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Iš Chicagos chronikos.

Spiridonova badauja,

Užsienių ministeris atsisakė
grąžinti vagonus Lietuvon
II

kareiviai juos visus
išvaikė ir privertė net pametus
savo daiktus dumti
atgal į
CHICAGO. — Nuo sausio 1 skerdyklas. —A. žalpys.
d. iki Kalėdų šiemet Chicagojc
papildyta
352 žmogžudystės,
275 žmonės užtroško ir 57 mi
rė nuo degtinės. Automobiliai
užmušė 619 žmonių,
kuomet
pereitais metais buvo užmušta Paskelbė bado streiką. Bolševi
465. Skaičius bepročių beprot
kai maitina ją prievarta.
namy j padidėjo 350. Kasdie per
ligonbučius pereidavo 1,350
MASKVA, gruodžio 2 (Ko
žmonių, arba apie 85 į dieną
daugiau, negu pereitais metais. resp.) — Socialrevoliucionierių
Namų ir lotų
parduota ar yadovė Marė Spiridonova, kuri
perversta viso 141,987, Vertės persiskirė su bolševikais delei
Brcst Litovsko taikos, dabar
$466,879,772.
sunkiai serga ir guli “čekos“ ligonbutyje. Ji būdama kalėji
me paskelbė badavimą ir bada
vo per 15 dienų, kad tuo budu
10 pikietuotojų areštuota.
išgavus paliuosavimą. Prie caro
..Mirė lietuvis streikierius.
badavimas duodavo pasekmių ir
iššaukdavo kalėjimuose refor
SO. OMAHA, Neh. (Naujie mas. Bet to nėra prie bolševi
nų koresp.) — Gruod. 21 die kų. Kada ji galutinai nusilpnė
ną tapo areštuoti 4 moterįs ir jo, bolševikai perkėlė ją į ligo
6 vyrai streikieriai, kurie veikė ninę ir prasiėjo maitinti prievar
prieš streiklaužius. Tarp areš ta.
e
’
*
tuotųjų moterų yra ir dvi lietu
vės. Niekurios moterįs turėju Spiridonova yra paskelbusi re
sios pipirų, kurios bėrė į akis voliucionierė. Laike pirmosios
policijai, kada pastaroji bandė revoliucijos ji užmušė 'guberna
ginti Streiklaužius. Delei to po torių ir už tą tapo ištremta į
licija paskelbė, kad
ji elgsis Sibirą. Sibire ji išbuvo visą
su moterimis kaip ir su vyrais laiką iki antrai revoliucijai, ku
ri nuvertė carizmą. Tada ji vėl
ir lygiai areštuosianti.
sugrįžo Rusijon ir patapo vado
Lietuvį streikierių Juozapą
vė tų socialrevoliucionierių, ku
Krušą rado negyvą jo kamba
rie nuėjo su bolševikais. Bet po
ryje gruod. 24 d.
Jis turėjo
.'16 m. amžiaus ir gyveno prie B ręst Litbvskio taikos ji penk
2906 B. gat., kur vienas sau tu tame sovietų kongrese tą taiką
kaipo
rėjo du kambarius. Jį rado ne labai aštriai pasmerkė,
gyvą sėdintį kėdėje. Tikrosios apiplėšiančią valstiečius. Ji po
priežasties jo mirties nežino tos prakalbos tuoj prapuolė ir
bolševikai paskelbė, kad ji delei
ma.
protinio suįrimo tapo uždaryta
Streike pasitaiko ir juokingų
beprotnamin. Bet tai buvo ne
dalykėlių. Du lietuviai, Julius
Dzenkauskas ir Feliksas Bogu- tiesa. Ją bolševikai buvo užda
šauskas, abu buvę
kareiviai, rę viename Kremlino namų, iš
apsirengė kareivių drabužiais 'Kurio paskui jai pasisekė pas
ir nuėjo prie skerdyklų pikie- prukti. Tik negreit po to čeką
tuoti. Jie taip išgąsdino streik surado ją ramiai gyvenančią
laužius, kad apie 100 jų išbė Maskvos pakraštyje. Ją vėl su
giojo. Kūčių vakare streiklau imta ir išgabenta kalėjimam Ji
žiai bandė išeiti iš skerdyklų, pakartotinai reikalavo paliuobet jiems kelią vėl pastojo tie savimo ir jo nesulaukdama pas
du lietuviai ir vėl visus streik kelbė bado streiką. Ji jau nuo
laužius jiedu vieni išvaikė. Tik senai serga džiova ir badavimas
vėliau tuos streiklaužius
po tik paaštrino ligą. Bet bolševi
didele policijos apsauga suso kai ir tada jos nepaliuosavo,
dino į gatvekarius ir išlydėjo tik nugabeno į kalėjimo ligonšventėms namo. Net ir anglų butį ir pradėjo maitinti prievar
laikraščiai paskui pasijuode iš ta, kad kaip pasveiks, vėl ją
streiklaužių bailumo, kad du kalėj i man uždarius.
1/
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Du vagonu šmugelio prašoko Lietuvos siena
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Socialdemokratų interpeliacija pri
imta kaip vienu balsu

Iš streiko Omahoj.

von. Ar nekeista? Paprastas
adoriimas verstų panašiam at
sitikimu pačiam
ministeriui
reikalauti,
kad vagonai butų
grąžinti. Nes kitaip kiekvienas
Tik-ką atėjo 49-tasis Kauno turi teisės pasakyti, kad p. Mi
Socialdemokrato“
numeris, nisteris yra šmugelių kompanikuriame paduota tekstas so jonas.
cialdemokratų
interpeliacijos
Socialdemokratų frakcijos
(paklausimas) Seime, dėl šmu
paklausimas.
gelio ir spekuliacijos, varomų
Socialdemokratų
Frakcija
įvairiuose Lietuvos
vyriausy
gruodžio 6 dieną įnešė Seiman
bės skyriuose.
Ta interpeliacija, kaip musų skubotą tuo klausiniu interpe
skaitytojai žino, privertė pasi liaciją, kurią žemiau dedame.
“Ministeriui Primininkui ir
traukti iš užsienio ’ministerio
Krašto Apsaugos Ministeriui
vietos kun. d-rą Purickį.
AD visiems mums, visiems žmonėms, visam pasauliui
dėl
spekuliacijos
skubota
inter

