. 
Tūkstančiai pasitaisė — Paprasta na
minė gyduolė, kaipo biednų pulsima.

Vienas iš didžiausių aradimų mo
derniškoje medicinoje yra įžymi Bu
lgariška Kraujo Arbata. Riebus išs
paustas skystymas iš šaknių Mevių, 
lapų, žolių, uogų ir kvietkų reikia im
ti vieną ar du kartu į savaitę, tai 
y) a labai naudinga kiekvienai mote 
iiaJ, kuri geidžia švarios išvaizdos.

Ji pagelbsti sistemai apsivalyti nuo
nuodų, kurie yra piiežasčia vidurių 
užkietėjimo uždegimo, iaknų, inkstų, 
pih o ir kraujo nesmagumų.

Bulgariška Kraujo Arbata dabar 
yra milionų žmonių vartojama, kurie 
remiasi ant jos didelės spėkos sulau
žyme didžiausių slogų ir apsisaugo
jimui nuo Influenzos, plaučių uždegi
mo ir kitų sunkių ligų.

Bulgariška Kraujo Arbata yra bie- 
dno žmogaus gyduolė. Yra ekonomiš
ka. Kainuoja visai mažai. Reikalau
kit savo vaistininko šiandie arba ap
draustą prisiusime paštu 1 didelį Šei
mynai baksą $1.25, arba 3 už $3.15, 
arba 6 už $5.25. Adresas: H. II. Voų 
Schlick. President, Marvel Products 
Conipany, 451 Marvel Building, Pitt- 
sburgh, Pa.

Pinigai iš 
Rockfordo
Lietuvon

Pinigus iš Rockfords 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau* 
ską, Rockford Real E»> 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra piei 
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu' budu ir už pint 
gų siuntimą pilnai atsa, 
koma.

Siųskite pinigus Lie» 
tuvon per . 1

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str. Į 

Rockford, III.1
n «r- -n u..: . r-i. tt i............... T. .ir.......  • i .ir ,

< ■ e r i a ugi a 
laivakortės, pašportai ir t.t.
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809 W. 35th St, arti S Halsted St.

Valandos 9 iki'6 
Vakai.us. Utar.. Ket. ir Sub. iki 9 

Nerf.: ik. .1 po pietų. 
_■___________ .

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 S. La Saite St. Room 824 
Tel.: Central 6390 

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

S. W. BANES
ADVOKATAS

71
1811 Rector Biilding 

Veet Monroe Street, CMcąge.
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St.
Y arda 1115. Valu 6 iki • vak.

Tai. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAI

Lietavis Advokatas
Kambaris 806, Homa Bank Bldg. 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofise yal.i nuo 9 iki 5 ir iu 7 

iki 9 vakare.

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PAT AR tj AI 

1SD5-7 127 N. Dearborn SS. 
Bandolph 88M

MAURICE J. GOLAN 
Ras. 1102 S. Ashland BlvC 

Seeley 3671

TeL Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų
Namų Tei^yd’e’p’ėS 8895

Phone Boulevard 6801
ANTANAS GREDUiKĄ

Generalis j
Konfraktortai fr y 

budavotojai.
Budavojame ir taimaia.

1401 W. 47th St, Chlca**.

Pratašliaimo Išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo

me savo visą staką vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinaws, rain 
totų, kelinių, truiikų ir siuteasių už 
okių žemą kainą! kad apsimokės da

bar pirkti kitam hietuištlėvėjimui.
Tėmykite sekamas kainas:
Ovcrkotai po : $5,$10, $12.50, $15, 

$20, $25 ir $80.
Siutai: $7.50, $10.50, $15, $20, $25, 

$30 ir $35.
Yra ekstra kelinių:
Vyriškos išeiginės ir darbines ko

mes po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikės važti kitur, mes norime iš- 
jardu. .įteikite anksti ir pasirin- 
cite ko'ir.i dar visko yra. Užsigane- 
dirnmas gvarantuojamas. Įsteigta

Atdvrf kasdieną Iki 9 vai. Ned. Iki 
6 vak.

S. GORDON.
1416 So. Haleted St. UI

I
I______________ ,____  - ___________________
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New Yorko Darbininkų 
Partija

NAUJIENOS, Chicago, UI

Netesėjimo išpažinimas.

ap-
1919

Oliver C. Wilson, III. Soc. Partijos 
Valstijos sekretorius.

Elementai, pradėjusioj i 
leisti Socialistų Partijų 
m., įsikūrė dabar kitų naujų
Partija, tur būt, dvidešimts 
trinią kartų nuo 1919 m. Tai 
yra rėksnių partija, 
ja yra vadinama 
Darbininkų Partija. 
nizuota«New Yorke, 
23-26 dd., 1921 m. Jų suorga
nizavo tie patys žmonės, kurie 
organizavo Komunistų Partijų, 
Komunistų Darbo Partijų, 
Slaptą Komunistų Partijų, Dar
bininkų Tarybą. Delegatai al
to vavo tiems likučiams nuo 
daugelio partijų, giminių ir 
mirusių po 1919 m. Žydų Soci
alistų Federacijai (kuri, dau
giausiai skaitant, negalėjo tu
rėti daugiau kaip 300 narių ge
ram stovy) buvo duota 12 de
legatų konvencijoj. Tas parodo, 
kad atstovavimo pamatu buvo 
vienas delegatas nuo kiekvienų 
25 narių, taigi šitaip skaitant 
146 atsiųsi/ delegatai atstovavo 
nedaugiau kaip 3,650 narių. Jei 
mes pripažįsim naujai partijai 
5,000 narių, tai mes busim la
bai duosnus. Iš 148 delegatų 80 
atstovavo svetimkalbėms orga
nizacijoms, Socialistų Partijos 
kalbinių federacijų likučiams. 
Jos sakosi turį 50,000 narių, 
kad ir labiausiai jiems stigtų 
narių, jie vis myli pasigirti.

šitas pasakyta ne su noru 
skaudinti, ar pykti. Išdėta tik 
šalti faktai, kad juos apsvarsty
tų visi socialistai, kuriems so
cialistų darbuotės gerovė stovi 
arti prie širties.

t

šitų naujų partijų suorgani
zavo tie, kurie vedė kovų, norė
dami suskaldyti ir sunaikinti 
Socialistų Partijų. Žmones, 
susirinkusieji Ncw Yorke šitoj* 
konvencijoj buvo pirmutiniai 
kairiasparnių darbuotės vadai; 
vadai Komunistų Darbo parti
jos, suorganizuotos Cbicagoj 
rugsėjo 1 d., 1919 m.; vadai 
Komunistų Partijos suorgani
zuotos tuo patim laiku; vadai 
Jungtinės (slaptos) Komunistų 
Partijos, suorganizuotos vėliau 
iš Komunistų’ ir Komunistų 
Darbo partijų skeveldų; vadai 
Darbininkų Tarybos, k u riA ap
leido Socialistų Partijų po 
konvencijai Detroite ir atstova
vo paskutiniams komunistų li
kučiams ir komunistinio vana
go uodegai. Paskutinei men
kai, Engdaldo vedamai grupe
lei pilsi traukus, komunistinis 
vanagas buvo nupuolęs žemėje 
su nutrukusiu šniūru ir' sulužu- 
siais skersiniais, bet tas neda
rė svarbos tiems, kurie išleido 
garsų pasitraukimo pareiški
mą, pranešantį ‘apie paskutinio 
pusės tuzino pasitraukimų.

šitie žmonės, kurie suorgani
zavo šitų naujų partijų; yra tie 
patys, kurie skelbė Soc. Partijų 
esant galutinai reakcinga, ga
lutinai nederama atstovauti 
darbininkams, o Socialistų Par
tijos oficialus vadino “gelto
naisiais” ir proletariato parda- 
v i kais. Jie tvirtino, kad Sočia-, 
listų Partija yra reformų par
tija ir savo tvirtinimo parėmi
mui rodė į artimiausius reikala-

Šita parti-
Amerikos

Ji suorga-*
gruodžio

Ivaldačiųjų kulių klausyti savo rinkti vienų iš dviejų 
įstatymų, paliečiančių vieneto ti, arba būti išspirta

sparno elemento tam, kad su
mušus Hilkjuitto siūlomų rezo
liuciją, paremiančių proletaria
to diktatūrų. Vėliaus abudu, 
Engdaht ir Knise, niekino Det
roito konvencijų ir Socialistų 
Partija už tai, kad šitame klau
sime nebuvo laikytasi teigia
mosios pozicijos, nors jie sa
vo balsais kenkė konvencijai tų 
padaryti. Abudu Engdahl ir 

į Kruse yra naujoj partijoj, šitie 
baisus revoliucioninkai, sus
kaldę Socialistų Partijų šituo 
klausimu, susieina New Yorkan 
ir vengia šito klausimo, tyli apie 
jį, ramiai užmiršta apie didįjį 
proletariato diktatūros klausi

ama.
\ Taip, šitie stebuklingi vadai, 

Į p<V dviejų metų ardančios tak
tikos po akių prikemša savo 
naujos partijos programų arti
miausiais reikalavimais ir re
formos įmonėmis taip pilnai, 
kad jis panašus aptaisytai Uki- 

į ninku Darbo Partijos lėlei. Jie 
sake, kad Socialistų Partija yra 
geltona, kad ji parduoda dar
bininkų klasę, nešdama savo 
programan artimiausius reika
lavimus. Ir ve jie daro pro
gramą savo naujam politikos 
kūdikiui ir įdeda į jį šituos rei
kalavimus. Perskaitykite juos 
su atsidėjimu.

1. Kovoje vesti prie artimiau
sių darbininkų reikalavimų, 
plėsti ir gilinti jų reikalavimus 
ir iš jų kasdieninių kovų išru- 
tuloti pajiegą kapitalizmui nu
versti.

2. Darbuotis Darbininkų Re- 
publikos įkūrimui.

k 3. Apsangojįmas darbininkų 
Aini jų ir teisės streikuoti bei 
pikietuoti visose pramonėse.

4. Artimiausia paskyrimas 
pinigų iš miestinių, valstijinių 
ir federalinių iždų nedarbo

teises ir įstatymų prieš karų 
organizuotų darbininkų iš jų. 
iškovotų.

6. Apsaugo j imas negrų gy
vasčių ir teisių.

7. Stabdymas rengimosi' į 
naujus karus.

8. Amerikos karinių ir val
dančiųjų pajiegų ištraukimas iš 
Haiti, San Domingo, Porto Ri- 
co; nepriklausomybė Filipinų 
ir Pacifiko saloms.

9j Atnaujinimas prekybos 
santykių su Rusija ir pripažini
mas Sovietų valdžios.

Kokis yra skirtumas tarp ši
tų reikalavimų ir reikalavimų 
esančių Socialistų Partijos pro
grame? Jokio. Ypatingai pa
žymėtinas 5 numeris, kur reika
laujama, kad kapitalistai savo 
įstatymų klausytų. Tai bent 
reikalavimas! t Kam, jie mano, 
kapitalistai turi įstatymus? Ar 
jie mano, kad jie turi juos tam, 
kad patiems klausyti, . ar tam, 
kad darbininkus privertus jų 
klausyti? Savo programo pa
ragrafe jie sako, kad įstatymo 
niekuomet' negalima panaudoti 
darbininkų naudai, o čia reika
lavime 3 numery jie tvirtina, 
kad kapitalistai turi jį panau
doti darbininkų naudai.

Bet tai dar ne visa,
partijos vadai parodo, kad jie 
netiki, kad darbininkai 
pasi ii trosuos. Jie parodo, kad
jie netiki savo pačių nariams. 
Jie panaikina referendumą vi
sai. Nariams neduodama bal
so politikos klausimuose, šitie 
naujosios partijos vadai 
diktuojamąja naujosios 
jos politika. Jie nustato
venciją kartą metuose, o larpe 
konvencijų parodą veda visų 
galingiausis vykinamasis ko
mitetas. Kada šitas komitetas 
sučiaudės, nariai turi skubintis 
nušluostyti jiems nosis ir var
gas bus tam, kuris nepasisku
bins. šitas komitetas yra įga
liotas antdėti mokesčius, pritai
kyti budus, uždėti . geležinę

Naujos

kada

tiki 
parti- 
kon-

5. Vertimas

į — klausy- 
išspirtais laukan. 

Šitie vadai nepasirūpino pasa
kyti apie savo nusistatymų lin
kui proletariato diktatūros, bet 
jie pasirūpino įsteigti 
vadovybes <1 ik ta turą, 
kas naujos partija# 
reikia, tai klausyti. Skaityk 
Centro Vykintojo įsakymus 
taip, kaip geri krikščionys bib
liją skaito; tikėk visa tam, kas 
ateina iš aukšta; nežinok nie
ko ir elgkis sulig tuo.

Naujoji partija labai švelniai 
paliečia Trečio Internacionalo 
klausimą. Ji nepriima Trečio 
Internacionalo stačiai. Kažin 
kodėl. Ar jie neišėjo iš Sociali
stų Partijos dėlto, kad ji neno
rėjo dėtis prie Trečiojo Inter
nacionalo 21 pragaištinga susi
dėjimo sąlyga? Jie neprime
na apie 21 punktą. Ar jiems 
baisu priminti? Jie nepaduoda 
sąlygos susidėjimui su Tre
čiuoju Internacionalu. Ar jie 
laukia kol Trečiasis permainis 
savo susidėjimo sąlygas? Tik
tai butų labai įdomu girdėti'iš 
naujos partijos, kaip ji žiuri 
į Trečią Internacionalą ir 
susidėjimo sąlygą, 
stoja šitame klausime, ar 
visus 21 punktą; ar tik už kelis 
jų, ar kaip.