Tas kunigas, pasirodo, buvo
Nauji Metai butų geresni, šviesesni, ramesni ir laimingesni
apkaltintas ne tiktai tuo, kad peliacija:
—trokšta kartu su savo draugais, Bendradarbiais ir Skaityto
jisai mėgino išgabenti Rusijon
Yni žinių, kad musų kai ku
jais— Naujienos.
ištisą vagoną sacharino ir kele riose Ministerijose eina speku
tą pūdų kokaino — ta kontra liacija. Ja užsiima valdininkai
banda tapo sulaikyta Jonišky; urmu ir pavieniui.
bet jam užmetama ir tai, kad
Nurodo, pavyzdžiui, kad Už
du vagonu šmugelio
prašoko sienio Reikalų Ministerijos val
Lietuvos sieną, ir kun. Pilec dininkai iš kailių, divonų ir ki
kis, būdamas tuomet užsienio tokių vertybių, šmugeiiuoja iš
LONDONAS, gruodžio 30. — Francija i spirianties gali susi
ministeriu, atsisakė
grąžinti Rusijos, net nesidarę sau spor
Lisbonos žinia sako, kad nau daryti Anglijos-Italijos sąjunga.
juos Lietuvon.
tą iš to.
Apie kūrimą svarsto talkinin
jas sukilimas Portugalijoje ta
“Socialdemokratas”, be to,
Nurodo, kad spekuliacijos
kų ekonominiai ekspertai.
WASHINGTON, gruod. 30;
nurodo, kad į tą šmugelio biz dvasia yra pasiekusi ir kai ku po numalšintas. Lisbonoje ve
— Italija yra susirūpinusi delei
nį yrk įvelta ir Prekybos ir rias musų atstovybes pavyzd yra ramu, bet miestas yra ap
Francijos atkaklumo ir atsisa
PARYŽIUS, gruodžio 30. —
pramonės ministerija. Jisai ra žiui, Berlyne. Berlynas lig šiol suptas kareivių. Delei atsargu
kymo
nusileisti^
submarinų
mo, ministeriu kabineto susi
Anglijos-Francijos pienas atšo:
dar nėra gavęs reikiamų sąs
klausime.
bvulavoti Rusiją įkuriant inter
“Kaune jau senai pilna kal kaitų iš apyvartos, kurią jis pa rinkimai yra laikomi įvairiuo
se miesto frontuose.
“Italija nuoširdžiai
tikisi,“ nacionalinį sindikatą su 1,000,bų. kad kai kurių ministerijų darė.
sakė Italijos delegacijos kalbė 000,000 frankų kapitalu, tapo
valdininkai ir net aukščiausieji
Tuos gandus patvirtina žinia,
varo šlykščią spekuliaciją su kad toks ponas Skrinius Berly
tojas, “kad Francijos užimtoji priimtas šiandie talkininkų šapozicija laivyno klausime ne Tių ekonominių ekspertų susi
užsieniu visokiais pelningais ne vėl gavęs prieiti prie musų
daiktais. Spekuliacija ir nepa atstovybės prekių apyvartos.
privers Angliją ir Italiją pada rinkimo. Niekurios smulkme
prastai greit tunka. Kai kurios
Pagalios,
praėjusią savaitę
LONDONAS, gruod. 30. — ryti sąjungą. Mes dar palūkėsi nos tebėra% neapdirbtos.—
\
valstybinės įstaigos pavirto tie Krašto Apsaugos Ministerijos Pereitą savaitę padarytoji su me ir žiūrėsime. Mes tikimės, x Ekspertų susirinkimas
yra
siog spekuliacijos urvais. Pas įsakymu Joniškyje tapo sulai tartis tarp Rusijos ir Amerikos kad Franci ja yra nuoširdi, ka įžanginis į Cannes ekonominę
taromis dienomis įvyko skan kyti 3 vagonai su prekėmis, iš šelpimo administracijos,
ku- da ji sako, kad ji nori gink konferenciją. Susirinkime da
dalingas faktas:
siunčiamam kurių viekas beabejo spekulia- riąja Rusija duos administraci luotis tik gynimos
tikslams, lyvavo Anglijos, Francijos, Be
Rusijon vagone,
apsaugotam tinio pobūdžio: vienas pasirodė jai 10,000,000 rub. auksu su kadangi kitaip ji hutų pavojin lgijos ir Italijos finansistai. Jis
Užsienio ir Prekybos ir Pramo šu cukrum, antras su miltais, pirkti grudų ir sėklų badau ga visam pasauliui.“
tęsis ir ryto.
nės Ministerijų antspaudais, pa o trečias su 470 pūdų sachari jantiems, tapo pasirašyta šian
Italijos delegacija neskaito,
darius Jonišky kratą, surasta no ir keliais pūdais kokaino. die W. L. Brown ir Leonido kad konferencija visai nepavy
dideliausia partija
sacharino Visi 3 vagonai adresuoti musų Krasino. Tie pinigai turi būti ko, nors delei Francijos atkak
ir kokaino. Tai tik vienas fak pasiuntinybei
Rusuose ir su išleisti ir maistas supirktas ba lumo jaučiasi susivylusi.
Ji
tas. Ret sakoma, kad kelias iš Užsienio ir Finansų, Pramonės daujantiems bėgyje 90 dienų. prisibijo, kad pasekmėje gali
Berlino Maskvon per Kauną ir Prekybos Ministerijų ants
gimti lenktyniavimasis buda- Chicagos moterų rūbų siuvėjų
streikas jau užsibaigė.
senai nutryptas spekuliantų ko paudais. Sako, kad pora kitų
vojime mažųjų karinių laivų ir
jomis. Kai sulaikyta šmugelio vagonų spekuliacinio pobūdžio
submarinų.
vagonas Jonišky, interesuotos ir tuo pačiu adresu siųsti ne
CHICAGO. — Ketvirtadienį,
ministerijos sukruto, kaip laz beteko sulaikyti, nes jie jau at
gruodžio 27 d., užsibaigė CbiCAJRO, gruod. 30. —. Egyp
da durtas skruzdėlynas. Aukšti sidūrė Latviuose.
cagos moterų rūbų
siuvėjų
to nacionalistų vadovas Said
valdininkai puolė į visas puses
Mes, žemiau pasirašiusieji,
streikas.
Užsibaigė jis pilnu
Yra žimų, kad du vagonu, taip klausiame Krašto Apsaugos Mi- Zagloul Paša ir penki jo sekė
CHICAGO. — šimon 0‘Don- darbininkų laimėjimu. Strei
jai, kuriuos pereitą pėtnyčią
pat užplombuotu Užsienio M. nisterio:
nell ir kitų šešių viršininkų bu- kas prasidėjo mėnuo laiko at
areštuota
Cairo
ir
išgabenta
į
jau prašoko Lietuvos
sieną
1) dėl ko nesulaikyti ir kitu
davotojų darbininkų unijų by gal, kada samdytojai buvo su
ir esą Latvijoj. Užsienio Mini du vagonu spekuliantinio pobū Suezą, dabar “išplaukė“ iš Su- los nagrinėjimas prasidės sau manę įvesti darbą nuo štukių
steris nenorįs jų grąžinti Lictu- džio?
’ j 1 ezo į Ceylon.
sio 17 d. Jie visi kaltinami yra ir prailginti darbo valandas^
2) ar jau pritraukti atsako
ėmime kyšių. Betgi pirmiau Tų savų samaninių dabar sam
mybėn spekuliacijos kaltinin
bus svarstomas
apkaltintųjų dytojai atsižadėjo ir paliko se
kai? *
i
PKANEŠIMAS
reikalavimas panaikinti 'apkal nąsias darbo sąlygas ir 44 vai.
Dėlei Naujų Metų
Ministerio Pirmininko klau
tinimus.
darbo savaitę.
siame:
šventes, “Naujienų“ di
Niekurie darbininkai jau su
1) ar jis žino, kad spekulia
dysis ofisas, taipgi ir
grįžo į darbą, o nuo sausio 3 d.
ciją varo musų Ministerijose ir
BBERL1NAS, gruod. 30. —
Bridgeporto skyrius bus
sugrįš į darbą visi kiti siuvėjai.
atstovybėse?
Vokietijai gręsia visuotinas ge
uždaryti ncdčlioj.
— Šapos Darbininkas.
2) jeigu žino, tai kas yra da ležinkeliečių streikas, kuriam
SANTIAGO, gruod. 30. —
Panedėlyj bus atdari
roma arba manoma daryti no priežastį duoda sumišimai Pa- Čili‘ pertraukė derybas su Peru
nuo 10 ryto iki 2 valan
rint toliau nebeleisti jos?
reiinyj. Vadovai streiko nenori, apie Tocna ir Arica provinci Serbija ir Bulgarija pilnai sudai po pietų.
Pasirašė:
bet veikiausia jie turės jį pas jas, pareikšdama, kad tolimes
sitaikė.
Panedėlyj “Naujienos”
V. Požėla, Povylius, Če kelbti, kad atskiri streikai ne nės derybos butų bergždžios,
neišeis.
pinskis, šukevičius, Pleč patektų komunistų kontrolėm nesi Čili daugiau tame klausime
SOFIJA, gruod. 30. — čia
kaitis, Venclauskis, Kairys, Nors daarbininkai reikalauja nebegali nusileisti.
čili siūlė paskelbta, kad Bulgarija ir JuBielinis, Digrys, šemiotas. 1 ,(MM) markių bonuso į mėnesį padaryti tose provincijose ple go-Slavija nutarė
atnaujinti
Steigiamasis Seimas 6 XII. delei nepaprastai pakilusio pra biscitą, o Peru rejkalavo tą gin normalinius diplomatinius ry
21 metų’
gyvenimo brangumo, bet svar čą pavesti arbrbracijai..
šius. Atnaujinimas ryšių vis
Skubota musų interpeliacija biausias tikslas bus išbandyti
!>uvo atidėliojamas delei nuogruodžio 6 dieną Seimo vien spėkas tarp darbininkų ir ka SKAITYKIT IR PLATINKIT atos buvusių mažų nesutikibalsiai priimta.“
pitalistų.
jmų tarp tų dviejų šalių.
“NAUJIENOS”

Spekuliacija ir Sffluget
Lietuvos Ministerijose.

K

Numalšino naują sukilimą, Užmena naują sąjungą,

Kuria sindikatą Rusijos
atsteigimuį.

Pasirašė sutartį.

Siuvėją streikas laimėtas.

Ištrėmė Egypto vadovus.

Teis darbininką vadovus.

Gręsia geležiukeliy
. streikas.

Pertraukė derybas.

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 gvarantiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir
duoda paprastas garantijas už savo če
kius.
Naujienos išmaino didesnes pinigu
A sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS

Vyriausias ofisas
1739 So. Halsted St.,
Chicago, BĮ.
BRIDGEPORTO SKYRIUS .
3210 So. Halsted St.,
Chicago, Dl.

NAUJIENOS. Chicago, UI.
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metais, žada būt perinkta Val-t Reikia pastebėti, kad Darbo1
dyba ir aptartas tolimsenis sų- Federacija bandė suskaldyti su-|
DIDĖLI IR IŠKILMINĖ
jungos darbas. Prie tų klausi- sirinkinia. Jų agentai buvo atmų svarstymo draugai darbinin- ėję susirinkimo salėn ir prikal
imai vietose turi išanksto ir gc- bainčjo darbininkus, kad eitų jų
rai pasiruošti. Susirinkimas ėjo kromelin. Nabagam visai nepaUKMERGĖ.
Bengia
riai išsiskirstė geru upu, pilni sisekė. Net tie keli žmonės,
DRAUGYSTĖ MOTINOS DIEVO ŠIDLAVOS
Žemės ūkio darbininkų profe
labai sutartinai ir sųjungos na- kuriuos jie iškarto išmeškeriojo,
sinė sąjunga, kurioj yra daugiau
vilties, kad busimais metais dar- laiku susigriebė ir parodė Fedekaip 300 narių, šiais metais bu
bas geriau klosis.
racijai nugarų. (S-d.)
•
Bažnytinėj Svetainėj
vo labai apsilpus savo darbe. Tų
Pradžia 7:30 vai. vak.
.........................
-.............................................................................. 4---------------------------.................... ■-■■W'—"
.... __________________ ..........................
darbų sunkino pirmoj eilėj uoli
35th St., ir Union Avė.
musų žvalgyba. Tai jos rūpesčiu
Bus gražus programas: dainos, deklamacijos, prakalbos ir t.t.
tuojau po rinkimų į savivaldy-j
Po programo šokiai, po šokių vakarienė
Lietuviai ir lietuvaitės, malonėkite atsilankyti kuoskaitlingiaubes buvo/ iškrėsta ir suimta
UkI
siai, o mes pasistengsime užganėdinti skaniais valgiais ir gėri
mergės apskrity kelios dešimtys
mais. Taipgi bus įdomių ir niekad nebuvusių tarpe lietuvių.žaisžmonių tariamųjų bolševikų. Tie
mių.
Kviečia_
KOMI
TETAS
1 __
_ ___ _____ Į__________
L
:
:r.;n;ix:ęuąia r aį'JJj/ČKJumĖŽEįįgfoOnižiiinjcfeir.toftžfrair.'Jr.
areštai apgązdino ir darbinin
kus. Bet dėl sąjungos neveik-!
huno nemaža buvo kaltės ir pa
Rengia
čios Valdybos. Naujai išrinkta
sųjungos Valdyba ne tik neįnešė
gyvumo sąjungos gyveniman,
Bus sulošta Kurčias Žentas
Rengia Lietuviška Tautiška Draugystė Vienybė.
bet ir pati rinkdavos vargais ne
Sulos A.L.D.L.D. Teatrališkas Ratelis 1 Apskričio
galais.
Darbininkų padėtis Ukmergės
apskrity daugeliu atvejų daug
MELDAŽIO SVETAINĖJ,
sunkesnė, ,kaip kitose Lietuvos
2244 W. 23rd Place, Chicago, III.
apygardose. Ir todėl patys dar
^Svetainė atsidarys 6:30 vai. vak.
Programas prasidės 7:30 vai.
•
Pradžia 8 vai. vak.
\
įžanga 50 c. y patai
bininkai gyvai jautė reikalų vėl
Grieš puiki orkestrą; taipgi bus dalinama šimtais dovanos pinigais ir ki
sustiprinti savo prof. sųjungos
tokiais brangiais daiktais.
.
i
r ■ ’ j
veikimų ir bendromis savo jėgo
Gerbiama publika, malonėkite atsilankyti, linksmai Naujus Metus sutikti
mis gintis nuo gulinčių ant jų
taipgi ir dovanas laimėti.
Kviečia Komitetas.
i dvarininkų ir storakaklių ūki•*

v \■

•

u. ■■

■

c

į,

Šeimynišką Vakarę

Kas Dedasi
Lietuvoj

ADVOKATAS
Miesto ofisas i
127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utairinubną ir
ketvergę. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

1-mas Maskaradu Balius

Subatoj, Gruodžio-Dec., 31 d., 1921

inkime
Laimingiausių

Nauju Metu
visiems musų gerb kostumeriams bei rėmė
jams ir jų šeimynoms ir velijame, kad atei
tis visus apvainikuotų laime ir linksmybe.
VALDYBA.

METROPOLITAN
STATE BANK
2201 W. 22nd Kampas Leavitt St.
Chicago.

KAS GERIAUSIA^
DUOTI KALĖDŲ

DOVANĄ

Daimanto arba aukso žiedas; aukso arba paauksuotas laikrodėlis.
Tie dalykai pasilieka atminčiai ant visados.
Tiktai reikia žinoti, kur juos pirkti, kad nupirktumėt teisingą
tavorą ir už teisingą kainą. Musų krautuvė yra žinoma per 25 me
tus Chicagoj.
Mes parduodam teisingai gvarantuotą tavorą ir už
teisingą kainą.

P. K. BRUCHAS
3321 So. Halsted St.

FUftOPEAN ĄMERICAM gUREAU
FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved,
Gerinusia siuntimas* pinigų,
$ laivakortės, pašportai ir t.t.

NOTA R 1.1 LŠA S
Kcal Kstate, Paskolos,
ĮĄjĮ nisųriiiai ir Lt.
809 W. 35th St, arti S. Haltfed St.

Lietuviu Motery Paselpinis Kliubas

Subatoj, GruodžioDecember 31, 1921

—

K. GUGIS

S ubątoj, 31 Gruodžio, ’21

DIDELIS BALIUS SU PROGRAMŲ

*

j

Tel Boulevard 611
Valandos: 9 iki 6 kasdiena!
Vakarąij:IHer.^Ket. ir Sut. iki 9 vakare
Nęd : iki 3 po pietų rfl
»•___
f

&

Mildos svetainėj, 32-a ir Halsted gatvės

Tat lapkričio 27 dienų liko
sukviestas visuotinas sų j ilgos
narių susirinKimas. Susirinkiiras įvyko “Aido*’ salėj. Ir nors
daugelis negavo pakvietimų, ki
tus sutrukdė darbda.vai, vis gi
susirinkiman atvyko apie 150
narių. Atvažiavęs iš Kauno dr.
St. Kairys padarė pranešimų
apie valdžios derybas dėl Lietu
vos susidėjimo su Lenkais. Iš
klausęs to pranešime, susirinki
mas vienbalsiai priėmė tokio
tarinio nutarimų: Susirinkimas
skaito, kad Lietuvos susijungi
mas su Lenkija sustiprintų pas
mus dvarininkus, sutvirtintų da
labiau esamų Lietuvoje reakci
jų. da labiau
pavergtų darbo
žmones ir galėtų įtraukti Lietu
vą į naujus karus, kuru našta
prislėgtų visų pirma

bent kokius

bandymus

suršti

Lietuvą su Lenkais. Jei^u vy
riausybė, ar kurios Seimo parti
jos visgi mėgintų tą unija pra
vesti, Ukmergės apskrities dar
bininkai mokės reikale griebtis į
reikalingų priemonių ir kartu su
kitais Lietuvos darbininkais suvaldys ir atrems tiek vidujinius
savo priešus, tiek ir lenkų puo
limų, jeigu jie bandytų laužtis
Lietuvon.
Be to susirinkimas svarstė
reikalų vėl sustiprinti sąjungos
darbuotę ir nutarė už trijų sa-,
Vaičių sušaukti visuotiną narių
susirinkimą. Tam susirinkime
turės būt padarytas pranešimas
apie sąjungos veikimą einamais '

Ant Town of Lake
Auksinių, deimantinių, nvuzikališkų instrumentų, drukuojamų mašinėlių naujos mados. Užlaikomo rusiškų ir prūsiškų
armonikų ir balalaikų.
Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.
Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja i
Lietuvą arba ant ūkės.
Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
O So. La Šalie St. Room BU
Tai. Central 6891
Vdtl 312 W. 83rd St., LKcage
Tai. Yard* 4681.

STEPONAS P. KAZLAWSKI,
4632 So. Ahland Avė.,
Chicago, III.

S.

.....

■

.

■■■

■

i'

BANES

ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Rector Building
71 We«t Monroe Street, Chicago,
Phone Central 2560
ttez. 3214 S. Halsted St,
Tardė 1015. Vai.: 6 iki 0 vak.

Tel.: Boulevard 7309.
- ---------------------------------- ’

Tel. Haymarket 8669

JOSEPH W. GRIGAL

Sa v o

Lietuvi* Advokatas
Kambarin 806, Home Bank Bldg.
Kam p. Milvvaukee ir Ashland Avės
Ofiss vai.] nuo 9 iki 5 ir nuo 7
iki 9 vakaro.

Kostumeriams ir Draugams

i—... ■

V

GOLAN & GOLAN ’
ADVOKATAI IR PATARĖJAI
1805-7 127 N. Dearborn St.
Randolpb 3899

Siunčiame širdingus sezono linkėjimus ir tuomi žy
giu dėkojame Jums už musų rėmimą, kurį suteikėt
per pereitą metą.

MAURICE J. GOLAN
Re*. 1102 S. Ashland Blvd.
Seeley 3670

Turime viltį, kad Naujas Metas bus daug naudinges
nis, gera sveikata ir nuolatinis jūsų brangus rėmi
mas musų aukštos rųšies krautuvės.

101. nandolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidurniiestyj.
ASSOCIAT1ON BLDG.
19 So. La Šalie St.
Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Eagle Music Company

Namų Tei.: Hyiie Pajic 3395
■■

—.......

Apvažiavau: Franciją, Angliją, Vo
kietiją, Latviją, Kanadą, Švediją, ir vi- '
są Lietuvą. Patyriau, ką kitos šalys
ir musų Tėvyne Lietuva veikia ir ko
kia jų padėtis. Šiuomi pranešu savo
draugams, kad užlaikau didžiausią
krautuvę ant Bridgeporto, Bohemdan
apynių malt extract, koštuvų, gvadusninkų, poudų,
korkuojamų mašinų,
smokaunus proškus, kuomi galima
pasidaryt pigiai ir gerą naminį gėri
mą. Nepamirškite tos vietos ant
Bridgeporto.
JOHN P. LEGEIKO,
3352 So. Halsted St., Chicago.

3236 So. Halsted St.,
Tei.: Boulevard 6737

—

Phone Boulevard 6301

Victrolas ant lengvų išmokėjimų.
Victor lietuviški rekordai — didžiausis stakas Suv.
Valst. Prašykit musų lietuviškų rekordų katalogo.
Jubilerija — žiedai, daimontai, laikrodėliai — viskas.
Kimball pianai ir grojikliai ant lengvų išmokėjimų.
Grojikliui pianui lietuviški roliai. Smuikos, beno in
strumentai, vargonai ir kiti.

TIK KĄ Iš LIETUVOS

“Birutes” Metinis

LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. 22nd St„ kerti Leavitl 31.
Telefone Canal 2552.
Valandos! 4 iki 6 po piet, ir n«e
7 iki 9 vakare.
Vada visokias byla*. visuoa*
teismuose. Ekzeminavoja Abetrak
tus, ir padirba visakius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo■ tu8, Namus, Farmas ir Bizniu*.
Skolina Pinigus ant pirmo morge*
čiaus ant lengvų iilygą.

Didžiausia Lietuviška Krautuve

Lietuvos

darbininkus. Ir todėl susirinkimasgriežtai protestuoja prieš

JOHN KUCHINSKAS

ANTANAS GREDUiKA
Gsnorali*

Kontraktorlus ir
budavotojas.
Budavojamo Ir takoete.
i

1401 W. 47th St.,
■

Chlcaga

J. P. WAITCHES

LAWYER Lietuvys Advokatas
Dienomis: Room 511
127 N. Dearborn St.
Tel. Dearborn 0096
Vakarais: 10736 S. Wabash Ava.
Tel.: Pullman 4877.

Chicago.

įvyks Gruodžio=Dec. 31, 1921

Sulaukimui Naujų Metų

Coiiseum Annex

$500 Vertes Dovanu

ASKARADAS

Kviečia

15-ta gatvė ir Wabash Avė.

OPERETE

“BIRUTE''

Kaminakretis ir Malūnininkas Meldažio svetainei
MIKO PETRAUSKO
Stato scenoje

DR-JA DR. V. KUDIRKOS

Naujų Metų Vakare, Nedėlioj, 1 Sausio-Jan., 1922
........ '

...............................■'

i, .

•. 7.

*♦
[j Durys atsidarys 5:30
ia

2212\W. 23-1 d PI.
Programas prasidės lygiai 7:00

Operetę vaidins Laisvas Kanklių Mižrus choras vadovaujant A, P. Kvcderui. Pats
Kvedaras dalyvauja lošime. Po lošimui dar bus keletas dainų.

Gerbiamoji visuomene, kas mylit gražiai atloštą veikalą bei daina.’, nepra
leiskit Šio vakaro, nes Šiame vakare turėsit ]>rogos pasidžiaugti netik pačiu vei
kalu Opeicto, bet ir dainomis' ir kitokiais dalykais, kuriuos Dr. Vinco Kudirkos
Draugija parengė.
Mes tikime, kad visi busit užganėdinti
U Orkestrą Pilipavičiaus
Kviečia
RENGĖJAI.

_________ ~ -

-____________

►

NAUJIENOS, Chicago, III

Gruodžio 31, 1921

■■ge!.."1.1.1,1?1.".1!!____JI____ __J._______ U.'"___!l.
i— „Aiiyg^, dakcijoj ir pasiųsti Chicagos
'ji Komitetui Lietuvos našlaičiams
šelpti. — Red.].
■——
Chicago. — Kalėdų šv;entė-

mraroi.