Bet nauja partija atliepia sa
vo formai atėjusi prie darbinin
kų ekonominių organizacijų 
klausimo. Ji priima Raudo
nojo Amatinių Unijų Internaci
onalo taktiką. Ji priešinga dvi
lypiam unijizmui ir palanki 
pramoniniam unijizmui ir yra 
pasirengusi gaudyti unijas di
deles ir mažas. Ve kaip ji ma
no jas pasigauti. Pasiskaityk.

Jie žada organizuoti savo 
partijos narius priklausančius 
tam tikrai unijai į mažą agi
tacijos grupę. Šita grupė ‘ turi 
mokyti unijos narius visa ko 
apie revoliuciją ir rengti juos 
prie didžiosios pergalėjimo die
nos. šituo budu unijos bus 
perimtos revoliuciniu upu. Re
akciniai vadai «buą niekinami, 
parodomi ir paskui numetami,

savo 
Visa, 

nariams

įsakymus

21
Už ką ji 

už

o į jų vietų pastatomi revoliu
ciniai vadai. Tai toks progra
mas.

Šitame progrnme nėra nieko 
nauja. Jis buvo išmėgintas ei
lių eilėmis ir vis sekinė buvo 
tokia, kad reakciniai vadai su
stiptojo ir vadinamieji revoliu- 
cininkai tapo numalšinti. Socia
listų Partija taipgi padarė šitų 
klaidų. Daug socialistų pralei
do be reikalo laikų bepeikdami 
tokius vadus kaip Gomperaas 
ir apleisdami vieninteliai veik
mingų darbų, bent, socialistų 
darymų iš unijos narių. Kaip 
tik unijoje pradėsi peikti vadus, 
tuojaus uždarysi tos unijos du
ris savo propagandai. Mes tų 
padarėm kartų kartus. Jei mes 
turim drąsos šviesti šitų orga
nizacijų narius, tai šitas švieti
mas atsispins vadų darbuose. 
Tas tiesa, tai yra ilgesnis pro
cesas, bet tai yra vieninteliai 
veikmingas būdas.

Kad naujoji partija numato 
klintis sąryšy su amatinės uni
jos politika, tai matyt iš dviejų 
paragrafų prasergstančių na
rius, kad jie nesileistų išmesti 
iš unijų ir kad visagalis centro
lis vykinamasis naujo politinio 
kūdikio komitetas duos ins
trukcijas, kas reikia daryti, jei 
jie taptų išmesti. Mes patartu
me, kad Centralis vykinamasis 
komitetas palieptų išmestie
siems atsistoti šalygatvy ties 
unijos svetaine ir rodyti revo
liucinį liežuvį unijos vadams, 
kada jie susirinkimui pasibai
gus išeis laukan. Tas kaip tik 
pritiktų apskritam nusistaty
mui.

Raudonojo Amatinių Unijų 
Internacionalo nusistatymas, 
priimtas naujosios partijos, 
yra Tolygus kitų šalių nusista
tymams. Jie gali sakyti, kiek 
jiems tinka, kad jie nori išven
gti dvilypių unijų, gali sakyti 
kiek tinkami, kad jų noru yra 
nepakenkti unijoms, jų pro
gramas, ažuot vienijus ir stipri
nus unijas, jei jis butų sėkmin
gas, sunaikintų kiekvienų unijų

Amerikoje ir paliktų darbinin
kus visiškai bejiegiais, priklau
somais nuo absoliučios savo 
ponų malonės.

Nėra nei mažiausios baimės, 
kad šitas naujos partijos užsi
brėžtasis programas turės pasi
sekimo. Unijos pasirūpins ši
tuo. Jos nepakęs ardytojų 
taip, kaip jos nepakentė Socia
listų Partijos. Jos gavo prity
rimo su šitais gėhulėjais pir
miau. Jos žino, kad jei jos 
duos šitam elementui colį, tai 
jis paims pėdų tuja sėkme, kad 
kiekviena unija, kurion jie 
bandis įsiveržti, spira jiems į 
dugninę.

Kontrastas.
Socialistų Partija turi milio- 

nų sekėjų ir* žodžiai “socialis
tas” ir “socializmas” yra gerai 
žinomi; nauja partija neturi se
kėjų, kaip tų parodė menki 
2,000 balsų paduoti New Yor- 
ko miesto rinkimuose ir 76 bal
sai paduoti už šešių mėnesių 
vėliau vajuje Buffalojc. Žodis 
“komunizmas” yra šmėkla 
Amerikos darbininkų klasei.

Socialistų Partija turi ofiepa- 
lę pozicijų 42 valstijose; nauja 
partija neturi jokios pozicijos 
ir negali tikėtis būti įrašyta 
balote.

Socialistų Partija stoja už 
visokį unijizmą prieš ncunijiz- 
mų. Dabar, kaip ir visuomet, 
stoja už pramoninį unijizmą ir 
politinę akcijų. Naujoji partija 
stoja už pragaištingų vadina
mojo Raudonojo Amatinių 
Unijų Internacionalo taktikų ir 
yra uždariusi sau kiekvienas 
duris šalyje.

Socialistų Partija stoja už 
darbininkų ir savo pačių narių 
švietimų, palikdama nariams 
teisę referendumu nuspręsti 
nusistatymų. Naujoji partija 
nepasitiki darbininkais, nei sa
vo nariais. Ji panaikino re
ferendumų ir įsteigė diktatūrų 
visogalio centralio vykinamojo 
komiteto, kuris pasako na
riams, kam jie turi tikėti ir

l Lietuvon ir iš Lietuvos
JOE SHIMKUS 
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Halsted. 14—CTujertySte.
Nepamirškite papra
šyt L. Klein štampų. LAIVAKORTES

Dolerio {mokėjimo Rakandų Išpardavimas

VATINIAI MATRASAI
15 svarų, vien tik pilnos mie- 
ros; tvirtai,gražiai susiūti; ap
valaini kraštai;
nauja vata
tiktai

PULLMAN 
DA-LOVA

^Apverčiama sė
dyne; atsidaro 
ijpilnos mieros 1q* 
tva; mahogany 
baigimo rėmai; 
lendrėmis išpin
ti tarpai; puikiu

velouru apmuš-;a; su paduškai-
gerai iškimšti ;e w V

(mokėsit $1 — aplaikysit lovą.

SKAITYKLAI
STALAS

Didelės mieros

$22.50$4.85

MISINGINES LOVOS
ir

DINING STALAS
Tikro ar^uolo; rudo Ja- 
cobean baigimo; William 
and Mary paternų; dide
lis viršus; 6 pėdas išske- 
čiamas; platus kraštai; 
tvirtai sujungtos, gražiai 
ištekintos kojos ir skės- 
tuvas spe
cialiai

(mokėsit $1 — 
kysit stalą

QUEEN ANNE IŠKIMŠTI SETAI
Ekstra dideli šmotai; wing kėdė, arm kėdė 
7-tyėdų davenport; austinių juostų konstrukcija; 
Marshall palaidos springsinės paduškaitės; apmuš
tos puikių velouru. Setas 
trijų šmotų

$139.50
yra tik 

būtent, 
kad

$22.50
aplai-

ir 
yra be 

panaudojami tik

grame. Jie sakė, kad 
vienas reikalavimas, 
proletariato diktatūra 
visi kiti reikalavimai 
vertės ir
tam, kad suklaidinus ir parda
vus darbininkų klasę.

šitie vadaį, sunaikinusieji So
cialistų Partijų ir dabar suor
ganizavusieji šitų naujų partijų, 
išleido programų savo partijai, 
šitas i>rogramas tylus kaip ka
pas apie “proletariato diktatū
rų“. šitie vadai išniekino So
cialistų Partijos detroitinę kon
vencijų dėlto, kad ji nepriėmė 
proletariato diktatūros. Engd- 
abl ir Knise detroitinėj konven
cijoj prisidėjo prie dešiniojo Į

$7.50 į mėnesį.

Dtiejų colių stulpeliai; 
dviejų colių virbalai sker
siniai: satino ir poleto 

521,75 
specialiai

(mokėti $1—aplaikysit 
lovą.

chiffonieriai;
stalčiais, ir

KUKNINIS KA- 
BINETAS 

Metalo viršus; pa
krypęs miltams su
sipilti į didelis vir
šus ir apačia

$29.75
(mokėsit $1 — ap

laikysit kabinetą

WALNUT MIEGKAMBARIO SETAI
Puikus miegkambario Šmotai už didelę 
kainos koncesiją; tikro walnuto; puikaus 
kabinetų darbo; dreseriai< 
tvirtomis apačiomis, giliais 
franeuziško stiklo veidrodžiu.
Chiffonierius Lova

*2675 *2350

Kėdės — aukštais užpa
kaliais, lendrėmis išpin
tos; rudos odos slip sėdy- 
„os, kiek. 59 75 
viena

Su rankų pasidėjimu 
$13.75

QUEEN ANNE DINING SETAS 
Puikios rūšies balto aržuolo; Jacobean bai
gimo; gero išdirbinio. 
Stalas — 48x48 
viršus; 6 pėdos 

išskečiamas, 
stambios fran- 
euziškos kojos

$38.75
(mokėsit $1 — 
aplaikysit setą

Drsseris

3250

ką jie gali veikti. ; (
Nauja partija susirinko geru 

laiku. Senieji metai buvo be- 
mirštų. Naujas politinis kūdi
kis atstovauja tik-ką gimusį. 
Jis nesulauks vaikščioti. Komu
nistiniai elementai neįstengė 
sunaikinti Socialistų Partijos- 
Komunistų Partija, Komunistų 
Darbo Partija, Jungtinė Komu
nistų Partija, Darbininkų Ta
rytai, ir jie neįstengs to padary
ti su šitų nauju buriu, ar ge- 
riaus pasakius, neįstengi^

Ginčas užbaigtas. Stokime 
ir atstatykinie Socialistų Parti
ją dabarties ir ateities kovai ir 
darbininkų pačių išliuosavimui.

■— .... . ............ *
Tel. Boulevard 2160

. DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

t

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visu geresniųjų liniją važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.

^SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujieną 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujieną ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pagclbos aprūpinime 
taksą.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokią atidėliojimą ir be jokią nuosto
liu. Naujieną čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St, Chicago
v

•---------- r- -111 — -....— ■
Canal 257 

■ Naktinis Tel. Canal 9118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 10 aki 12 ryto; 1 iki 6 
po piet, 6 iki 9 vakare 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halptcd St., 

Kampas 18 ir Halsted St. k............     .„„J
Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
t 3107 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaro 
.....................u - /

Telephone Vaa Bures 8M
Bes. 1189 Independence Blvd. Chleagt

DR. A. A. ROTH
RB8AS GYDYTOJAS ir CBIRURGAB

Bpeclalhtai Moteriškų, Vyrišku 
Vaikų ir visų ckroniikų ligų 

Oflaaai 8U4 So. Babted St. Chieaga 
Telephone Drover 98M

Valaadaai lt—11 ryte; 8—8 eo plot, 
• vok Vodilioml’ 10—1 f (Kum

Telephone Yards 1532

Dr. J. KULIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St., Chicago.
j

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą į 

4601 SO. ASHLAND AVĖ. 
Vai.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 ir 

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

Nam.: 2914 W. 48rd Street.
Tai. Lafayette 268

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 80 metai 

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

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškoj Ligų. 
OFISO VALANDOS i

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

2 po piet
Telephone Yards 687
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pasakė prakalbų įžymus 
konservatorių vadas, lordas 
Birkenhead. Jos turinys 
tapo plačiai aprašytas ne 
tiktai Anglijos, bet ir užsie
nių spaudoje. Matyt, tas 
kalbėtojas išdėstė visos val
džios nusistatymų.

Auganti politinė darbi
ninkų jiega tuo budu verčia 
Anglijos buržuazijų laikytis 
išvien. Bet buržuazijos vie- 
nymasi skatina ir darbinin
kus suglausti savo eiles.

jiems ne ministerių — val
džios vietos rupi, bet tėvynės 
gerovė. Juk jie butų galėję 
sudaryti savąjį kabinetą pasi
kvietę nepartinius žmones, 
jeigu jie tik butų norėję. Bet 
ne. Jie demokratybės sargai, 
jie darbo žmonių gynėjai, už
leidžia kitiems garbingą val
džios vairą, o patys sutinka 
būti paprastais, juodais Vals
tybės darbininkais. Jus 
kitų krypsnių vyrai viešpa
taukite, sako jie, o mes jums 
tarnausime.”

raugas”, vadinasi, tvirtina, 
lųščionys demokratai vi

suomet paveda garbingas vietas 
kitų krypsnių vyrams, o patys 
tenkinasi juodu, bet ncapseina-

kad

ma rajono konferencija. Labiau
sia sustyrę draugai iš Raseinių, 
Panevėžio, Utenos ir Kauno apy-

Darbas kuopose taip pat ne
lygus. Be paprastų posėdžių 
einamaisiais Partijos reikalais, 
tūlos jų yra Partijos literatū
ros išplatinusios ir viešų susirin
kimų padariusios. Ypač daug 
šiuo atveju nudirbo apskrities 
organizacijos. Šakių ir Ma- 
riampoles organizacijos sušau
kė apskrities konferenciją, kur 
be vietos Partijos klausimų te
ko paliesti daug klausimų vi
daus užsienio valstybes gyveni
mo. Tokių vietos konferencijų 
dabar laukia žemaičių draugai.