Pradėkit 1922 tuojau
Padarant

į mESPONCENCIJOSJ
INDIANA HARBOR, IND.

Naujienų laidoj gruodžio 2
dieną korespondentas Kauno
Žukas nė visa teisingai parašė
apie prakalbas lapkr. 27 d. Jis
sako, kad komunistai surengę
prakalbas Bimbai vardu L. I).
L. 1)., nes jie neturi
Čerterio.
Bet Harbore LDLD nėra, o yra
ALDILD, įsikūrusi spalio 7,
1921; ji ir tas prakalbas rengė.
K. Žukas sako, kad kalbėtojas
gudriai nutylėjęs, kad sovietų
stiprioji valdžia
nuskandinus
visą Busiją į neišbrendamą var
gą. Kalbėtojas aiškiai nurodė,
kas nuskandino Busiją į vargą,
dagi atsakydamas ir į klausi
ma, kurs buvo surištas su tuo
patim, Galinus koresponden
tas sako; kad antras kalbėtojas
nekalbėjęs. Tai netiesa. Kalbė
jo abudu kalbėtojai, ką gali pa
liudyti visi tose prakalbose bu
vę žmonės. — Al venas.

Linksmus

Naujus Metus
pradedant taupyt pinigus šiame tvirtame ir
augančiame banke. Neturėsit niekad ge
resnio laiko pradėjimui.

Darykit
Tai
Dabar
Dvidešimties dienų nuošimtis voltui

PROV1DENCE
■!

■III.Į

Į." —^T*y*r1! Ll—.2

Jį.'.

X.. -

- j!' .'--I

'

>...■41.

'■ —

ĮRoascvcll Road ai Halsted Slrcct • Chicago

BANKAS IR JO
DIREKTORIAI
Banko tvirtumas remiasi ant jo direktorių ir
tas ypatingai yra tiesa, ki omet jie parodo savo
atstovėjimą vietoj savo ypatiškaiš dalykais Siamo
banke.

The Stock Yards Savings
Chicago, Illinois
Chicago Clearing House
Associacijos.

LINKIME
Visiems musų rėmėjams, pritarėjams, užtarėjams,
kostumeriams, draugams, draugėms, pažįstamiems,
visiems kurio turėjo ir katrie dar gal turės su mu
mis nors mažiausius bizniškus ar draugiškus ry
šius, ir abelnai visiems lietuviams ir visai Lietu
viui tautai LINKIME LINKSMIAUSIAI IR LAI
MINGIAUSIAI PERIJCISTI-PERGYVENTI NUO
PRADŽIOS IKI PABAIGOS 1922 METUS. 8 me
tai atgal šiandie, Fcderal Bond & Land Company
užgimė ir pradėjo varyti biznį su $50., o šiandie
šios kompanijos kapitalas siekia virš $50,000.00, ir
daugybė gerų ir draugiškų rėmėjų ir gerai mums
velijančių žmonių. Už tatai mes stengiamės ir
stengsimės atsilyginti su pagal musų “Moto” grei
tais ir teisingais' patarnavimais.

FEDERALBOND&LANDCOMPANY
A

,

/4
iU , •

■

V 'AU..A.'.

r

. VALDYBA IR DIREKTORIAI

KAPITALAS IH PERVIRŠIS $250,000.00
UNIVERSAL STATE BANK
Po priežiūra Illinois Valstijos ir
Chicago Clearing House Association
Dabar yra laikas
NESUGADINUS NUOŠIMČIO PERKELTI
SAVO PINIGUS I ŠJ SAUGŲ IR STIPRŲ BANKĄ
Priduokite mums savo Bankinę Knygutę bile kurio Chicagos arba kito
miesto Banko, kuris jus neužganėdina, arba nėra jums parankus, — Męs sukolektuosime ir perkelsime VISUS PINIGUS SU NUOŠIMČIAIS į šį

UN1VESAL STATE BANKA
Stipriausia, parankiausia ir didžiausia Lietuvių Finansinė Įstaiga Ame
rikoje.
ŠIAME BANKE PADĖTUS PINIGUS GALIMA ATSIIMTI ANT KIEK

R.

nariai

leaip

VIENO PAREIKALAVIMO SU NUOŠIMČIAIS.

Kas čedija pinigus Universal State Banke, tas nemato blogų laikų ir be
darbės.

KALĖDINIS
TAUPYMO KLIUBAS
CHRISTMAS SAVINGS CLUB)

Ictttnl ilcai,

taip lygiai ir laisvų pažvalgŲ
žmonės. Šie pastarieji draugi
jai ir vadovauja, didžiausios
įtakos turi. Kalbamajame susi
rinkime betgi įvyko smarki

Kas diena vis auga ir auga. Įstokite ir Tamista musų Kliuban. Galite
pradėti su 1c, 2c, 5c, 10c, arba doleriais, ir greit sutaupysite gražią sumą pagal
musu planą.
j

PINIGAI LIETUVON

Tikriausiai ir Greičiausiai nueina per UNIVERSAL STATE BANKĄ, nes
yra siunčiami kas dieną paštu ir kablegramais tiesiog KAUNAN,
Duodame extra žemas kainas ant didesnių sumų.

pažvalgŲ narių. Katalikai bu
vo užsispyrę paimti draugiją
į savo rankas, bet pasirodė
persilpni ii’ kovą pralaimėjo.
Šv. Jono Krikšt. Draugija jiasiliko ir toliau laisva, progre
syvine draugija.
— N-ny Skaitytojas.

BANKO VALDYBA:
Jos J. Krasowski, Pres.
Wm. M. Antonisen, Vice pres. & Cashicp.
S. V .Valanchauskas, Asst. Cashier.

BANKO VALANDOS:
Kasdiena, apart Nedėldienių, iki 4 vai. po pietų
VZkarais: Utaminkais nuo 6 iki 8:30
Subatomis: Visa diena iki 8:30 vakare.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St.,

DR. A. R. BLUMENIHAL
Akiu Specialistas
4649 S. Ashland Avė.
Kampas 47lb 81.

Dlenoma, 9 ryto Iki 9 vak.*
JNet. 10 iki 12 piet*,

Tet Boulevard 04717
e .. ......... .. ... ....

.imi................................................

1900 So. Halsted S t
T«l. Canal 211H
On«« vaUndou nne 10 ryt* IK
8 vakare. .
gerfdrad<ai 2811 W. Mni 8B.

Tel. Prospect 8466

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI I
8107 Be. Horgaa 81,
Cklcaffo, 1)1.

S YAlAKDOSi Nu* 8 iki H ryt*

ir ava 5 iki 8 vakare.

'«Oiai ■ JO MMKM»J9Jw!

Chicago, III.

Bridgeporto
uviams
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.

į

gj[ Naujienų Pinigų Siuntimas Lietuvon yra pavyzdys ge
riausio, rupestingiausio, pigiausio ir greičiausio patar
navimo. Lietuvos didieji bankai pageidauja, kad pini-.

da

jie tada turi kuomažiausia klapato ir turi pilną atsargos
užtikrinimą.

Red.].

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai
Ofisas:
8149 S. Morgan St., kerti 82 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7
vakare. Nedėliomis nuo 10 —
2 po piet.
X Telephone Yards 687

Canal 857
Naktini* T«L Canal 9118

DR. P. Z. ZALATORIS
•TDTTOJAS IR CHIRURGAI
▼»l»®d«ą: 10 iki 12 ryto; 1 tkj • v*
pint. 6 iki 8 vakare.
KadjUJomifl nu* 9 iki 12 ryta.
1821 8. Halrted 8K
18 ir

«t.

Talaphona Yards 1582

DR. J. KULIS

Lietuvos Socialdemo
kratų Partijai.
Cedar Rapids, la. Prakalbose gruodžio 20 surinkta ir
d. Juozo Mainelio atsiųsta Nnų Redakcijai $6.55.
Lietuvos našlaičiams.
Chicago. — Kūčių dieną pas
Antanų Šantą suaukojo: Iz. »
Černius $1; Petras ir Kazys ~5
Černiai po 25c.; V. Dumbraus- ĮgSg
Povilonis, Ur. Černius,! ss
Elzbieta ir Antanas Šautai po .
50c. Viso $4.00.
[$4.00 gauti Naujienų Be-. S

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

NAUilCNO

Bridgeporto Skyrius
3210 So. Halsted Street
Telefonas Boulevard 9663

DR. A. MONTVTD
Lietuvi* Gydytojo Ir Chlrvrgaa
25 Kast Wobingt<m Sk
Valandai: ana 10 11d 12 ryta.
Telephone Central 8860
1824 VVabaniia Ava.
▼•landos: nuo 6 fld 8 vakare
Rezidencijos tel. Kadžio 7715

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Perkėlė savo ofisą j
4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 ir
6:30 iki 8:30. Ned.: 10:30 iki
12:00 dieną.
Nam.: 2914 W. 43rd Street.
Tel. Lafayette 263

Į<ai iš Amerikos butų siunčiami tik per Naujienas, nes

AUKOS.

M

1

OR. YU$KA

DR. M. T. STRIKOLTS

[Korespondencijoj žodis į žo
dį taip buvo parašyta: “Tvar
ios vedėjas sako gana jaigut
eurie nepritariat eikit laukan
o pritariantieji ^pasilikite tur
int pirmininkas manė, kad su
sirinkusia visi lygus jam. Jom
ilebonas sako — Mano svetai
nė ir įmano bažnyčia ir aš po
nas o jus parapijonys nieko
neturite. Bet, jus būnate ir tiek.
lyką.“ —

—J

Ofiso Tel. Blvd. 7820
Pranešimas

Korespondencijoj iš Kenoshos Naujienų 301 nuni. vie
noj vietoj pasakyta: “Buvęs
čiajau klebonas sako: — Mano
svetainė ir mano bažnyčia, ir
aš ponas. Jus, parapijonys, įlie
to neturite, bet jus būnate ir
iek.” Tai Redakcijoj padary
ta klaida. Klebono susirinkime
visai nebuvo. Mano korespon
dencijoj buvo nurodyta, kad
susirinkimo pirmininkas norė, o taip elgtis, kaip klebonas,
iepdamas išeiti iš salės tiems,
turie nepritarė jo sumanymui.
Kenošietis.

Bot, publika kitaip žiuri

LinksmiaiisiiĮ ir Laimingiausių

NAUJŲ 1922 METŲ

Universal State Banko

Tel. Boulevard 970H
Raiguai Akuierljo* kolegi
ją; ilgai prakti k aru ai Pene
sllvanijos hos
pitalėsa.
Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duc
da rodą viso
kiose ligose ir
kitokiuose rei
kainose
mo
terims ir mer
ginoms.

Klaidos atitaisymas.

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

S

VISIEM Mlisy KOSTUMERIAMS IR RĖMĖJAMS,

KENOSIIA

Pasekmingiausi biznieriau kiekvienas didysis finasistas — ju atsargus globojimas jungiasi su tuomi, ką banko viršininkai užtikrina: saugumą, tvir
tumą ir nuolatinį progresą.

Yra r ariu

Linkime Laimingu Nauju Metu

Pirmą Kalėdų dieną įvyko
vietos šv. Jono Kr. Draugijos
susirinkimas. Ta draugija, nors
ir šventojo vardą nešioja, bet
nėra pilnai bažnytinė, Jai priklauso

&\BANK/d

llllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllll^

" *

l?/A.-,\\ l .SI SlDE SAVIM ;š Bank
m A c77ie Bank of "Saleiif a/ul I'ricndly Service

mis pokily pas Signalus auko $2; K. Jaučius $5. Viso $12.00. MRS. A. MI CnNIEWTCH
Pinigai priduoti L. G. I).
jo: S. Signatienė, Antonetc SigAKUšERKA
net, Salomėja Mila&evič po $1; Centrui pasiųsti Liet. Raud. 3101 S. Halsted St., kampas 81 gnt.
Viename name su Dr. Monksvičium.
K. Vilkas ir A. Uitoonas po|J«yžiui Kaune. — K. Vilkas.

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

LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias Ilgas motam, vai
ki Ir vyrų. Specialiai gyd* lim
pančia, senas ir paidaptlegas vyra liga*.
1259 8o. Halsted St., CMcnaa,

Tel Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojai Ir Chirurgai
VALANDOS: 9—U ryto
I—9 vakaro.
9891 So. Morgai Straat
Chleaga. OI.
.................n r.-

■

i'"ii~rMi.... rnui^

Talephans Van Buran 294
Raa. 1189 Indapandenca Blvd. Chica*»

DR. A. A.ROTH
RPRAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Srseialistss Moteriškų, VyriUm,
vaikų Ir visa ehrvnHkų lin
Oftout 8854 So. Halsted 81. CMc* ra
Telephone Drovar 9698
Valandos! 10—11 ryto; 2—8 pa plot.
7—8 yak. HedlUomis 10—12 dtaą.

NAUJIENOS, CHcagp, HL

i ■ NAUJIENOS '
The Lithnanlan Daily

šmeižtų ir rietenų jiedvi pa gi neįtikės, bus pasmerktas.”
gimdė “Jungtinę Komunistų Todėl katalikų tikėjimas esųs
būtinas kiekvienam žmogui daPartijų”.

Publlshid Daily Bxcapt Sunday by
Cha Jdthuanlaa Newa Pub. Co.. Ine.
■dltor P. |Kri<aitifl.

Apie pabaigų šių metų te- Trečia, pripažinus tikėjimų
čiaus oficialė tos naujosios privatiniu kiekvieno žmogaus
partijos spauda viešai prisi reikalu, tikintys žmonės, gir
1739 SO. HALSTED ST., pažino, kad ji yra “bankrot” di, negalėtų turėti nei bažny
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koje. Negalėtų dėlto, kad
&M!k>437
Kilo sumanymas gimdyti “socialistinei tvarkai įvykus,
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pažiūrų yra reikalinga vi
Naujienos eina kasdien, išskiriant tynas. Ir dabar tas kūdikis
suomenei, bus aprūpinta ir
Sedšldienius. Leidžia Naujienų Ben — kaip visuomet esti su tikpadaryta valstybės išlaido
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago,
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Naujos
krikštynos
Amerikos komunistai pri
ėmė naują “krikštą”: pasi
vadino “Amerikos Darbinin
kų Partija.”
Iki 1917 metų jie (arba
bent daugelis jų) Vadinosi
“socialistais”.
Paskui jie
ėmė organizuotis į “kairųjį
sparną” ir vaidno save “kai
riaisiais” arba “revoliuci
niais socialistais”.
1919 metais jie prakeikė
socialistų vardą ir apsikrikš
tijo “komunistais”, įsteig
dami dvi to vardo partijas—
“Komunistų Partiją” ir “Ko
munistų Darbininkų Parti
ją” .
.
j
Viena “kairiasparnių” at
žala tečiaus neprisidėjo nei
prie vienos tų partijų; ji su
siorganizavo į “Proletariato
Partiją.”
Per 1920-us ir 1921-us me
tus dvi augščiaus paminėto
sios komunistinės partijos,
pamačiusios, kad kiekviena
jų smunka nuo koto, ėmė de
rėtis apie “vienybę”. Po il
gų tarpusavinių intrygų,

Toliaus Meškus pasakoja,
kad toms įstaigoms nebusią
vietos statyti, nes visa žeme
busiantį visuomenės rankose;
jų statymui nebusią darbinin
kų, nes kiekvienam žmogui
busiąs paskirtas ir nurodytas
darbas, o bažnyčių ir kleboni
jų statymą socialistai skaito
nenaudingu darbu; nebusią, pa
galios, ir kam lankyti semina
rijas arba kunigų pareigas ei
ti, kadangi socialistine vyriau
sybė nopaliuosuosianti klerikų
ir kunigų nuo kitokių darbų.
Skaitant šituos argumentus,
žmogus stebiesi kaip silpna
yra klerikalų pozicija tokiam
svarbiam jiems klausime.
Meškus, visų-|)irma iškreipia
prasmę to sakinio, kad tikėji
mas yra privatinis kiekvieno
žmogaus reikalas. Jisai išdėsto
jį taip, kad, tarytum, tas sa
kinys reiškia, jogei tikintys
žmonės neturi teisės susiorganizuot statymui bažnyčių, už
laikymui savo dvasiškuos ir

begiu ketverių metų penkis
kartus mainė savo vardų įr
savo kaili. Aišku, kad jie
neturi nei charakterio nei įsitikinimų pastovumo. Butų
įžeidimas Amerikos darbi

ninkų minioms įsivaizduoti
bent vienai minutei, kad jos
ims sau už vadovus tokius
vėjo pamušalus.
Del juoko reikia pastebėti,
kad į tos partijos centro ko
mitetų tapo išrinkti, tarp ki
tų, Louis Engdahl ir William
Kruse, kuriuos per dvejetų
metų susiriesdami keikė
“tikrieji komunistai”, kaipo
ištižėlius, žmones be nugar
kaulio, oportunistus ir t.t.
Šiandie tie komunistų iško
neveiktieji asmens pasidarė
jų vadai.
-i

Apžvalga

Privatinis reikalas visai nereiškia,
kiekvienas žmotuo reikalu rupinaši. .Jie gali susidėt į daiktų;
ir todėl yra gryna nesąmone
pasakot, kad, priėmus tų dėsnį, visos bažnyčios įstaigos tu
rės būt užlaikomos “vieno žmo
gaus darbu.”
Antras argumentas yra ka
talikų tikėjimo verstinumas.
Meškus sako, kad katalikų mo
kslas skaito tikėjimą būtinu
dalyku kiekvienam žmogui. Bet
protestonai yra priešingi kata
likų tikėjimui; žydai taip pat,
ateistai gi nepripažįsta jokio
tikėjimo. Ką pasakytų p. Meš
kus, jeigu šitie katalikybės
priešai, apėmę valdžią į savo
rankas, pavartotų ją prieš ka
talikus: jeigu jie, vietoje ka

TIKĖJIMAS IR VALSTYBĖ.

“Draugas” įdėjo “moksliš
ką” tūlo Meškaus straipsnį, ku
riame mėginama sukritikuoti
tą socialistų dėsnį, kad tikė
jimas yra privatinis žmogaus
reikalas.
Meškus sako, kad tas dės
nys esąs nesąmonė. Ir štai, gir
di, delko:
Viena, reikia katalikų bažny
čiai kunigų, reikia trobų pa
maldoms laikyti ir t. t. Priva
tiniu “vieno žmogaus darbu”
visa tai užlaikyti negalima.
sakyta: “Kas įtikės ir bus pa
krikštytas, bus išganytas; kas

talikiškų bažnyčių, imtų steig
ti valstybes lėšomis sinagogas,
arba imtų po prievarta versti
katalikus į prolestonus? Jisai,
be abejonės, šauktų gvollu.
Tas dėsnys, kad tikėjimas
yra privatinis kiekvieno žmo
gaus reikalas, apsaugoja kata
likus nuo šitokios prievartos.
O jeigu pritarti Meškui ir pri
pažinti tikėjimų valstybės rei
kalu, tai skriauda yra neišven
katalikams tokioje
giama
šalyje, kur valdžia yra jų prie
šų rankose, o nekatalikams lokiojo šalyje, kurių valdo katalikai.

Pagalios, apie bažnyčios pa
dčtį socializmo tvarkoje,
tam punkte tas klerikalų rašytojas, pats to nenumanydames. muša save. Juk jisai pripaosta, kad socialistinėje val
stybėje valdžia bus rankose
sociali;-tų, kurių jisai taip bi
josi. Jeigu tikėjimas bus ne
privatinis žmonių reikalas, o
valdžios tvarkomas dalykas, tai
.socialistinė valdžia paims po
savo kontrole ir bažnyčias, ir
seminarijas, ir klebonijas ir
pačius
PMeškus nori, kad taip butų?
reikalo čionai aiškinti,
kad tas rašytojas neturi jokios
nuovokos apie socializmo tvar
kų, jeigu jisai išsivaizdina, kad
toje tvarkoje bus įvestu darbo
prievarta, kad visa privatinė
nuosavybė bus panaikinta ir
t. t. Ta tvarka, kurių jisai pie
šia, yra ne socializmas, o ko
munizmas.