Bet labiau pažymėtina kitotyir 
šių metų Partijos darbo rįiis,

kurie parėmė mus savo gau-Įmes dėl to ne justi nejustame, 
siomis lėšomis, ji nebūtų ne to 
atlikusi. AŠ suprantu, kad to 
darbo da mažai, jo reikia daug 
daugiau. Kai kurios darbo sri
tys da mažai paliestos, butent: 
darbininkų profesinio gyveni
nio, vietos savivaldybių darbo 
ir Partijos organizacijos. Tai 
yra uždavinys šitų metų, kurį, 
reikia tikėtis, draugai atliks.

Skaitytoju Balsi)
S ų„ <

[l/f tiretkitaa Ham« įkyriu/* 
nuomoms Redakcija neatsako.)

REIKIA PABAIGT.

Pėdnyčia, Vasario 8? d>^ 1923

----------- ——_—. Pranešama, kad Lietuvos 
Mdii&ul-------------------------------------- ministerių kabinetas jau
bl es^s sudarytas. Užsienio

,reikalai jame pavesta tam 
i pačiam kun. Jurgučįui, ku-
, 18m ris nesenai buvo užėmęs
į 42kun-Puricki0 vietą-

i.7č Iš to galima numanyt, kad
1 ’ Lietuvos valdžios politika 

eis senąją vaga. Kun. Jur
gutis pasirūpins, kad as
mens, susitepusieji šmuge
liu, nebūtų nubausti; o Gal
vanauskas, kuris jau Gene- 
voje stojo už Hymanso pro
jektą, žiūrės, kad “broliai 
lenkai” nebūtų užpykinti.

Chicagoja — paltu '
Mituliu , r -r
Pusti matą »
Trims minėdama 
Dviem minėdami

Chleagoje — per MfletoftNI
Viena kopija ■ - , , ,
Savaitei ----- ------- --
MAneslui T . r

Metami , r
Pusai mat* . ..........
Trims minėdami
Dviem minėdami

mu darbu valstybė labui; jiej b„|(,nt .((fesin5sc g(jjimRoSC

18 
U

„ „ >7.00 
4.00 
2.00 
1.M 
.76

t .(Atpiginta}
Metanui uw i i |8.90
Pusei metą - ----- - .į 4.M
Trims minėdama ----- -- - - 2.25

Pinigus reikia siąsti palte Meney 
Orderiu, kartu su atsakymu.

P 4pjfogZ^q |
Anglijos ,• 
buržuazija bijosi 
darbininkų.

KURI KŪNO DALIS— 
KLERIKALAI?

Vienas “Draugo” bendradar
bis pašiepia tautininkų prakal- 

dažniaus I bas, šiomis dienomis įvykusiasAnglijoje vis
yra kalbama apie parlamen-Į5h/c*g0Je’.^’ išvadžioja, kad pa
to rinkimus. Jų ypatingai 
nori nepriklausomųjų libe
ralų partija, kuri prie da
bartinės koalicinės valdžios 
neturi jokios įtakos valsty
bėje. Jie tikisi, kad rinki
mai suardytų dešiniųjų ko
alicijų su konservatoriais ir 
sustiprintų senuosius libe
ralus.

tarnauja, o kitiems leidžia vieš
patauti.

Jeigu mes dabar atsižvelgsi
me į Žmpgaus anatomiją (kūno 
sudėtį), tai, be abejones, turė
sime pripažinti, kad ta rolė, ku
rią “Draugo” redaktorius skiria 
krikščionims demokratams, vi
sai neatsako galvos funkcijoms. 
Galva juk užima garbingą vietą 
žmogaus kūne, o ir jos uždavi
nys yra viešpatauti; o tarnauja 
ir atlieka juodą (kartais net 
purviną) darbą kitos kūno da
lys.

Taigi, “Draugo” redaktoriaus 
nuomone, krikščionys demokra
tai Lietuvoje yra “kita kūno da
lis*, o ne galva. Ir mes mano
me, kad jo nuomonė yra teisin
ga: atsiminkime tiktai apie 
šmugelį ir kitus nešvarius daly
kus, kuriais pasižymėjo Lietu
vos klerikalai!

Rinkdami St. Seimą, Lietuvos 
žmonės padarė didelę klaidą, kad 
pavedė “kitai kūno daliai’ di
desnę pusę vietos toje įstaigoje. 
Sekantį kartą jie turės geriaus 
apsižiūrėti — nes negražu 
svietui pasirodyti su tokiu 
mu!

yra 
Sei-

Koalicijos nekenčia ir 
kraštutiniai konservatoriai, 
kuriems rodosi, kad jų par
tija, susidėdama su Lloyd 
George’o liberalais, perdaug 
pataikauja “radikalizmui”.

Bet valdžia ir jos šalinin
kai karštai gina koalicijos 
idėjų. Jie nurodo, kad An
glijai teks dar ilgai gyventi 
kritingus laikus, kurie rei
kalauja, kad buržuazijos 
tarpe butų vienybė. Di
džiausias pavojus, prieš ku
rį jai reikių kovoti, esant 
Darbo Partija.

Šitokioje,prasmėje anądien

gal tautininkų kalbėtojų aiški
nimą išeina, jogei tautininkų 
partija esanti “pasturgalis”. 
Girdi, vienas jų perplėšęs lietu
vių -visuomenės kūną į tris da
lis: katalikų, tautininkų ir so
cialistų. v

“Kitais žodžiais tariant”, 
rašo tas “Draugo” bendradar
bis, “ant operacijos stalo at
sirado: galva, pasturgalis ir 
kojos. Kadangi tautininkai 
sakosi stovi tarp katalikų ir 

• socialistų, tai ir išeina, kad 
jiems tenka musų visuomenė
je vaidinti garbinga pasturga
lio rolė.”

Savo gi partiją tas rašytojas 
visuomenės

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ PARTIJOS STOVIS.

skaito Lietuvos 
“galva”.

Bet . “Draugo” 
skiria krikščionių demokratų 
partijai visai kitokią vietą Lie
tuvos visuomenės anatomijoje. 
Kalbėdamas apie Galvanausko 
paskyrimą ministerių pirminin
ku, jisai sako: v

“Tai dar vienas iš šimto at
sitikimų, kuomet vyriausioji 
S t. Seimo krikščionių demo
kratų partija parodė, kad

redaktorius

Kauno “Socialdemokrate” įdė
ta sekantis drg. V. Požėlos, C.
K. sekretoriaus, pranešimas apie
L. S.-D. P. stovį ir jos darbus 
praėjusiais metais:

Mes turime 38 Partijos kuo
pas ir 4 organizacijas. Neskaito
me tų vienetų, kurios da tebesi- 
organizuoja ir Centro Komiteto 
nepatvirtintos. Kuopos — nely
gaus didumo. Vidutiniškai jo- 
se<yra nuo 7—25 draugų ir ap
ima sodžių, miestelį, daugiausia 
valsčių. Organizacijos platesnės: 
jos apima visą apylinkę, kartais 
apskritį. Apskrities organizaci
jų turime 4: Šiaulių, Mariampo- 
lės, Vilkaviškio ir Šakių.

Dauguma kuopų įsikūrė šįmet 
pavasarį. Vasario Partijos kon
ferencija jas sužadino. Po jų 
ėjo apskrities organizacijos.

Geriausia organizuoti suval
kiečiai darbininkai. Iš kaunie
čių — tvirčiausia Šiaulių apskri
tis. Paskutinį tarpą labiau su
judo žemaičių rajonas. Naujai
steigiamos ten kuopos ir rengia- Jeigu ne Amerikos draugai,

valsčių savivaldybėse. Ukmer
gės, šakiui* ir iš dalies Šiaulių 
draugam teko ne tiktai apsau
goti profesines darbininkų or
ganizacijas nuo išardymo, ko 
taip nori valdžia, bet ir sutvir
tinti jas. Tam tikslui musų 
džiugam teko pravesti keletą 
tų organizacijų suvažiavimų.

Partijos agitacija rinkimuose 
į savivaldybes davė žymių vai
sių. Kai kuriose jų, kaip Gu
džiūnų, Žaliosios valsčiaus ir 
kitų, dauguma susidarė iš musų 
draugų. Kitose jie sudaro krik
ščionim demokratam ir liaudi
ninkam žymią opoziciją. Nu
statyti ir suvienyti Partijos 
darbui savivaldybėse šakių ir 
Šiaulių organizacijos buvo su
šaukusios savivaldybių narių 
sočiaIdoinokratų konferencijas. 
Kuomet rudenį Kaune įvyk? 
savivaldybių atstovų suvažiavi
mas, musų Partija iš (U) atsto
vų turėjo frakciją 15 draugų.

Šie metai apsčiai davė Parti
jai musų literatūros. Be kny
gelių, kurias esame išleidę, yra 
jau spauzdinamos šios: 1) O. 
Bauero — Bolševizmas ir so
cialdemokratija, 2) V. N-čiaus 
—Kas tai yra Rusų Socialistinė 
Federatine Tarybų Respubli
ka, 3) Clieisino — Darbininkų 
profesinės sąjungos. Ruošia
mos: 1) Erfurto programa, 2) 
Dievas, 3) Bogdanovo — Poli
tinė ekonomija.

Koks Partijos darbas Seime, 
daugiau matyti iš “Socialdemo
krato”. čia tik turiu pažymėti, 
kad vyriausi vidaus ir užsienio 
valstybes gyvenimo momentai 
praėjo su žymia įtaka musų 
draugiu priešinga ' krikščionių 
demokratų ir liaudininkų bloko 
politikai.

šiemet 
su kitų

VTėvynes” 2-3 num. -Dr. A. 
L. Graičunas, L. G. D-jos Cent
ro sekretorius, pakėlė klausimą 
dėl L. G. D-jos turto. Ir labai 
vietoj. Reikia pasistengti, kad 
tie visi, kur rinko pinigus, butų 
priversti išmokėti tuos pinigus 
ten, kam geros valios žmones 
yra aukoję, štai ir pas mus So. 
Omahoj pas L. G. D. skyriaus 
kasierių p. K. Junevičienę yra' 
dar 65 dol. Reikėtų, kad ir tie 
pinigai galų gale butų pasiųsti 
kur pridera. Ir L. G. D-jos 
Centras turi visus pinigus su
rasti ir priversti pačius ponus 
ministerius atiduoti Liet. Rau
donajam Kryžiui pinigus, ku
riuos jie pasisavino, — nors 
tam reikėtų ir Amerikos valdžia 
pagalbon pasikviesti. Tegul po
nai Lietuvos ministeriai įsideda 
sau j galvą, kad jie čia turi rei
kalo su Amerikos piliečiais, o ne 
Lietuvos kaimiečiais, kuriuos 
jie gali, kaip norėdami, spar
dyti.

Tas pat liečia ir Amerikoj su- 
sikurusius visokios rūšies ir vi
sokiais vardais “tėvynės gelbė
tojų” komitetus ir komitetėlius, 
rinkusius irz* teberenkančius pi
nigus Raudonajam Kryžiui, o 
surinktus pinigus dievai žino 
kur deda ir kam suvartoja, bet 
Lietuvos Raud. Kryžius jų ne
gauna, Mes, So. Omah iečiai, 
dėsime visas pastangas ir Cent
ro sekretoriaus pieną gyvai pa- 
remsime.

—r P. J. Juzeliūnas.

bet vieną žmogų, kurs musų pa
ramos pilnai nusipelnęs, kuoge- 
riausiai galėtume išlaikyti. Mu
sų tauta nėra turtinga mok
slo vyrais, taigi neturime 
apleisti tų, kurie dirbo 
mums, švietė musų žmones, bet 
dabar, jėgų nebetekę, badą ir 
šaltį kenčia. “Dėdė” šernaą 
mums Amerikos lietuviams 
ypatingai brangus, nes jis dau
giausiai mums dirbo, prirašė 
daugybę brangių knygų, iš ku
rių mes tik ir galėjome šviesos 
ir mokslo semtis, nes kitokių 
mokslo knygų visai neturėjome. 
Ir jo parašytosios knygos 
mums bus dar ilgus ilgus me
tus mokslo ir Šviesos šaltinis.

Užtatai neužmirškime jį, 
kuomet jis dabar visuomenės 
paramos reikalauja, bet visi 
šelpkime, kad jisai, kol gyvas, 
butų materialiai lietuvių visuo
menės aprūpintas.

— K. Tantašiunas.
----------------- ---------------------------------------- 4

L. S. Sąjungoje
L. S .S. VIII Rajono Centra- 

linio Komiteto susirinkimas į- 
vyks pirmadienį, vasario 6 d., 
“Naujienų” name. Pradžia 
7:3O vai. vak. Visi •Ccntr. 
Kom. nariai malonėkite susi
rinkti paskirtu laiku, nes turi
mi daug svarbių reikalų ap
tarti. i

J. J. Čeponis, Sckr.
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayctte 7673.

L.D.L.D. Reikalai
L. D. L. D. narių domei.