Šimto Nuošimčių
Pairijotas

čiau, bent šiame žemiškame yra. niekas daugiau, kaip teorija, ninkais šneka apie kovą su klegyvenime nuo to nebuvo man
Ir tai teorija blogoje prasmė rikalais, o praktikoje nuolatos
nei karšta nei šalta., kas gi je. Nes tautininkai su liaudį- remia juos.
bus anapus grabo — atsako
mybę prisiimti ant savęs.
“Liudvikas Adamauskas.”
TEORIJA IR PRAKTIKA.

“Sandara” rašo:
“Vienatinį tikrą priešą kle
rikalai turi čion, Amerikoje,
A. L. T. Sandarą ir Lietuvoje
Valstiečių Sąjungą ir Socialis
tus Liaudininkus. Kaip Lie
tuvos Social-Demokratai, taip
Amerikoje L. S. S. gaudo dau
giau teorijas, nė kaip akty
viai veikia .šiame svarbiame
momente, tad klerikalams jie
maža kiek pakenkia...
“Taigi tikroji kova su kle
rikalais lieka Amerikoje A. L.
T. Sandarai ir Lietuvoje Val
stiečių Sąjungos blokui.”

Ar bus Galima Sutarti
su Klaipėdiškiais?
»

—.............

nusiminimo bedugnę. Džovas Angelas toks pat
s laiptas agentas kaip ir jis! Mėlynakis Angelas,
kuris kalbėjo apie dinamitą* ir užmušinėjimą
šimtuose radikalų susirinkimų, kuris baimę va
rė narsiausiems revoliucininkams savo nutruktagalviška kalba — Angelas šnipas, ir Petras
pasikėsino sudaryti fabrikaciją prieš ji!
XLVII
U Petru buvo viskas pabaigta. Jam teles
eit į kalėjimą! Jis bus kankinamas visą
likusį savo dienų skaičių! Jo ausyse skambėjo
dešimties tūkstančių pražudytųjų sielų šauks
mai ir gaude dešimts tūkstančių pražūties tri
mitų; bet pro visą tą ūžesį ir maišatį jis iš
girdo Nelės balsą, be perstogės kuždantį jam:
“Laikykis, Petrai; Laikykis!”
Jis ištiesė savo rankas ir žengė linkui kal
tintojo. p
Pone Gofe, kaip Dievą myliu, aš nežinau
nieko daugiau, kaip lik tą, ką pasakiau, laip
ištikro buvo ir jei Džovas Angelas pasakoja
jums ką kita, lai jis moliuoja.
— Bet kam jis meluotų?
— Aš nežinau kam; aš nieko nežinau apie

S

Čia Petras pasinaudojo klasluotės prati
mais jo darytais per visą savo gyvenimą. Ne
žiūrint viso jo išgąsčio ir nusiminimo Petro
pusiau sąmoningas protas veikė, dirbo planus.

‘

.......... .

St. Kairys
Kai apie Klaipėdos kraštą
ima kalbėti šiokio ar tokio
plauko musų “patriotas”, pas
jį tartum nėra jokių abejoji-,
mų dėl gyventoji] daugumos
noro prisidėti prie Lietuvos.

bet miesto gyventojai, —< bur
žuazija ir darbininkai. O kaip
tie nusistalo?
Klaipėdos krašto buržuazija
yra vokiškai-žydiška. Visais sa
vo kultūriniais reikalais ji yra

Kaip gi

būti? Ma

iJVVai susirišusi su Vokie’J'a iv

žosios Lietuvos dauguma —
“lietuvninkai”; jie musų bro
liai, o broliams, žinoma, rei
kia išvieno gyventi.

vis ten žiuri. Jos ekonominiai
interesai anais laikais budriau
sia buvo saugomi kaizerines
valdžios. Vokietijai palankiai
sudaryta prekybos sutartis su
Rusais leido tuomet ir Klaipė
dai penėtis Lietuvos miškais ir
vystyti ten medžio pramonę.
Nėra jokio abejojimo, vkad jei
gu butų bent kokios galimy
bes Klaipėdos kraštui grįžti
prie Vokietijos, pirmieji šoktų

kitaip gali

Bet kai los rūšies politikai
arčiau prieina prie dalyko, tai
Mes sutinkame, kad kaiku- ir jiems ima aiškėti, kad Klai
riais žvilgsniais sandariečiai pėdos mazgas ne taip lengva
Amerikoje ir liaudininkai Lie išnarplioti. Visų pirma tie prptuvoje parodo (langiaus aktyvu sy lietuvninkai”. Dauguma j
mo praktikoje, negu socialde — ūkininkai ir gana stambus.
mokratai Lietuvoje arba jų vien Gerai vesdami savo ūkį, jie
minčiai, sąjungiečiai, Ameriko savo laiku buvo Vokietijos peKaizerio valstyl |čj
je. Bet praktika praktikai ne pėtojais.
stambus agrarai nustatyck vo
lygu. '
valdžios politiką, nustatydi' įVP
Sandariečiai Amerikoje iki
muitus apsieinu «ti
šiol labai daug “praktikavosi”, nuo pigios įvežamos! duonos
eidami išvien su klerikalais. To ir mėsos. Agrarų pašonėj tarpo
kioje pat “praktikoje” labai ak ir stambesnieji musų “lietuv
tingi buvo ir 'liaudininkai su val ninkai.”
stiečių sąjunga Lietuvoje.
Kaip bus, susidėjus su Lie
Pastarieji, sakysime, pastate tuva? Ar Lietuvos pigesnės
Dr. K. Grinių pirmininku minis- kad ir mažiau įdirbtos žemės
teriii kabineto, kurį kontroliuoja nepadarys jiem konkurencijos?
ATSIŽADA KUNIGYSTĖS.
klerikalai.
Ar Dievo “žegnone” globos ir
Jie kartu su klerikalais įvedė toliau jų ūkius, karvių ir kiau
“Socialdemokrato” 40-am nu
karo stovį Lietuvoje.
lių bandas? Tie visi klausimai
meryje įdėta sekamas straips
Liaudininkų vadas Sleževičius labai rupi musų broliams, ir
nelis, po antgalviu: “Per lai
rėmė klerikalų diriguojamų Lie kai jiem tenka pasisakyti dėl
kraštį klausimas, per laikraštį
tuvos užsienių politiką, kuri jau Klaipėdos krašto ateities, bro
ir atsakau”:
beveik privedė prie Vilniaus pra liai rūsčiai susiduinoja ir ne
siskubina žodžio tarti.
“Laisvės” 251 num. patal žudymo ir unijos su Lenkija.
O be to prisiminkim, kad
šitoje “praktikoje” Lietuvos
pinta šios Bažnyčios žinios:
“žemaičių vyskupo kurija socialdemokratai nedalyvavo. vokiečių mokykla ilgus šimt
savo įsakymu 1921 m. rūgs. Bet užtai jie pasižymėjo kito mečius lašas po lašo dėjo “lie
30 Nr. 1164 ragina kunigus kios rųšies praktikos darbais. tuvninko” sielon vokiečių kul
Socialdemokratai du kartu tūros garbinimą. Vokiečių val
Juozų jKubilį, Pranų Vilkiną
ir Liudvikų Adamauskį, kad įnešė St. Seime interpeliacijas stybė pratino jį prie tvarkos
pasirūpintų
kuogreičiausia dėl derybų su lenkais ir priver ir našaus darbo, auklėjo poli
pasiliuosuoti nuo bažnytinių tė Seimą ir valdžią užimti prie tiniai ir... skiepijo gilaus pa
cenzūrų, kitaip su jais bus pa šingą Ilymanso projektui pozi niekinimo visam tam, kas yra
už Vokietijos rytų sienos. Pa
sielgta sulig Bažnyčios kano ciją.
Jie padarė paklausimą dėl galios “lietuvninkas” yra evanno 2379 (atimta kunigystė)”.
gelikų tikėjimo, o ten, Liet Li
“Ar čia yra grasinimas, ar Klaipėdos ir paskatino Seimą voje vyrauja karingoji ka talikvietimas grįžti į kunigystę, nusistatyti šituo klausimu. Jie, kybo. Ar negresia ir čii pavov• •
ar Kristus yra įsakęs, ar Baž boto, užmezgė ryšius su Klaipė jus? Tokiomis akimis žiuri
nyčia pati nuo savęs randa dos darbininkų atstovais.
Lietuvos pusėn ūkininkų dau
reikalinga garsinti laikraščiuo Jie kovojo prieš karo stovį ir guma, žiuri išaukšlo į . musų
se pavardes nebenorinčių ku prieš spaudos varžymus.
skurdą, į muši] netvarka, "į tą
nigauti — man nelabai svar Jie, pagalios, savo interpelia socialį “bolševizmą”, kuris rei
bu. Per laikraštį klausimas, cija Seime privertė pasitraukti škiasi kad ir žemės reformos
iš ministerio vietos kun. Puric- klausime ir baimingai laukia.
per laikraštį ir atsakau:
“Jau devyni mėnesiai nebe kį, kuris buvo susitepęs šmuge Lietuvių tarpe ten dčąsus yra
kunigauju ir nebesivadinu liu.
tik tie, pas kūrins reiškiasi tau
“
Sandara
’
pripažins,
kad
šitie
kunigu. Pradžioje vasario
tinis jausmas, vadinasi būre
mėnesio š. m. parašiau žemai ir panašus Lietuvos socialdemo liai ūkininkų, lietuvių inteligen
čių Vyskupui, kad metu ku kratų žygiai anaiptol nėra “teo tų, pagalios kaimo darbinin
nigystę, taigi aš pats atsižadė rijų gaudymas”.
kai, kuriems nėra ko nustoti,
Antra
vertus,
tautininkų
or

Bet tie visi toli gražu ncsudajau kunigystės ir Vyskupijos,
kurija nebeturi iš manęs ko ganas be reikalo ginasi, kad jų
ir jų vienminčių partija Lietu
Ir da vienas daiktas. Klaipebeatimti.
“Gal per laikraštį ir buvo voje neužsiimą teorijomis. Tie dos krašto politiniam ir visuo
paskelbta kas link manęs ko są juk pasakius, tai visa jų pa menės gyvenime šiandien vy
ki nors cenzūra, aš to nejau- saka apie “kovą su klerikalais” rauja ne tie sunkus kaimiečiai