»

ATKARPĖLĖ
Jaunųjų Plunksnos 

Bandymai.

mane

Remkime “Dėdę” 
Šerną.

šiomis dienomis japo išsiun
tinėtos L. D. L. D. Centro Vir
šininkų balsavimo blankos, 
kurios turi būt nubalsuotos ir 
sugrąžintos Centro Sekretoriui 
ne vėliaus 1 d. kovo (Mareli), 
1922. Kandidatais šiems me
tams yra:

Pirmininko vietai J. Pruse- 
laitis iš Watcrt)ury, Conn.

Vicc-Pirmininko: P. Miller iš 
Chicaįo, Ilk, W. V. Anesta iš 
Cambridge, Mass. ir J. F. Vi- 
lis iš Cbicago, III.

Sekretoriaus: K. Matuliaus- 
kas iš Baltimore, Md., J. M. 
Buchinsky iš Binghamton, N.

Aš ESMI — \
Statytoja ir griovėja.
Didžiausia jėga žmogaus gy

venime.
Sena kaip žvaigždės, jauna 

kaip užgimęs kūdikis.
Kas tik nuveikta žmogaus 

rankom ar smegenim, yra gL 
mę manyje.

Ramioji gamtos jėga yra 
tvirčiausia. Ir aš esmi ta žmo
gaus ramioji jėga, kuri jį auk
ština ar puldo.

Žmonės civilizuojasi ar puo
la žemyn; esti geri ar blogi, 
nuliūdę ar linksmi, silpni ar 
tvirti, — žiūrint kaip jie mane 
moka naudoti.

Aš visuomet su jumis, ir dir
bu jums dieną ir naktį, padedu 
jums ar trukdau — pagal jū
sų liepimą.

Jus galite išmokini
klausyt jūsų norų, ar paverst 
nuožmia, nesuprasdami mana 
stebuklingos jėgos ir galybės 
leisti man griauti jūsų gyveni
mą.

Aš visuomet pasirengus jums 
patarnauti, pasirengus jus pa
kelti ir jūsų gyvenimą pripil
dyti saulės spinduliais, malo
niu džiaugsmu; bet ignoruoja
ma aš tampu didžiausias žmo
gaus priešas.

Aš padarau žmones kits ki
tam priešais ar draugais. Gim
dau karus ir vykinu taiką; 
puikiausius rumus paverčiu ba
kūžėmis, iš liakužių padarau pa- 
locius.

Įsidomėkite gerai mane, nes 
aš esmi tas daiktas, iš kurio 
sutvertas žmogaus gyvenimas.

Aš esmi Mintis!
(Iš Success). — Atomas.

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

" UPTON SINCLAIR’O
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

ITninyi)

Petras pradėjo prašytis. Ištikro, tai 
buvo kaltė, kad Nelė gavo viršų ant jo. 
džiamboš Bažnyčioj, kuomet jis buvo dar tik 
vaikezas, jis buvo karštai įsimylėjęs į jų. Ji 
buvo ne tik graži, bet ir smarki; ji buvo smar
kiausia iš visų moterų, kokias jis pažino. Ma- 
givnū pastebėjo, kad net Įtuomet ji žaidė juo — 
tuomet ji buvo Gofės apmokama ir rinko įro
dymus tam, kąd Paštian-el Kalendrą įkišus į 
kalėjimą ir Eleuterininkų Egzotizmo kultą su
triuškinus. Ji atlikdavo daug tokių darbų 
Trauko® Trusto slaptą jai tarnybai, kuomet Pet
ras dar su Periklu Priamu keliavo pardavinėda
mas patentuotus vaistus. Nelė buvo panaudota 
suvedžiojimui įžymaus Amerikos Miesto darbi
ninkų vado; ji padar&^aip, kad jį sugavo su ja 
viešbuty ir tokiu budu tapo nusuktas sprandas

ne jo 
Džin-

teko tvirčiau susirišti 
valstybių draugais, 

teko padėti sušaukti 
spalių mėnesį Pabaltos valsy- 
bių socialdemokratų atstovų 
konferenciją ir pašalinti iš jos 
lenkus socialistus dėl 
cionalistinės politikos, 
mėgsti ryšiai su danų 
demokratais, vokiečių 
klausomaisiais socialdemokra
tais ir Vienos Internacionalu.

Iš šios, kad ir trumpos, ap
žvalgos matyti, kokį žymų dar
bą pernai Partijai teko atlikti.

jų na-
Už- 

social- 
nepr(i-

St. Charles, UI. — Š. m. sau
sio 29 d. vietos D. L. K. Vytau
to Draugystės susirinkime nu
tarta paskirti i^ kasos 10 dole
rių gerb. musų rašytojui “Dė
dei” Šernui, kurs dirbęs visą 
amžių lietuvių visuomenei, Šian
dien, jiegų nebetekęs, patsai 
sau duonos užsidirbti nebegali. 
Prie to, ką draugija paskyrė iš 
savo kasos, dar atskiri nariai 
suaukojo $5.80, tuo budu su
darydami $15.80,

Prie šios progos gorime tarti 
žodį į lietuvių visuomenę. Mu
sų čia Amerikoj yra šimtai tūk
stančių lietuvių. Tad jei mes 
visi dėtume tik po kelis centus,

Iždininko: K. Liutkus iš Bal- 
limore, Md.

Knygiaus: P. Raškevičius iš 
Brooklyn, N. Y. ir M. Čiurlionis 
iš Binghamton, N. Y<

Literatūros Komitetai!: St( 
Michelsonas iš So. Boston, 
Mass. Kl. Jurgelionis iš Chica- 
go, III., V. B. Ambrozaitis iš 
So. Boston, Mass., J. Mickevi
čius iš Chicdgo, III.

Tad draugai prie darbo.
5 J. M. Buchinsky, Sekrt.

52 Glenwood Avė.,
Binghamton, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”

didžiausiam darbininkų streikui, kokis yra žino
mas miesto istorijoj.

Petrui toptelėjo, kad jis turi priežastį teisin
tis. Žinomą, tokia moteris ne jo išgalėms atsi
laikyti. Tai Gofės buvo kaltė, kad jis samdė 
tokius žmones, paskui juos paleido! Petrui din- 
ktelčjo, kad Nelė turėjo sužinoti, kad jis, Pet
ras, žadėjo pasimatyti su jaunuoju Lakmanu 
Hoteį de Soto viešbuty ir ji turi būt tyčia buvo 
atėjusi jį supainioti. Kada Magivnė pripažino, 
kad tas galėjo būti, tai Petras jautės, kad jo 
pusėj yra tiesa ir jis iškalbingai ėmė ją ginti. 
Tiesa, jis buvęs kvailys, paskutinis kvailys ir 
iš to jis negalįs išsiteisinti, bet jis pasimokino ir 
pasimokino gerai. Daugiau nereikia jam mo
terų ir nereikia jam aukštojo gyvenimo, tatai jei 
p. Gofė duotų jam dar vieną progą... /

Gofė, žinoma, nei klausyt nenorėjo. Jis pa
sakė, kad jis p^r dešimtį mylių nuo savo kauto
ms neturėsiąs daugiau tokių avigalvių kaip 
Petras Gudžas! Bet Petras tik dar labiau nusi
žeminusiai prašės. Gi jis tikrai gerai inižįstąs 
Raudonuosius, kur p. Gofė ras kitą tokį, kad 
taip gerai juos pažintų? Raudonieji visi juo 
tiki; jis yra tikras kankinys — ve jis visas yra 
plėstruotas! Be to jis tik nesenai užsidėjo kitą 
Raudonąjį liaurų vainiką ant savo galvos — jis 
nuėjo apsilankyti pas p. Gadienę ir p. Gadas 
jam į dugninę įspyrė; suprantama, jis gali šitą

atsitikimą papasakoti ir gal pasigauti kiek Rau
donųjų sąmokslu prieš p. Gadą. Tas puikiai 
veikė prieš Makormiką ir kitus aidoblistus. Da
bar gi dalykams taip toli nuėjus jie negali nieko 
susekti. Visa kas reikia, tai paaiškinti p. Aker
manui kaip yra. .u

Petras pamatė, luid jis negerai nušnekėjo. 
Gofe atsistojo ant kojų, ėmė vaikščioti po kam
barį, vadinti Petrą visokiais žardžio gyvulių 
vardais ir prie progos pasako, kad jis^jau ma
tėsi su p. Akermanu ir kad p. Akermanas nėra 
linkęs su pasitikėjimu priiminėti tas žinias, ku
rias jo finansuojamas ir neva jį saugojąs slap
tosios tarnyboj biuras, pagelbsti įsigauti į jo 
namus porai ahkštos klasės kriminalistų, kurie 
susprogdino jo šėpą ir pabėgo su gražnomis, ku
rios, kaip jie mane, buvo vertos penkių dešim
čių tūkstančių dolerių, bet kurias p. Akermanas 
laike vertomis aštuoniosdešimts penkių t. 
tančių dolerių. Petrui tapo pasakyta, kad 
gali būti dėkingas savo laimės žvaigždėms, 
Gofė'neįkišo jo į skylę visam amžiui, arba 
pasodino į karcctą ir po colį neišnarste jo 
šmotus. Taigi dabar, visa kas jam lieka 
daryti, tai neštis iš Gofės kantoros laukan ir eiti 
sau į pragarą greičiausiu keliu, 
rasti. - Eik sau! — tarė Gofė 
neškis!

Ir taip Petras atsikėlė ir koja už kojos ėjo

tnks-
jis 
jei 
ne-

pa

kokį jis gali 
- Aš tą sakau,

linkui durų. Eidamas jis galvojo pats sau: 
“Ar čia jam pagrūmojus? Ar čia jam pasakius, 
kad aš pereisiu Raudonųjų pusėn ir papasako
siu jiems, ką aš žinau?” Ne, gerinus to nedaryti; 
mažiausias išsitarimas gali duoti progų Gofci 
įkišti jį į skylę! Bet tąsyk, kaip Gofė gali jį 

kad jis nepasakos? Iratleisti ir laukti iš jo, 
dabar Gofė gali manyti, kad Petras gali nueit) 
ir iš piktumo, ar nusiminimo papasakoti tcisj’bę, 
o tąsyk viskas butų žuvęs! Petras ėjo prie du
rų labai palengva, priėjęs su nenoru atidarė 
jas ir stovėjo lyg kad jis butų persilpnas pu
siausvira išlaikyti; jis laukė — laukė —

Ir tikrai 'Gofė prakalbėjo. — Grįšk čia, tu 
avine! Petras atsisuką ir ėjo prie vyriausio 
žvalgo, ištiesęs rankas pasidavimo žestan; jei 
tai butų buvus rytų šalis, tai jis butų puolęs 
ant kelių, ir mušęs kakta į žemę tris kartus. — 
Meldžiamasis, meldžiamasis p. Gofe, duok man 
dar vieną progai

- Jei aš padėsiu tave vėl prie darbo, ar 
rysi taip, kaip aš pasakysiu, o ne taip kaip 
panorėsi ?

■—Taip, taip, p. Gofe.

unkštė jis.

rūsčiai paklausė Gofė.

mano?
taip, p. Gofe.

(Bus daugiau)

da- 
tu

tik

Nepataisomas girtuoklis.
Žmogus, kurs mėgdavo išsi

gerti, parėjęs namo girtas daž
nai gaudavo nuo savo piktos 
pačios mušti. Bet mušimas nie
ko nepadėjo.

Kartą susisielojus žmona pa
siskundė savo kaimynei, kad 
vyras esąs nepataisomas gir
tuoklis: ji kartais ir mušanti jį, 
bet jis vistiek nesiliaująs gė
ręs.

Kaimynė patarė jai, kad ji 
bandytų mandagiau su vyru el
gtis. Kai jis pareisiąs girtas, 
vietoj jį musus, kad paduotų 
jam puoduką karštos kavos ir 
imtų lipšniai ir gražiai su juo 
kalbėtis.

Gerai. Po dienos kitos vyras 
vėl parėjo girtas. Pati nuvilko 
jam ploščių, paėmė iš jo ke
purę, ir paprašė jį sėstis prie 
stalo. Paskui atnešė karštos ka
vos, pati atsisėdo greta ir ėmė 
mandagiai jį kalbinti:

“Kaip tu dabar jautiesi, vy
reli mano brangus?”

“Jaučiuos labai gerai,” jis 
atsakė. “Tik man vienas daly
kas rupi: kai pareisiu namo, 
tai tikrai gausiu nuo pačios į 
kailį.” — Jaunutė.

t

Aukos Ras. Šernui.
D. L. K. Vytauto D-stė, St.

Charles, III., iš kasos $10, 
nariai $5.80 ..............  $15.80

SLA. 142 kp. New Haven,
Conn., per M. J. Vokie
taitį ................................ 4.00

J. J. Strazdas, Chgo............ 5.00
Ant. žymontas, Chgo ......   5.00
Pirmiau paskelbta ........... 13.00

Viso labo...........$42.80
Visiems aukojusiems tariame 

didelį ačiū.
Kaip pirmiau esame minėję, 

iš gaunamų iš visuomenės aukų 
Šerno Draugų Būrelis kas savai
tė išmoka “Dėdei” šernui po 20 
dolerių, tat šių aukų- pakaks 
jam tik dviem savaitėm.

Visuomenė malonės atkreipti 
į tai savo domės.

šerno D-gų Būrelio vardu
A. Lalis, Sekr.

1739 S. Halstcd, Chicago, Ilk

„ A
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS;:

LIETUVIŠKAS JUODRANKIS.

Praeitų sekmadienį Cicero 
lietuvių parapijos kunigas Vai
čiūnas gavo guminėmis raidė
mis spausdintų laiškų, kuriame 
autorius, grūmodamas kun. 
Vaičiūnui mirtim, reikalavo iš 
jo 2,000 dolerių. Pinigai turį 
būt atnešti. į garažų 5030 W. 
15-ta gatvė ir ten tam tikroj 
vietoj pudeli. Kun. Vaičiūnas 
pranešė apie tai policijai, ku
riai tuojau pavyko surasti gru- 
mojamojo laiško autorius. Juo 
pasirodė esąs Juozas Judikai- 
tis, gyvenus 1517 — 51 avė., 
Cicero. Jisai tapo areštuotas 
ir tardomas prisipažino kaltas 
esųs. Jo byla eis į “grand jury”. 
Tuo tanui iš jo reikalaujama 
25 tuksi, dolerių kaucijos.

Lietuviu Rateliuose
Iš LIETUVIŲ SOCIALISTŲ 
SĄJUNGOS DARBUOTĖS.

Chicagos Lietuvių Socialistų 
Sąjungos kuopos atgijo ir En
ergingai pradėjo veikti. štai 
vakar visų Chicagos ir apielin- 
kės LSS. kuopų valdybų susi
rinkime nutarta be jokio ati
dėliojimo surengti agitacijos ir 
socialistines propagandos reika
lais visą eilę prakalbų. Svar
biausi* tų prakalbų tikslas bus 
supažindinti lietuvių darbinin
kų visuomenę su bėgančiais 
politiniais reikalais kaip šios 
Šalies, taip ir Lietuvos. Taipgi 
supažindinti su dabartiniu 
“veikimu” buvusių kadaisiai 
musų “draugų”, o dabar pasi
vadinusių save įvairių įvai
riausiais vardais, būtent: “ko
munistais”, “bolševikais” ir 
naujai, kaip grybas iš po ly
taus netikėtai išdygusiais, taip 
save pasivadinusiais, “s-s-so- 
ciald-d-demokr-r-ratais”.

Musų kalbėtojai aiškiai nu
rodys kaip, kodėl ir kokiu bū
du tos visos “komunistines” 
“bolše visti nes ir “s-srsociald- 
d-demokr-r-ratinęs” skeveldros 
ardė ir vis dar tebeardo “la
biau susipratusią” lietuvių dar
bininkų dalį. Musų kalbėtojų 
užduotis bus šiose prakalbo
se nušviesti k neaiškiausia vi
sus dalykus socialistų Ameri
koje ir musų draugų socialde
mokratų Lietuvoj žvilgsniais. 
Taipgi musų kalbėtojai tose 
prakalbose nurodys ir paragins 
musų draugus ir sympatizo- 
rius, kad jie daugiau nebesva
jotų ir nebesiduotų savęs ap
gaudinėti visokiems pasivadi
nusiems save “•karštais” neva 
“rCr-revoiiuci-ci-cionier-r-riais”, 
kurie nieko daugiau nežino, 
kaip tik skiepyti neapykantą 
tarpe neva savo “pasekėjų” 
prieš kitaip manančius žmo
nes.' Musų kalbėtojai išaiškins 
visus tų “r-r-revoliuci-ci-cionier- 
r-rių” ardančius darbus ir nu
rodys teisingąją socialistinę pa- 
žvalgą, kurios prisilaikant dar
bininkai galėtų pagerinti savo, 
būvį dabar ir ateityj.

Taigi musų socialistų kal- 
bėtojij užduotis bus nurodyti 
musų draugams ir socialistų 
sympatizuotojams, kad prisiar
tinus pavasariniams valstijos ir 
šalies rinkimams darbininkai 
piliečiai butų tinkamai pasi
rengę neatiduoti savo balsų 
darbo žmonių klasės išnaudo
tojams demokratų bei republi- 
konų kandidatams; bet kad vi
si darbininkai piliečiai balsuo
tų už visą socialistų tikėtą.

Todėl kurie žingeidaujate iš
girsti ir pasimokinti apie auk
ščiau minėtus dalykus malonė
kite išanksto prisirengti ir at^ 
silankyti į rengiamas musų 
viešas prakalbas, kurios bus 
vėliau laikraštyj skelbiamos. 
Mes žinome, kad socialistams 
lietuviai darbininkai visuomet 
pritarė ir su jais sykiu ben-

• \ 
dradarbiaudavo. Todėl mes ti
kime, kad lietuviai darbinin
kai ir dabar ateis sykiu su mu
mis dirbti ir tokiu budu pa
dės sustiprinti Chicagos socia
listinį judėjimą.

— U. .Mienderietls.

AUKA SOCIALDEMOKRA
TU PARTIJAI.

šiuomi pranešu draugams 
sąjungieČiams ir aukotojams, 
kad L. S. S. 4 ir 22 kuopų va- 
karelyj, kuris įvyko sausio 22, 
suaukotos , Socialdemokratų 
Partijai aukos, būtent $55, ta
po pasiųsta šio mėnesio pirmą 
dieną Naujienų draftu — 10,- 
$00 auksinų.

širdingai ačiū visiems auka
vusiems. — A. Zymontas.

“PRAEITIES ŠEŠĖLIS”.

Tai vardas naujo dramatinio 
veikalo, kuris praeitą sekma
dienį buvo LMPS. IlI-čio Ra
jono rupesniu suvaidintas Mel- 
dažio salėj. Patsai veikalas, 
mano skoniu, lietuvių scenai 
tinka, bet suloštas -buvo labai 
silpnai. Kiek geriau vaidino 
Motėj tinas, Veronikos tėvo ro
lėj, bet kiti aktoriai buvo men
ki. Režisoriavo p. Pakaušis ir 
jis, matyt, labai menkai pats 
nusimano apie scenos dalykus. 
Tokie vaidinimai publiką tik 
atstumia nuo lankymo sjiek- 
taklių, o ne patraukia juos.

— Pareiva.

BRIGHTON PARK.
—------

žodis namų ir lotų savininkams.

Keletas metų atgal Brighton 
Parko apielinkė buvo visai ap
mirus. Tik kur, nekur purvy
nuose mažos bakūžėlės stūk
sojo. Mat tais laikais čia dar 
nebuvo apsigyvenę lietuviai. 
Bet pažvelgime į šią kolioniją 
šiandien, čia išvysime puikiau
sius namus ir visur asfaltu 
ištaisytos gatvės. Ir kodėl vis
kas čia persimainė? Gi atsa
kymas — todėl, kad Čia pu
sėtinai gražus lietuvių būrelis 
apsigyveno. O juk kur lietuviai 
apsigyvena, tai ta apielinkė pa
kilu. Mat lietuviai yra darbš
tus ir moka sutaupyti savo do
lerius. Bet apart darbštumo ir 
sugebėjimo sulaupinti dole
rius, moka lietuviai kentėti ir 
svetimą ir nepriklausančią jiems 
naštą ant savo pečių nešti. Ki
tų tautų žmonės, nors tokių 
namų kaip lietuviai ir nepa- 
sistato, bet jie sau ant spran
do joti nei vienam nesiduoda. 
Jie prieš kiekvieną pasikiesini- 
mą uždėti ką nors ant jų pe
čių susiorganizuoja ir tokiu 
budu lengvai pasipriešina. Ir 
dažniausia jie gerai susiorga
nizavę net jiems priklausančią 
naštą sugebi kitiems ant pečių 
uždėti. (Suprantama, jie tatai 
padaro tiems, kurie yra nesu- 
siorganizavę ir nemoka tinka
mai pasipriešinti, jeigU kas 
nors bando svetimą naštą ant 
jų pečių uždėti). O tokios naš
tos dažniausiai patenka ant lie
tuvio pečių. Mat jis nevislio
ms t sugebi tani pasipriešinti.

Dar atsiranda ir tokių lietu
vių, kurie nežino ir nesisten
gia sužinoti, kad čia Ameri
koje yra tiek ir tiek visokių 
“humbugų” ir prigavyščių, ir 
kad dažniausia teisybei nėra 
vietos. Pavyzdin, paikime, kad 
ir miesto politinę mašineriją 
(administraciją). Jeigu mes nu
eisime bile kurion valdiškon 
įstaigon teisybės pa j ieškoti, tai 
jeigu valdžia pamatys, kad 
mes esame silpni, tai su mu
mis ji taip apseis, kaip šuo su 
kate; bet jeigu tie patys val
dininkėliai pamatys, kad mes 
esame galingi ir gerai susior
ganizavę, tai tuosyk jau ban
dys kitaip pasirodyti.

Panašiai yra daroma ir su 
taksais (tax). Dažniausia pasi
taiko mažiau susipratusiems ir 
susiorganizavusiems lietuviams 
mokėti taksus už kitus. Mat 
lietuviai nemoka tam pasi
priešinti.

Dabar yra išsiuntinėta pra-

nešimai visiems Brighton Par- laiku nesuspėsime susiorgani- 
ko apielinkės namų bei lotų zuoti ir tam pasipriešinti, tai 
savininkams, kad jiems priseis! be abejo, taksus mokėsime 
mokėti taksus už praplatinimą 1 kaip ponai. Mano supratimu, 
VVestern avė. gatvės nuo 31- rodos, butų geriausia sutverti 
mos iki Lawrencc avė., šiau
rių linkui. O tos gatves prapla
tinimas, be abejo, Brightonpar- 
kiečiams jokios, naudoj neat
neš. Tat kamgi dar jiems pri- 
skyria už tai mokėti taksus? 
Gi priskyria už tai, kad jie 
nemoka tam pasipriešinti.

Tiygi ką jus Brightonparkic- 
čiay apie tai manote? Be abe
jo V|as nepriklauso prie mu
sų apielinkės ir mums po tei
sybei nepripuola už tai nei 
taksai mokėti. Bet jeigu mes (Scka ant 6 pusi.).

Motinos \
Jeigu ji negali žindyti Savo kūdikio 
turi surasti maistą, kuris ^patiktų jam 
ir padarytų jį raudonu ir sveiku kUdi 

■K* U,

Svarbiausia
Užduočia Kiekvienos

JSAGLE B R AND 
\ (CONOMSOD MILK^

buvo išmintingai pasirinktas ir saugiai naudok 
jainas boveik_per 60 metų tūkstančių motinų,' 
kurios negalėjo žindyti savo kūdikių.

rnsiųskite šitą apgarsinimą i Bordcn Company, New 
York ir gausite pilnus pata-8 
rimus ir nurodymus, kaip ji 
vartoti lietuvių kalboj visai 
veltui. Taipgi ir puikią kū
dikių knygą.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:

Biznį,
> Dalį, 

Storą,

Boną,

10771—M. Pšybuševska 
10777—I. Jonaitis 
10791—A. Vitkauskiutė 
10799—D. Tvarkunienė 
10804—K. Andreikas 
10842—A. Rekas 
10959—K. Gabalas 
10866—J. Butaitis 
10869—M. Bagužienė 
10870—D. čreškevičiukė 
10881—A. Klevičkas 
108^6—F. Stnkcvičius 
10898—S. Vaitkevičienė 
10912—L.Mačiulienė 
10916—M. Gimbutis 
10921—O. Labanauskienė 
10926—S. Genius 
10920—N. Carnas 
10934—O. Aleksandravičiūte 
10938—A. Kičius 
10944—K. Lipnickas 
10960—M. VaigaHiskaitė • 
10964—T. Ažubalis
10968—J. Balakaitč
11002—P. Marauckutė
11003—K. Merkevičius
11005—K. Pokeltienė 

Kvitai su paėmėją parašais randasi 
“Naujieną” ofise.

LIETUVA
PER

Dėlei laivakorčių ir žinių kreipkitės 
savo agento.

Ji Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
-X Lietuviai važiuoja į Piliavą 
/ aplenkia Lenkij juostų (karidorių)

VISA TREČIA KLASSA PADALIN
TA Į KAMBARIUS

A.NT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ 
POLONIA .... ...................... Vasario 22, 1922
ESTONIA ...........................!.. Kovo 8, 1922

TREČIOS KLASOS KAINOS J:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

—LIEPOJ Ų $110.00

TIESI 
KELIONE

GarsinkitesNaujienose

Siunčia pinigus j Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paltą, 
čekiais ar telegramais.
Parduoda laivakortes j visą pasauli.
Parduoda namus, žemes, farmaš ir bondsus.

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

tam tikrą draugiją ir parody
ti, kad ir mes lietuviai žinome 
ir mokame kaip reikia nusi
kratyti nuo visokių sukčių 
mums daromų šunybių.

Kas tuo klausimu yra užsi
interesavę malonėkite išreikšti 
savo mintis apie Šį dalyką per 
“Naujienas’* arba praneškite 
mano adresu.

— P. Kasparaitis, 
3827 Archer A ve.