Gudžai, tai visa tavo istorija; tai vi
sa, ką tu turi mums pasakyti? — tarė jis.
— Taiip, tamsta.
— Na, lai verčiau sustok tuojaus mus monijęs. Mes žinome, kad tu sufabrikavai šitą ir
tu mus tuomi nepaimsi.
Petras be žado išpūtė į Gofę akis; Gofė
gi suraukęs kaktą baisiu piktumu ir sugniau
UPTON SINCLAIR’O
žęs kumščius žengė du žingsniu prie Petro ar
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS
tyn. Baisiu išgąsčiu Petrui prisiminė scenos po
sp rog i m u i I >ri e ra n go s
(Tęsinys) *
su juo atkartotų?
— Gudžai, mums turi būti čia tuojaus
rodyta, — tęsė toliau žvalgybos galva. —- Tu
Viršininkas pasakė, kad jie paėmė visus Makor- pasakoji mums visus tuos niekus apie Angelą
miko daiktus iš jo kambario ir gal jiems pa - apie jo kalbą su Džeriu Hudu, apie jo kivyks sužinoti, ką tas reiškia. Gofė nuėjo prie šenius pūpsančias nuo bombų ir visus kilus
telefono ir pašaukė numerį, kuris Petrui buvo
žinomas — tai buvo aidoblistų būklės telefono
Bet m-m-mano Dieve! Pone Gote, — pranumeris. — Ar tu čia Alekai. —- klausė jis. — švokštė Petras. .— žinoma jis ginsis! Petras
Mes bandome surasti, ar nėra ko tuose kam nenorėjo tikėti savo ausinis — kad jie galėtų
bariuose, kas turėtų kų bendra su sabotažu. Ar rinitai žiūrėti į dinamilininko užsigynimą ir
kokių aparatų, ar pa- minčių tą jam!
tu neradai ko tokio
veikslų, ar rašto — ko nebūk? — Atsakymas
— laip, Gudžai, — atsakė
neigiamas,
nes
Gofė
pasakė
matomai, buvo
žinoti, kaip yra, ne tik vėliau, bet ir dabar —
— Eik ir pajieškok; jei rastum ką lokio šauk Angelas yra vienas musų vyrų; mes turime jį
mane tuojaus iš viršininko raštines. Tas gali tarpe aidoblistų jau melai laiko.
mums nušviesti.
Petro pasauliui ir dugnas išpuolė; Petrhs
Gofė pakabino klausiklį ir atsisuko į Petstačia galva krito žemyn į begalinę bailes ir
ra.
£
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pramoninkai.
Pirklius ir pramonininkus
mielu noru pasektų ir Klaipė
dos krašto darbininkai; bent
tie, kurie dirba pramonėj ir
priekyboj. Ir jų mes nepriva
lome padyvyti. Klaipėdos kra*
što profesinėse darbininkų są
jungose yra apie 10 tukst. na
rių. Politinėj s.-d. partijoj yra
apie 4000 žmonių. Tai vos se
nos organizacijos, dešimČius
metų kovojusios kartu su visu
Vokietijos proletariatu. To pro
letariato laimėjimais išaugo ir
sustiprėjo ir Mažosios Lietuvos
darbininkai. Vyriausis politinis
ir profesinis vadovavimas ir
dabar jiems eina iš Berlino.
Klaipėdos krašto darbininkai
paveldėjo iš Vokietijos visus
tuos neblogus įstatymus, kurie

naudojimo. Jie turi senas įstai
gas su dideliais kapitalais, ku
rios juos apdraudžia senatvė
je, ligoj, nedarbo metu, ar ne
laimingam atsitikimui įvykus.
O ką jie mato dabartinėj Lie
tuvoje?
Da tik pradeda vystyti^/dar
bininkų judėjimas. Da tik ban
doma leisti pirmutiniai įstaty
mai darbui apsaugoti. Kraštas
kultūringai žemas, ūkio žvilg
sniu atsilikęs įr suvargintas.
Valdžioje daugelis sauvalės, ne
tvarkos ir nesugebėjimo susi
doroti. Žinoma, kad ir darbi
ninkus ima baimė netekti, su
sidėjus su Lietuva, savo lai
mėjimų.
Ir vis gi, nežiūrint to mato
mo atsargumo ar net nenoro
jungtis su Lietuva, šiandien
mums lengviau galima susi
prasti ir susidėti su Klaipėdos
kraštu, kaip bent kada buvo.
Delko?
Dėlto, kad Klaipėdos kraš
tas neturi kitokios išeities. Jis
negali grįžti prie Vokietijos,
nes Entaute neleidžia. Negali
ir pats vienas gyventi. Tegu
Lietuva uždaro sieną, ar bent
pakelia muilus išvežamam miš
kui ir Klaipėdos lentpiuvės su
tuksiančiais darbininkų susto
tų. 1 ogu Lietuva savo impor
tą ir eksportą pakreipia per

— Gal Angelas fabrikavo ką prieš* jus! Gal jis
darė kokį savo planą ir aš atėjęs sugadinau jį,
per anksti jį iškėliau. Bet aš sakau, kad aš
pasakiau jums tikrą tiesą. —i Ir pati Petro šird
gėla suteikė jam karščio Gofės įsitikrinimui su
tremti. Bekalbėdamas Petras galėjo išskaityti
žvalgo akyse, kad jis nebuvo laip tikras, kai])
jis sakė esąs.
stą, Klaipėdos uostas galėtų
—< Ar . tu matei tų lagaminų? — klausė būt ramiai smėlio užneštas, jos
priekyba susmuktų, buržuazi
jis.
jos ir pačių darbininkų gerovė
nemačiau lagamino! — atsake išnyktų kaip durnas. Dabar
— NC
net nežinau, ar ten buvo koks Lietuva gana plačiai naudoja
Petras. —
lagaminas. Aš tik žinau, kad aš girdėjau Džo- si Klaipėdos uostu, ir vis gi
vą Angelą sakant “lagaminas” ir aš girdėjau jį savo biudžetui sumegs ti Mažo
sakant “dinamitas”.
sios Lietuvos Direktorija buvo
priversta įkurti Klaipėdoj Eu
— Ar tu matei ką rašant toj vietoj?
ropos šulierianis gusta — Pa
— Ne, nemačiau, — tarė Petras. — Bet badės Monako — tikėdamos
aš mačiau llendersoną pas stalą vartant kokias pasipelnyti nors iš rolelkos.
tai popieras iš savo kišeniaus ištrauktas ir ma
teisybė, Klaipėdos pirkliai ir
čiau jį kažką suplėšant ir numetant į šiukšli- net darbininkai, gelbėdami sadę. — Petras pamatė, kaip jie pasižiurėjo į vie
nas kitą ir jis suprato, kad jis skina sau ke šaulį, — jie panorėjo sukuri/
lią pirmyn.
nepriklausomą Klaipėdos var
■>...... ..
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kuri sudarytų geras sau

(Bus daužau)

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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klausimais žymesnių skirtumu,
nepasirodė. Reikia tikėtis, kac
greit prašneks ir buržuazija.
Kai sukrus vokiečiai, drąsesni
(Tąsa nuo 4-to pusi.)
paliks ir musų “lietuvninkai.”
Visiems Mažosios Lietuvos
tis su kaimynais, galėtų juos gyventojams lygiai svarbu ir
melžti ir pati tukti. Bet iš tos rupi, kad jų kraštais galėtų gau
gudrios kombinacijos nieko ne ti visos tos naudos, kurią jam
išėjo. Pirmieji vokiečiai išaiš suteiktų susijungimas su Lie
kino klaipėdiškiams, kad jų tuva; o iš kitos puses, kad jis
globėjais tegali būti arba fran- nenustotų tų laisvių ir laimė
cuzai, arba anglai. Ir vieni ir jimų, kūrins jis jau yra pa
antri ne tik patys pasistengtų siekęs. Seimo nutarimas atavirsti vorais dėl visu, kas na u- i tinka jų siekimams, — jis pa
dotųsi uostu, bet dar suda tikrina Klaipėdos kraštui pla
rytų rimtą Vokietijai pavojų, čią teritorialę autonomiją. Tat
sukurdami jos pašonėj savąją reikia tikėtis, kad ir galutinas
bazę.
susipratimas nebebus sunkus.
O tuomet butų žymiai paleng
Klaipėdiškių delegacijos va
vintas ir galutinas klausimo
žinėjo ir Paryžiun, ir Žencvon,
išsprendimas, nes ir Entente,
bet grįžo namon tuščiomis ran
kad ir turėdama savų tikslų,
komis. Po tų bandymų, jau
bus visgi priversta skaitytis su
matyt pačių vokiečių pataria
pačių Mažosios Lietuvos gy
mi, jie bene bus galutinai pa
ventojų misis ta t jin u.
laidoję
ir “nepriklausomos”
Klaipėdos idėją.

Ar bus galima sutarti
su klaipėdiškiais?

■

Dabar pasilieka vienų vie
nas kelias — jungtis su Lie
tuva. Ir ta mintis jau nebebaido Klaipėdos vokiečių.
Ir
organizuoti Klaipėdos krašto
darbininkai, ir buržuazija pa
tys ima jieškoti susipratimo su
Lietuva. Musų Partijos atsto
vai jau turėjo konferenciją su
darbininkų atstovais ir susi
kalbėjo.
Visais pamatiniais
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Redakcijos Atsakymai.

Marei jonui Povilaičiui, Chgo.
—• Tamstos, Juozo Rumslio ir
Zofijos Jaugelaitės aukos Barkauskytei paskelbtos “Naujie
nų” 276 num., lapkr. 26 d.,
7 pusi. 3 stulpely, viršuj. Tik
tamstos krikšto vardas vietoj
Marcijonas per klaidą padėta
“Marė”.
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LIETUVOS PR
ir PRAMONES BAN

~

Baltic States Bank
KAPITALAS IR SURPLUSAS $270.000.00

•U

IZODEL Naujieną Pinigų Siuntinio
Skyrius yra apsirinkęs šį bankų
Lietuvoje pinigų persiuntimo reika*
tams ir yra šio banko korespodentu?
Todėl kad Naujienos rinkosi bankų,
kurs atsakytų aštriausiems reikalą*
vintams kaslink greitumo, rūpės*
tingumo ir atsargumo. Tokiu ban*
ku Lietuvoje Naujienos rado esant
tiktai Lietuvos Prekybos ir Pramo*
nes Bankų.