11018—L. Vahgaite 
11025—J. Franka 
11034—J. Palai lienė 
11036—P. Gavronskaitė 
11038—P. Sotulas 
11039—A. Ciniką 
11049—P. Jocis 
11060—A. Loveikas 
11069—J. Stankus 
11070—J. A. Juodsnuk^i^ 
11076—M. Rudaičiutė 
11096—M. Ratckus 
11154—J. Jurienė 
11193—K. Ragauskas 
11213-*-$. Rerušauskas 
11226—A. Jakubauskas 
10312—J. Jaškienė 
10359—J. Martišius 
10377—J. Ačas 
10382—J. Skris 
Tel. 122/7—P. Karpas 
Tel. 125 27/XII—A. Ulevičiutė
Nr. 128/11—J. Tučkytė
Nr. 123/14—O. Gražienė
Nr. 124/9/177—K. Meskyce
Nr. 124/22—O. Gecimjienė

Nepamirškit musą vardo ir vietos
-TV TTT

KLEINiBROS
Diena po dienai smar
kiai eina Išpardavimas. 

Vyrams dvejų kelinių 
siutai ir overkotai. 
Niekad nebuvo tokia umus iš
varvi mas ir nėra ko stebėtis. 
Pas mus po $17.50 yra tie pa
tys siutai ir overkotai, už ku
riuos manėte mokėti $30 ir \$35 
Pas mus nustebins kiekvieną^' 
parinkimas yra $17 5Q 
užganėdinantis ejr ■ ■

DVEJŲ KELINIŲ SIUTAI 
Jauniems vaikįnąlrns, naujos ma 
dos, Čysto vilnono vvorsted, pai- 
šuko brūkšnio dryžiai ir kaš- 
miero dryžiai. Double arba

’k single breasted modelio, taipgi 
labai patraukianti, 3 guzikų 
sack koto mados. Miera 33 iki 
46. Specialiai šia- C 1 7 Kll 
me išpardavimo po M* ■ ■ «wU

OVERKOTAI
Naujausi sezono palaidais už
pakaliais, ulsterette ir ulster 
modelių; su diržu užpakalyj 
arba aplink visą; naujo išdirbi- 
nvo materijos; tūli juodi ir ox- 
ford pilki; puikus kotai akso
mo kalnieriumi arba iš to pat 
kalnierius; mieros 7 KO 
33 iki 44 U> I ■ -vU 
šilkiniai marškiniai vyrams; 
puikus Emerson and Clearmont 
puikaus Jersey šilko, gražaus, 
plataus šilko ir crepe šilko; vi
sokio dydžio; $4.65

Ar Norite Parduoti?
Ar Norite Pirkti?

Palikimą,

Namus, 
Lotą

G vara rituotas Pardavimas
Kas tik nori greitai ^rduoti kokią 

didesnę nuosavybę, arbapirkti su pel
nu, tegul visuomet kreipiasi pas Pijų 
Dubicką Naujienų Bridgeporto Sky
riuje.

P. DUBICKAS
Naujiena Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted str.

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus į savo namą dabar. Kaina stebė

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892, Chicago, III.

Federal Bond & Land Company

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

l— n Į .............Z

■■■■■■■■■
T. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

iniot°!U ligose; ru- 
pestingai prižiu- 10^;' v . ’• lirom; ii kndl-

hkj laike ligos.
10929 S. State St,.

Chicagp, m.

,DR. CHARLES SEQAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų lįįų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vaL 

ryte iki | vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

DR. S. BIEžIS 
6TDYT0JAS IR CHIRURGAS l 

X-Spinduliai
Ofisai 2201 W. 22nd St., kampas & 

Lcavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 8114 42nd Si. 

TeL Lafayette 1988.
Vai.: 1-4 ij 7-9. Ned. 10-12 piafe

'lai. Anatia 7S7 /

DR. MARTĄ 
D0WIATT^SAS8.

Kątlk II Califernijai tr 
m tąs save praktikavimą p« 

|2M W. HardsoB Si.
^alaadesi 8—11 kasdieną Ir k—i 

vakare llakiriant nadlldlenhu.

Dr. Maurlce Kahn 1
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashand Ava. 
Tekt Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 18 ▼. ryto, 1 Ud 8 
ir 7 iki 9 v, Naktimis ir nedilioj pe 
piltą. TeūT Oakland 1294

DR. C. K. KLIAUGĄ 
DSNTISTA8

1121 Bb. Halsted St„ Ųkleaf*. X& 
kampas 18th Si.

ValMdest 8—11 ryte ir 1—8 Rak.
Fhene Canal U7

■---------- --- -------------------- ■ ■ 9

Telephona Yards 5884

DR. F. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 II 

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

Telephona Boulevard 5858 /

Dr. A. Juozaitis] d
. DENTISTA3 *•

Valandos* nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedll. pagal sutarime. 
8361 So. Halsted SU Chicago, DL

PRANEŠIMAS

Dr. C. K. Cherrys
Dcntistas ir Radiografas
2201—W. 22nd SU Kamp. Lcavitt

Phone Canal 6222
Įsteigė savo ofi^e pilnai aprū

pintą X-spindulių laboratoriją.
Traukiama X-spindu!ių paveiks- I 

lai suradimui įvairių dantų, galvos 
ir žandų ligų.

■■ n ...... i
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Lietuvių Rateliuose
(Seka nuo 5-to pusi.)

Apie “SpešelŲ” agentą 
Joe Valandą.

“Naujienų” 23 num. 
Geo. Čižinausko žinutę 
“spešelų” agentą Joe Valančių, 
kurs save 
Valandus

apie

vadino dar Joseph 
ir gyveno 2829 
Road (pirmiau 
labai nustebau,

kaimynas galėjo

daugybei žmonių atgabeno daug 
nelaimių gj’veniirio,' bet iš vi
sų nelaimių ir nelaimingųjų 
bene skaudžiausia dalis teko 
mažiems našlaičiams, nes jie 
palikta žiauriausiam likimui ir 
mirties globai.

Mes-gi lietuviai amerikiečiai, 
kaip matyt į tą dalyką žiūri
me labai šaltai, štai apie mė- 
nesis laiko atgal kaip tilpo 
“Naujienose” Chicagos Komi
teto Lietuvos Našlaičiams šelp
ti Bazaro rengimo komisijos 
atsišaukimas į visuomenę pra
šant geros širdies žmonių pri
sidėti ar tai su išdirbiniais ar 
aukomis prie minėto rankdar
bių bazaro. Keletas dienų vos 
l>cliko iki bazarui, o ar daug

Pranešimai! ASMENŲ JIESKOJIMAI PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-2EME.
Brighton Park. — D. L. K. Keistu

čio Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, vas. 5 d., 1 vai. p. p. 
McKinley Park svet., 39 ir Western 
Avė. Nepamirškite, kad susirinki
mai dabar perkeliami į pirmą ne- 
dėldienį kiekvieno mčn. viršminėton 
svetainėn. Visi atsilankykite, nes 
bus renkami darbininkai vas; 28 d. va
karui Meldažio svet. — Valdyba.

JIEŠKO BROLIŲ AMERIKOJ | 
A. SMILINGAITfi IŠ STANELIŲ 

kaimo, Plungės vai., Telšių apsk., 
jieško Amerikoj trijų savo brolių, 
Jono, Juozo ir Baltro Smilingių. Ji 
likus beveik našalitė dabar tarnauja 
kaipo gailestingoji sesele prie Raud. 
Kryžiaus. Prašo labai brolių rašyti ' 
jai adresu, A'. Smilingaitė, I Raud. 
Kryžiaus Ligoninė, Kaunas, Lithua- 
nia.

PARDAVIMUI PIRMOS 
sos bučernė ir grosernė. 

cher Avė, 
Phone Lafayette 3739

4157

kle- PARDAVIMUI SALIUNAS 
su barais Brighlon Parke. Ant 
to kampo tik vienas saliunas 
Savininkas turi du bizniu. Kreip
kitės: 2559 Pershing Rd.

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

<>345 S. Wcst(iin Avė. l-oa lubos_ ___ t
BARGENAS — 8 kambarių na

mas, stymu apšildomas, viskas mo
derniška, ant kampinio loto 25x125; 
taipgi 2 automobiliams apšildom-as 
garadžius. Pašaukite Wentworth 
3562 arba kreipkitės 6635 Parnell 
Avė. •

PARDAVIMUI 2 GROSERNfcS, 
maišytų tautų apgyventos vietos; 
bizniai nuo seniai ir gerai išdirbti, 
su kambariais pragyvenimui. Viena 
vieta:

737 W. 34th St., o kita
3245 So. Parnell Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
ir restauranas, apgyventa euro
piečiais.

1959 VV. 20th St.

West Side. — Dr-tė Lietuvių Jauni
kaičių Dainos Mylėtojų laikys savo 
mėnesinį susirinkimą sekmadienį, va
sario 5, 1 v. po pietų Meldažio svet. 
Visi draugai susirinkite, yra daug 
svarbių reikalų. Kviečiami prisira- 
šyt ir nauji draugai, kol įstojimas 
yra tik doleris.— Valdyba.

PAJIEŠKAU ZOFIJOS IR AG- 
nieškos Glesaitės, 8 metai atgal gy
veno Massachussetts valstijoj. Pa
eina iš Karklėnų miestelio, Pašilės 
parapijos. Malonės atsiliepti, ar 
kas žinote, praneškite, busiu dėkin
gas.

PARDAVIMUI ĘUČERNfi IR 
grosernė; biznis nuo seniai išdirbtas, 
viskas cash, visokių tautų apgyventa 
vieta, ruimai dcl gyvenimo, renuos 

‘ tik $25.00, lysas ilgas. Parsiduoda 
Atsišaukite į Naujie- 

• nų Bridgcporto Skyrių, 3210 South 
Halsted St., No 83.

PARDAVIMUI SAVASTIS, 
taip kaip nauja su saliunu. Ge
roj vietoj, netoli dirbtuvių.

. 4543 Grand Avė.

w. 
w. 

kad 
tokį

39th St.) 
mano 
biaurų šposą padaryti. Juozą 
Valančių pažinojau nuo pat 
mažens ir beveik vienais me
tais į Ameriką atvažiavome. Jis 

iš Toločių kaimo Skais- 
(pirmiau Žagarės) para- 
Šiaulių apskr. Jo tėvas 
turtingas ūkininkas, tu-

Čia suseida- 
ir kai kar-

’ girio 
pijos, 
buvo 
rįs 48 dešimtinių ukį, ir gerai 
gyveno. Bet {>atsai tik visų 
šventų litaniją temokėdamas 
giedoti, ir savo suniims, ku
rių turėjo penkis, mokslo ne
davė. Atsimenu, kaip Juozo tė
vai sakydavo: Musų vaikeliai 
kai užaugs, bus pilna Ameri
ka ir Afrika. Su Juozu, kaip 
kaimynu, dažnai 
vom pasikalbėti,
tais paklausdavau: Kaip eina
si čia Amerikoj, Juozai? — 
dažnai atsakydavo: Ne kaip: 
darbo negaliu gauti... tėvas au
ginti užaugino, bet ne mokslo 
nedavė, nei jokio amato neiš
mokino, taip ir skurstu. — 
1917 metais buvo pąimlas į J. 
Valst. kariuomenę žir kad pas
kui buvo paleistas,^ gavo pil
nas piliečio popieras, nors ang
liškai nemokėjo nei skaityt nei 
rašyt. Kariuomenei kaip užra
šė klaidingai jo vardą Joseph 
Valandos, taip paskui jis ir 
vadinosi. Darbo negalėdamas 
gauti ėmė agentauti vienai ap- 
draudos kompanijai, ir lotu$ 
pardavinėjo, bet visa tai nesi
sekė ir iki pastarųjų laikų 
skurdo. Bet nors ir skurdo, ką 
nors blogą darant jį negirdė
jau. Prieš keletą savaičių bu
vo mane “užpuolęs, kad pasko
linčiau jam nors 50 dolerių, 
1x4 žinodamas jo būdą, neda
viau. Dabąy^pastebčjęs “Nau
jienose” žinutę apie jį, kad ma
no kaimynas kone milionieriu 
virto, ėmiau teirautis. Pasiro
do tiesa: mano Juozui Valan- 
čiui-Valandui pasisekė rasti 
paikų ir lengvatikių lietuvių, 
kurie atidarė jam savo kišc- 
nius, — kitas net vienuoliką 
šimtų jam įkišo, kad tik sa
vo kišenių palengvinus... Taigi 
prisižvėjojęs keletą dešimčių | 
tūkstančių dabar 
dūme, — sako, 
su savim kažin 
tautę mergą —
butų lengvai • gautus tūkstan
čius prašvilpti. O tamstos, ku
rie esate jam davę savo šim
tines ir tūkstantines, kad 
“morčiuje” gavus “spešelų” 
šimtą už šimtą, — laukite svei-

kažin kur iš* 
dar pasiėmęs 
kokią svetim- 
kad lengviau

Kaip Valandas, tokių “spū
sčių” makliorių žinau ir dau
giau; žinau jų pavardes; žinau, 
kad kai kurie jų išmokėjo prieš 
Naujus Metus šimtą už šim
tą —• dėl didesnio pasiskelbi- 
mo, — ir žinau, kad jų vy
riausias agentas slepiasi po 
svetimu vardu, bet žinau ir jo 
tikrą vardą. Bus progos dar ir 
apie juos pakalbėt?.

— Kaimynas. ’

Lietuvos Našlaičiu Reikalu
-------- r—

šelpti, • paguosti vargstančius 
našlaičius rodos tai yra labai 
gražus ir prakilnus dalykas, 
nes aišku kiekvienam, kad kū
dikiai palikti l>e jokios globos, 
pamesti gatvėj negalės užaug
ti. Tinkamas kūdikių išauklė
jimas reikalauja misėtinai ka
pitalo, o to kapitalo labiausiai 
ir stinga Lietuvos įstaigoms 
auklėjančioms pasaulinio karo 
nuskriaustus našlaičius. Pasau
linis karas kiekvienai tautai ir

Tiesa, gauta vienas kitas iš- 
dirbinčlis; vienas kitas laiškas 
su pasižadėjimu dar šį bei tą 
prisiųsti, bet tai vis iš toli
mesnių vietų. Labai smagu ir 
pagirtina, kad žmones net iš

Bridgeport. — Illinois Lietuvių Pa- 
šelpinio Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks šeštadieni, vasario 4, 8 v. va
kare paprastojo svet., 3801 S. Mor
gan gatve. Visi kliubiečiai malonėkite 
susirinkti laiku, ir atsiveskite naujų 
draugų.—Ant. Lazauskas, Nut. Rašt.

SLA 122-ros Kuopos susirinkimas 
bus laikomas sekmadienį, vasario 5, 2 
v. po pietų Raubuno svet. 4523 S. 
Wood gv. Visi nariai kviečiami susi
rinkti, nes yra svarbių reikalų aptar
ti. Taipjau bus rinkimas Centro val
dybos. — Nut. rašt. P. M. M.

LEONARD EDINT _ _____ _
3428 So. Halsted St., Chicago, III. labai "pighd.

J IEŠKAU PUSBROLIŲ: 
no ir Franciškaus Ivanauskų, iš Lie
tuvos Raudėnų miestelio. // —
kito atsišaukti:

ANTA-
is ijie-1 __ __________________

NEPAPRASTAS BARGENAS — 
_ , Petronėlė Lipskiene 2 bizniai vienoj vietoj pardavimui —

s> Shapkauskiene (po vyru,) gproj vietoj ir per ilgą laiką išdirb- 
Pardavimo priežastį patirsite 

I ant vietos.
Kreipkitės:

4438 So. Fairfield Avė.

6743 Eberharte Avė. Tol. 
Normai 4009, Chicago.

po 6 vai.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
geroj vietoj, rusų ir lietuvių ap
gyvento] vietoj. Pardavimo 
priežastis, našlysta, negaliu lai
kyt. 1437 S. Morgan St.

N. Dakotos ir panašiai atsi
liepia; bet musų ’ChicagiŠkės 

j moterys ir mergaitės, kuriose 
mes dedame didžiausios vilties 
ir laukiame jų uolaus parėmi
mo, reta kuri rūpinasi su šio
kiu tokiu išdirbiniu prie Liet. 
Našlaičių bazaro prisidėti. Gir
dėtis daugelio išsireiškimų, kad 
jų komisija nępakvietus, kad 
ir be jų bazare išdirbinių bu
siant užtektinai; tai vėl
jos į bazarą ateisiančios vien 
tik pirkti, ir panašiai.

kuti

Draugės, kurios taip mano
te ir išsikalbate, visoms kartu 
štai ką turiu pasakyti: minė
tas rankdarbių bazaras yra ren
giamas ne kuriai nors komisi
jos narės naudai, bet naudai 
auklėjimo Lietuvos našlaičių, 
t. y. visuomenės naudai, ir ko
misija jokiu bildu negali visus 
asmeniškai sukviesti, nes dar
bo ir taip turi daugybės; tat 
kviečia viešai ir visus. Taip
gi, jeigu ’mes^A’isos neaukavę 
bazarui išdirbinių eisime vien 

[tiktai pirkti, tikėdamos rasim 
užtektinai kitų priaukauta, tai 
paklauskime pačios savęs, ką 
mes galėsime nusipirkti, kuo 
{pavadinsime tokį, bazarą ir 
kiek gero mes nuveiksime? Iš
eis taip lygiai, kaip to rabino 
varduvės, kur buvo įsakyta vi- 
siems svečiams žydams suneš
ti po bonką vyno, ir kiekvie
nas manė sau: nu, jei aš nu
nešiu bonką vandenio, tai kas 
ten žinos? Kuomet sunešta bon- 
kos “vyno” ir supilta indan, 
pasirodė, kad “vynas” virto 
grynu vandeniu. Taipgi jei ir 
mes visos panašiai mąstysiu:, 
tai ir {panašaus šposo galime 
susilaukti.

mes neprivalome įDraugės, 
šitą .dalyką 
ir nelaukti, 
nors ant kulnų liptų su bota
gu, bet turime liuosu noru, 
gera širdžia ir pasišventimu 
pagal savo išgalių prisidėti 
prie minėto bazaro, kad pada
rytume jį įvairų ir turtingą, 
iš ko galėtume ne ti'k pačios 
pasigerėti; bet ir Lietuvos naš
laičius palinksminti. Vietoje lx? 
jausmo mąstytis apie vargs
tančius Lietttyęs našlaičius, 
vietoje juos su ištiestomis ran- 
kialėms prašančius mus pagel
bės atstumti nuo savęs, mes 
visos ir visi privalome su tik
ru motinišku, bei tėviška už
uojauta ištiesti tiems nelaimin
giems mažulėliams nors ir 
silpnas, bet tikrai juos glamo
nėjančias musų rankas.

. Rankdarbių ir namie gamin
tų valgių bazaras įvyks Vasa
rio 12 d., Mildos abejose sve
tainėse, S. Halsted ir 32 gat
vės. Pradžia bazaro 5 vai. vak., 
šokių 7-tą vai.

kad mums kas

Visus dirbinius bazarui ma
lonėkite priduoti p. N. Valan
da uskienei, 3246 S. 
St. (3-čios lubos), 
vietos svetainėje.

Halsted 
arba ant

našlaičiųVardan Lietuvos 
meldžiame ir laukiame visuo
menes {parėmimo.\ ‘ , •

Įrengimo bazaro Komisijos 
narė, K. Kat—nė.

Jaunų Liet. Am. Taut. Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
vasario 5, I vai. po pietų Mildos salėj, 
3142 S. Halsted. Visi nariai kviečiami 
laiku susifinkti, yra svarbių reikalų.

— Rašt. S. Kunevičius.

Rosclando Lietuvių Darbininkų Na
mo Bendrovės mėnesinis šėrinikų su
sirikimas įvyks ■ vasprio 6, 7:30 vai. 
vakare J. Stančiko svetainėj, 205 E. 
115 St. Malonėkite visi šėrininkai at
silankyti paskirtu laiku, atsiveskit ir 
sSma- pažįstamus draugus.

— Rašt. J. Tamašauskas.

Diskusijas rengia A maigam etų Sky
rius 269 t°ma: Ar Amerikos Darbi
ninkų Partija reikalinga dabartiniam 
darbininkų judėjimui? — sekmadienį, 
vasario 5, 2 vai. po pietų Uniios svet. 
1564 N. Robey st, arti Mihvaukee 
Avė. —Komisija.

Brighton Park. — D. L. K. Keistu
čio Pas. ir Politikos Kliubas visiems 
nariams praneša, jog savo susirinki
mus perkėlė laikyti į McKinley Park 
Hallę. Ateinantis susirinkimas bus 
sekmadienį, vasario 5 d., 1 vai. po 
pietų McKinley Park Hali. Visi nariai 
malonėkite laiku susirinkti.

Nut. Rašt. K. Prascevičius.

M. D. 27-tos kuopos susirinki- 
įvyks sekmadienį, vasario 5 d , 

svetainėj, 
Visi nariai

mas
4 vai. po pietų Raubuno 
4523 So. Wood gatvės, 
susirinkite paskirtu laiku, nes turim 
daug dalyku aptarti. Taipgi bus 
duodamos T. M. D. išleistos knygos 
“Kitas Karas”. >

— J. Vaišvilas,
■f r... ■i,.> ...

S. jL. A. 251 kuopos mėn. 
k imas įvyks sekmad. vasario 
Petrausko svet., 
Visi nariai būtinai susirinkite, yra 
svarbių reikalų, taipjau bus renkami 
darbininkai baliui, kurs bus vasario
11 d.

— Prot. Rašt. K. Kačiulis.

Seki’.

susirin-
5 d. M.

6103 S. State St.
susirinkite,

L. S. S. 81 kuopos susirinkimas 
įvyks subatoj, vasario 4 d., lygiai nuo 
8 vai. vakaro, Liuosybės dalėj, 1822 
VVabansia Avė. Svarbių reikalų dė
lei visi kuopos nariai yra kviečiami 
atsilankyti.

— Kp. Raštininkas.

S’. A. L. Ex-Kareivių Pirmos kuc 
pos susirinkimas įvyks pirmadienį 
vasario 6 d., 8 vai. vak. Ex-Kareivių 
Skaitykloj, 4603 S. Marshfiel Avė. 
Visi nariai privalo būtinai susirinkti 
paskirtu laiku, nes turim daug svar
bių dalykų aptarti.

— J. Vaišvilas, Sekr.

North Side. — S. L. A. 226 kuo
pos susirinkimas bus laikomas sek
madienį vasario 5 d , 2 vai. po pietų 
Viešo Knygyno svet., 1822 Wabansia 
Avė. Draugės ir draugai malonėki
te būtinai susirinkti visi, nes bus 
balsavim-as apie Prieglaudos Namo 
reikalingumą.

— Kuopos rašt. K. Markus.

Puikus Balius! 
Didžio 
Town of 
bruary) 
dauskio 
Avė. 
dingai kviečiame visus, 
ant musų rengiamo Baliaus, 
turėsite progą linksmai laiką pralei
sti, prie puikiausios muzikos, nes mu
zikantai bus vieni iš geriausių.

Kviečia visus Komitetas.

Rengiamas Gvar. 
Liet. Kunig. Vytauto, ant 
Lake, Subatoj, Vasario (Fe- 
4-tą d., 1922 m., J. Žalan- 
svet., 4501 So. Hcrmitage 

Pradžia 7tą vai. vakare. Šir- 
atsilankyti 

Kame

Liet, švietimo Dr-ja rongia pra
kalbas su paveikslais nedėlioj, vas. 
5 d., 8:30 v. v., Raymond Chapelej, 
816 W. 31 St. Be prakalbų bus dar 
solo, duetų, kvartetų geriausių dai
nininkų. įžanga nemokama. Visus 
kviečiame atsilankyti.

— Komitetas.

Local 269 A, C. W. of A. susirin
kimas bus laikomas penktadienį, va
sario 3, 7:30’ v. v. Unijos salėj 1564 
N. Robey. Kiekvieno nario prieder
mė atvykti.

Knygynas jau aprūpintas knvgo- 
mis lietuvių kalba ir duodamos skai
tyt be mnkesties. Tik tie nariai, 
kur užvilkinę daugiau kaip tris mė
nesius nario mokesnį, negaus knygų. 
Norint imti knygų skaityt, reikia tu
rėt su savim unijos knygutė. Knygy
nas atdaras paned., semi, ir pėtn. 
vakarais nuo 4 iki 6 vai., 1564 N. 
Robey, ant antrų lubų.

— Sekr. P. Chapas.

S. L. A. 129tos kpL Susirinkimas 
įvyks vasario 5 d., 2 vai. po pietų pa
prastoj svet. Kviečiame skaitlingai 
atsilankyti, nes yra labai svarbių da
lykų aptarimui.

— Fin. Rašt. Pet. Akstinas.

PARDAVIMUI BUČERNfi IR 
grosernė. Vieta apgyventa visokių 
tautų, biznis išdirbta per ilgus me
tus: parduosiu pigiai.

Kreiptis
716 W. 31st St.

PARDAVIMUI SALIUNAS IR 
lunch ruimas su visais fixturiais, vie
ta gera, prie fabriko, įvairių tautų 
apgyventa, biznis gerai eina, gali 
pirkti visa arba tik puse.

4958 So. Wentworth Avė.
Tel Boulevard 2398 Klauskit Elekso

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
lotas, Brightin Parke, 
ant bile kokio automobilio, 
pame laike noriu parduoti 
nyti.

Kreipkitės: 2839 W. 40th 
2nd floor 

Klauskit J. Bružo.

Mainysiu
Trum-< 

ar mal-

St.

RAKANDAI

ĮVAIRUS SKELBIMAI
IŠ VISŲ SVARBIAUSIA ŽINIA
Ar nori pamatyt tą, ko dar no esi 

matęs? Koki Lietuvos pinigai 1752 
metais atgal buvo ir koki dabar yra; 
taipgi ir kitų karalysčių pinigai bus 
rodomi savo kostumeriams dykai, nuo 
Vasario February 3 d., iki 19. Taip
gi primenu, kad užlaikau didžiausią 
ant Bridgcporto krautuvę, taipgi Bo- į
hemian apynius, cxtraktus, proškas, senų 
korkuojamas mašinas, gradusninkus 
ir visokius fruktus, kendes ir visokių 
groserio valgomų daiktų. Taipgi, ką 
neesate matę, tai pamatykit, kas bus 
veltui savo kostumeriams rodoma. 
Atdara bus ir nedėliomis. Tik-ką 
esu grižęs iš Lietuvos, tad galėsiu 
viską teisingai atsakyt ant jūsų 
klausimų. Nepamirškite vietos:

JOHN P. LEGEIKA, 
3352 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 4372

Chicago, III.
L. Į! ".'■'Įį'.'.L---------------------------------■..■S.lig

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ 
šapa, naujų drabužių siuvimui 

valymui ir prosinimui. 
Kreipkitės į Naujienų Ofisą No.
533, 1739 S. Halsted St., Chi
cago.

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 
sprendzina phonograpas su rekordais. 
Viskas gvarantuota. Rezidencija.

1922 S. Kedzic Avė.

pa
PARDUODU AR MAINAU ANT 

Namo arba loto bučernę ir grosernę 
Vieta apgyventa daugiausiai lietuvių, 
bet randasi ir kitų tautų, seniai iš
dirbtas biznis.

Kreipkitės
3500 Union Avė.

PENKIŲ RUIMŲ RAKANDAI, 
parsiduoda labai pigiai, daiktų yra 
dėl 2 miegruimių, fruntini^ stalas ir 
kuknios ruimo, 2 geri pečiai. Par
duosiu visus kartu arba atskirai.

3449 So. Auburn Avė.

PARDAVIMUI BEVEIK NAUJAS 
murinisf namas 2 pagyvenimų po 5 
kambarius: fumace šiluma, elektros 
šviesa, maudynės, cementuotas skle- 
pats ir viskas įtaisyta pagal naują 
madą. Parsiduoda ant labai lengvų 
išlygų, arba priimsiu lotą, automobi
lių arba kokį bizni kaip pirmą įmo- 
kėjimą. Atsišaukite pas F. J. Sze- 
m<et, 4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI 3 AUKŠTŲ, ^ 3 
flatų mūrinis, 5 metų senas namas. 
Visi įtaisymai: elektra, vanos, ant 
pus-antro loto. Garadžius vienam 
karui . Pardavimo priežastis, važiuo
ju Lietuvon. Kreipkitės,

4032 S. Maplewood Avė. 
ant 2-rų lubų.

JIESKO PARTNERIU DIDŽIAUSIS BARGENAS 
UŽ PUSĘ KAINOS. 

Pardavimui bučernė su groseriu; 
dvejos skalės po $200 buvo mokėta. 
Ice box $1,000 vertės; elektrikinė

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI DU LOTAI 
ant biznio gatvės; šalygatviai ir 
gatvė ištaisyta. Parduosiu pigiai 
nes išvažiuoju į krajų. Atsišau
kite 4435 -S. Lincoln St. 2ras 
aukštas.

BLUE CROSS CAB ASS’N PEL- 
no $100.00 į savaitę; mokestis $5 į mėsai malt mašina, $400 mokėta, 
mėnesį įstojimo mokesties. Mes pa- [ elektrikinė kavai mašina ir kiti vis i 
rūpiname Cabs ant mėnesinių išmo- geri fixures; labai daug stako. Po 
' ,. Nepraleiskit progos nepa- teisingai rokundai, tokia krautuvė

kainuoja daugiau $3,000. 4 puikus
kambariai pragyvenimui. Skiepas po 
visu namu, lystas ant 3 metų. Biz
nis randasi ant Bridgeporto. Iš di
delės priežasties priverstas parduot 
tik už $1,850. Nemokantį biznio iš- 
kinsiu. Kas pirmas, tas laimės. At
sišaukite tuoj.

J. NAMON, 
808 W. 33rd PI., arti Halsted St.

kėjimų.
matę musų. Atdara visuomet.

BLUE CROSS CAB GARAGE, 
2356 Lincoln Avė/

PARDAVIMUI ATDARAS SE- 
dan, perbudavotas ir geriausiame 
mechaniškame padėjime. Kaina 
$700. Priimsime mažesnį automobi
lių į mainus. Lengvos išlygos.

Dirbtuvės brenčius
OPEN MOTOR CAR CO., 

2426 S. Michigan Avė., 
Tek: Calumct 5310

MOKYKLOS

MOKINKIS
JIESKO KAMBARIŲ

J IEŠKAU KAMBARIO SU VAL- 
giu vienam vaikinui, South Side apie 
63rn St. ir Kedzie Avė. Geistina, 
kad butu elektros šviesa.

JOHN STAPULTONIS, 
1758 W. Wllmot Avė.

ISRENDAVOJIMUI
FLATAS PĄRANDAVOJIMUI 

5kių kambarių su visokiais naujau
siais parankamais. Pečium apšildo
mas, elektros šviesa, jęasas ir mau
dynės. Vieta 3404. S. Union Avė.

Kreiptis
3259 S. Union Avė. 

1-mas flatas

NAMAI-ZEME.

BUČERNfi IR 
apgyventa vieta, 
per ilgus me-

Sa-

PARDAVIMUI
Grosernė, lietuvių
Biznis išdirbtas
tus. Nepraleiskite šios progos, 
vininkas važiuoja į Lietuvą; parduo
siu už pirmą pasiūlymą.

710 W. 33 St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
visokių tautų kolonijoj,' su vi- 
sais įrengimais. Priežastifc par
davimo, savininkas turi du biz
niu, 602 W. 14 St.

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

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

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

IŠSIRENDAVOJA BAKER- 
ne su plytų pečiumi.' Išren- 
duosime su arba be krautuvės/lietuvių kolonijoj, ant Town of 
Kreipkitės: Jos. Buckley, 724 
VV. 47th St.

PARDAVIMUI KARČIAMA

REIKIA DARBININKŲ

Lake. Pardavimo priežastis, 
nesutikimas partnerių.

4530 So. Paulina St.

EXTRA! O EXTRA! BARGENAS!
Pardavimui puikios farmos, su ge

rais budinkais ir gyvuliais; puikus 
sodas, arti miesto, tarpe lieutvių ir 
dirbama 

akrų 
akrų 
akrų 
akrų 
akrų

žemė, 
$1,775.00 
$2,300.00 
$2,600.00 
$6,800.00 
$1,900.00

40
40
60
80
90

MOTERŲ
REIKIA PATYRUSIŲ VEI- 

terkų, katros gali gerai vartot 
anglų kalbą. Gera mokestis, 
pastovus darbas, G. Grigas 1628 
W. 47 St., Phone Blvd. 2385.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
visokių tautų kolonijoj. Kas 
nori greit pinigų padaryti, lai 
tuojau perka šį saliuną.

5301 S. Halsted St.

40
40
50
70
80
100 akrų $9.000.00 120 akrų
150 akrų $8,700 250 akrų $10.000

P. D. ANDREKUS,
2144 W. 23rd Place, Chicago, III.

akrų 
akrų 
akrų 
akrų 
akrų

$1,850.00
$3,000.00
$7,000.00
$1,350.00
$8,500.00
$5,600.00

Deslgn ir pasisiūti sau
♦ drapanas.

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

/Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvama mažiną. Maiiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių iapose.

Master Sewing School
Prind palas 

JOS F. KASNICKA 
190 North State SL 

Kampas Lake Stf. 4-fl.

P-lis E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

REIKIA PATYRUSIŲ MO- 
terų operavimui siuvamų maši
nų, Englander Spring Bed Co., 
39 ir Lowe Avė., 2 blokai į ry
tus nuo Halsted gatves.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
geras biznis, visokių tautų ap
gyventa. Parsiduoda pigiai. 
Atsišaukite:

4201 So. Albany Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
geras biznis, visokių tautų aj> 
gyventa, parsiduoda prieinama 
kaina. Pardavimo priežastis, sa- 

• vininkas eina. į kitą biznį. Atsi- 
A. V. 3656 So. šaukite: 5159 W. Addison St.

JIEfcKAU MOTERS, KURI 
paimtų auginti mažą 7 mene-. 
šių jįaergaitę. Užmokėsiu ge
rai. Kreipkitės, 1 
Union Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALAUJAME AGENTŲ PRIE 
Real Estate biznio, j naują Ofisą. 
Duosim geras išlygas geram vyrui. 
UNITED LAN!) & INVESTMENT 

COMPANY,
4456 So. Western Avė., 

Chicago, 111.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
restauranu, tarp didžiausių dirbtuvių. 
Parduosiu iš priežasties, kad pirkau 
kitą biznį su namu, tad šitą turiu 
greitai parduoti.

ANTANAS STUKUS, 
1834 W. 39th St. Tek: Lafayette 3230

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 
namas ir 2 lotai, namas aptvertas 
geležine tvora. Parsiduoda pigiai; 
gera proga tiems, kurie nori pirkti.

Atsišaukite pas savininką
14828 Cooper Avė., 

Harvey, III.

• PARDAVIMUI VYRIŠKŲ APRfi-
dalų ir siuvėjo biznis. Priežastis par
davimo — savininkas išvažiuoja i
Lietuvą; parsiduoda už pusę kainos, vaiiuoju^ijetuvon.'

PARDAVIMUI SALIUNAS; LAI- 
sniai užmokėti už metus laiko; lysas 
ant dviejų metų; 4 pragyvenimui 
kambariai. Pardavimo priežastis —

Atsišaukite greitu laiku, 455 W. 79th 
St., Chicago, III. Kreipkitės

3404 So. Morgan St.

PARDAVIMUI NAUJAS NAMAS 
cottage, 4 kambarių, elektra, mau
dynė. Cemento skiepas. Kaina 
$3,200.00 ir $3,500.00 išmokėjimais. 
Galima pirkti kaip rendą.

6046 So. Kildare Avė. 
Savininkas gyvena 6049 S.Kildare av.

4 KAMBARIŲ NAMAS $1,350 
$500 cash, likusius po $10 į mėne

sį ant didelio 50 pėdų .loto. Ix>tas 
Congress Parke, 33 minutos nuo vi
durmiesčio, prie C. B. & Q geležin
kelio Pervažiavimas pigesnis, negu 
kiek gausite tyro oro, saulės ir geros 
žemės daržui.
DIDELI LOTAI 50x131 pd.—$250 

$75 cash, likusius po $5 į mėn. 
Kreipkitės rytais arba rašykit, Oliver 
Salinger & Co., Room, 628 — Ist Na- 
tional Bank /Bldg.

PARDAVIMUI 4 AUGŠTŲ NA- 
maę, 4 ir 5 kambariu. Prie Wood 
St., tarpe 45 ir 46 St. įplaukų $50 
mėnesiui. Kaina $5500.00.

2 augštų medinis 
kambariai. Gasas, 
nės. Didelė bamė. 
mėnesiui. Randasi 
toli Western Avė.

2 augštų medinis, cemento pama
tu, 4-4 kambarių, gasas ir maudy
nės, 5 m. senas. Lotas 37^x125. 
Prie Fairfield tarpe 45 ir 46 gatvių. 
Kaina $4.750.00.

2 augštų muro namas,, su krautu
ve ir garadžiumi, prie 47 St., netoli 
Rockvvell. Parduosime kaipo bargo- 
ną.

Mes turime tikri) bargenų, geri 
lizniui kampinių namu ir rezidenci
joms namų. Taipgi 6 lotus tikri 
mrgenu. ant Archer Avė., tarpe Al- 
>any ir Trov St.

F. WOZNIAK,
2703 W. 47 St. Tel. Lafayette 4607

Mokina: kirpti, siūti, pritaikyt! ir 
desinuoti drabužius moterims ir 

▼alkanus.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialia instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

GOWN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams SL,

Tel:. Harrison 1421. Chicago

ant stulpų, 5-5 
elektra, maudy- 

Iplaukų $45.00 
prie 45 gat. ne- 
Kaina $3,200.00.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, gi ari m o — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinis klesos bia- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresis.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

24i7 Madison Street, 
6205 S. Halsted SL

Krelpkitis vpatižkai arba raiy- 
kit iilygų paJdausdamL

Sara Patek, pirmlnlnki.

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

Mokinama anglų ir lietuvių kalbų, 
aritmetikos, istorijos, geografijos ir 
visų hi£h school Žakų.

Sunaudokite liuesus vakarus pusi- 
mokinimui. Mokestis prieinama.

Waitches Preparatory School, 
4509 So. Ashland Ave^ 

Chicago, UI.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui bučerne ir groser

nė su namu; biznis yra cash. .------ ------ , . „
Gražioj Vietoj, geras biznis. Par-, sutikima? partnerių. Atsišaukite 
davimo priežastį patirsite ant j 
vietos, 5252 S. Artesian Avė.

PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS 
saliunas su visais 
pianas. ~

,//j fixtures. yra ir 
Parduosime už dideli nupi- 

ną-

2839 W. 40'th St. 
2n<1 floor 

Klauskit J. Bružas.

PARDAVIMUI 2 LOTAI prie 
S. Sawyer Avė., tarpe 53-os ir 
54-os gatvių. Priekis į rytus 
$1,500 greitame pardavime, J. 
H. Wass, 7627 Carpenter, savi
ninkas. Tel.: Stewart 3162.

^mii .—.i.................................. i, ......................

Leveskio Mokykla
PERSIKfiLfi

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbu; 
Grammar School, High SĄhool ir 
Prekybos dalykų. Prirenjria prie 
kvotimų į visas augšteshiaslas 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
v. p. p. mokina lietuvių gramatika.

3454 So. Halsted gatv. 
arti 85tos gat.