PAGARSINIMAS r
Pasiryžau
paskelbti lietuvių ir
draugų žiniai, kad tik-ką nupirkau
vaistinę—aptieką nuo S. M. Mesiroff,
po nr. 3149 So. Morgan St., kampas
32-os gatvės, Dr Glaser’io name. Esu
per pilnai visa kuo apsirūpinęs ir
mano kainos mažesnės nei kur kitur.
Turiu didelj vaistinėj patyrimą, uni
versitete mokslą baigęs, , kalbu aštuonias kalbas. Todėl užkviečiu visus
lietuvius apsilankyt mano vietoj, kur
bus geriausiai patarnauta. Jei kas
geidžia. patarimo, suteiksiu kuo ge
riausiai pagal savo išgolę.
3149 So. Morgan St.,
Chicago

Jonas Malokauskas
Tek: Yards 1826.

Frank Waitekaitis
LAIKRODININKUS

Užlaiko laikrodžių ir tattokių auk
sinių daiktų krautuvę. Pirmos kla
ses laikrodžių taisytojau
1827 So. Kalstei St,
Chicago, III.

Kur seniausia,
Ton geriausia.

SENIAUSIA

flocnturft
VIENYBE
arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini
jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per
Antverpą,
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkūnus ir į patį Kauną,
taip pat ir iš Lietuvos.
‘nF.
c2Td

BALTIC STATES BANKAS MOKA 4 NUOŠIMČIUS UŽ DEPO
ZITUS. NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI PRIE SUMOS KAS MENUO.

I

DABAR PATOGUS LAIKAS PASIDĖTI PINIGUS BALTIC
STATES BANKE. GALITE PERKELTI JUOS Iš KITUR: ATSIŲS
KITE MUMS SAVO DEPOZITO KNYGUTĘ, O MES IŠKOLEKTUOSIME IR SAVO KNYGUTĘ PRISIUSIME.
SIUNČIAME PINIGUS PERLAIDOMS IR KABLEGRAMAIS
GREITAI, PIGIAI IR SU PILNIAUSIA GARANTIJA.

PARDUODAME LAIVAKORTES Į LIETUVĄ IR Iš LIETUVOS.

VISI YRA UŽGANĖDINTI, KAS SU SAVO REIKAIAIS KREI
PIASI l

Baltic States Bank
Į 291 Eighth A ve.,

New York, N. Y.

(Kampas 25-tos Galvės)
L------------------------------------------------------------------------ ---------- — ----------- yj

Nuspręskit
dabar, kad
/

z

/

šeši nuošimčiai su ABSOLIUTIŠKU saugumu, kas
padaro ‘geriausį fundamentą panašioms įeigoms.
Surašą parinkto 6% investmento, mielai suteiks iš mu
su Mortgcčiaua ir Bondsų Departamento.

N. J. REULAND, Mgr.

“Visų Žmonių Bankus”

frr---------------- ----
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Kada Naujienos siunčia per šį banką
pinigus, tai žino, jog apie pinigŲ žu
vimą ar jiems kokį pavoju negali būti
ir kalbofe, jog anaiptol už pasiustus
pinigus atsako Lietuvoje didelis tur
tas. Naujienos niekad nesutiko ir
nesutinka siusti pinigus taip, kad
Lietuvoje juos galėtu išmokėti kožna
silkių krautuvė, nefe tame yra didelis
pavojus ar netikrumas pinigams.
Taip betgi daro kaikurios agentūros,
ypač tos, kurios arba nebeturi pasi
tikėjimo didžiajame Lietuvos banke,
arba begėdiškai banką apmovė ir ne
atsilygino už išimtus pinigus. To
kioms agentūroms dabar ir silkių
krautuvės Lietuvoje yra ju “ban
kais”. Naujienos-gi patiki Lietuvoje
pinigu išmokėjimą tiktai didžiausiam
Lietuvos bankui ir Lietuvos valdžios
paštui.
J
u

LIETUVOS PREKYBOS IR PRA
MONĖS BANKAS, budamafe didžiau
siu Lietuvos banku, taipjau gali duoti
geriausią ir greičiausią patarnavimą
pinigu pristatyme. Šio banko tar
nautojai yra gerai išsilavinę banki
niame biznyje ir šiandien dirba su vo
kišku akuratingumu. Tas priguli
nuo vyriausįyju banko vedęiy, kurie
yra Vokietijos1 ir Himjcra 1 bankinio
biznio žinovais ir žino kaip išlavinti

per Naujus Metus padėsite fundamentą {eigoms ateinan
čiam metui.

Vai.: 9 ryto iki 5 vak. kasdieną.
Utar. ir ‘Sub. 9 ryto iki 8 vai. vak.

LIETUVOS PREKYBOS IR PRA
MONĖS BANKAS yra be jokios abe
jones didžiausiu ir tvirčiausiu banku
Lietuvoje. Jis yra beto pusiau —
valdišku banku, kuriame Lietuvos
valdžia yra didžiausiu dalininku, o
todėl aštriausia prižiūri.

tarnautojus. Nuo vedėju ir tarnau
toju išsilavinimo ir akuratingumo di
džiai priklauso greitas pinigu išsiun
tinėjimas Lietuvoje. To geriausia
atsiekia tiktai Lietuvos Prekybos ir
Pramonės Banko darbininkai. Pini
gu pristatymo greitumas didžiai pri
klauso ir nuo to ka^ Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Ii Saukas turi daugy
bę skyrių Lietuvoje. Paskutiniuoju
laiku šis bankas turėjo savo skyrius
šiose vietose:
Kaune, Laisvės Alėja 66,
Alytuj,
Biržiuos,
Panevėžyj,
Raseiniuose,
Šiauliuose,
šviekšnoj,
'
Kėdainiuose,
Telšiuose,
Ukmergėj,
Utenoj,
Mariampolėje,
Kybartuose,
Liepojuje, Leela eela 6, J
Klaipėdoje, Fischerstr. 11.

Beto su Lietuvos Prekybos ir Pramo
nės Banku pilnoje sutarmėje veikia
134 Lietuvos pašto skyriai.
Naujienos, duodamos geriausią pa
tarnavimą Amerikoje, pasirinko Lie
tuvoje banką, kurs ten gali duoti ir
duoda geriausią patarnavimą. Todėl
tai Naujieną Pinigu Siuntimo Skyrius
yra pirmiausioji ir didžiausioji lietu
viai pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje.

K
E&

"t
i
i

<

_ 7 . "

I

SnlJ
2*

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

Pinigus j Lietuvą
siunčia telegramų.
Amerikos pinigus
maino ant visų
šalių pinigų.
9 Sai

"VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

k
U

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai,
pigiai ir gražiai.
Spausdina
konstitucijas,
knygas, laiškams popieras,
plakatus, vizitines korteles,
baliams tikietus ir tt.

"VIENYBĖ”
EINA DU KART
SAVAITĖJE

Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iŠ
Lietuvos ir visur ir turi
juoku skyrių

"TARKA”
AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ........... 4.50

Pirkite ”Vienybės” Ben
drovės Šerus. Dividendai
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

• Vienas Šeras $10.
rv xa
Užlaiko didol| knygyną,
kur galima gauti vi
sokių knygų.
Roika&ukite platesnių In
formacijų apie viską, ra
šykite mums laiškus, rei
kalaukite musų piniginio
kurso ir knygų katalogo.

I'.’)
(.)Į

Su visokiais reikalais
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIflN
VIENYBE PUBL. 60.
193 Grand St;
BrooKIun, N. Y. ■
Kur vienybe,
Ten galybė.
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SKUNDIKAMS BELIKO VIE
NA SAVAITĖ.

paremti visus savo kaltinimus.
Pagal adv. K. Gugio įnešimą,
teisėjas nusprendė duoti jiems
20 dienų.
Nuo to laiko iki dabar pra
ėjo jau dvi savaitės, bet skun
dikai dar nepastatė nė vieno
naujo liudininko ir neparėmė
nė vieno kaltinimo, kuriuos jie
buvo padarę ištisai eilųi ♦nionių.
tiktai
Jiems belieka dabar
viena savaitė. Jeigu jie ir per
šitas dienas tylės,
tai paims
balsą apskųstoji pusė.

“Naujienų“ skundikai,
K.
Janiontas ir St. Dargužis, turės
ne vėliau kaip iki galo ateinan
čios savaitės pabaigt savo liu
dininkų statymą teisme: taip
(Tąsa ant 7-to puslp.)
nusprendė teisėjas llyner, pa
gal “Naujienų” advokato K.
Gugio, reikalavimą.
I’as nuosprendis tapo pada
rytas gruodžio 17 dieną, po to
kai Bendrovės pusę ginantys
advokatai įteikė teisėjui ant ra Vyrams ir vaikinams siutai ir overkotai $20, $25 ir $30, dabar po $10,
što pagamintus Bendrovės sek $12.50
ir $15.
retoriaus atsakymus
į keletą Kiti siutai ir ovęrkotai iki $45.
pilniausi pasirinkimą vyriš
klausinių, kuriuos buvo pada kųTurime
vaikinams ir vaikams siutų, overvęs skundikų lojcris.
kotų, Mackinavvs, rainkotų ir kelinių

PUSE KAINOS
Išpardavimas

už pusę originalės kainos.

Taipgi,

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE

Į LIETUVĄ IR IS LIETUVOS

PINIGUS | LIETUVĄ
geriausiai siunčia

Deimantai,

LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų

Laikrodžiai,

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

Auksybė,
lumbijos

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į
LIETUVĄ.

A. OLSZEWSKIS

nolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai-

Atvažiuojančius iš kilų miestų paliuku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį'kursą.
AT YDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

3251 S. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

4537 S. Ashland
Atm Chicago, III.

nau, jeigu kas klausia.

Per 30 metij Olsze\vskis siųsdamas Lietuvon pinigus įsigijo
geriausią lietuvių užsitikčjimą, todėl kad jų siųstus pinigus
visada priduoda greitai, gerai ir nebrangesnėmis kainomis kaip
kitų.

G. Kunašauskas

/Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza
Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai
J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kedzie Avė*
Vai. 1—2; 7—9 po piet

Taipgi parduoda laivakortes, parūpina pasportus ir padaro
Įgaliojimus (Davicrnastis).

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

CITIZENS STATE BANK

JįjKįĮm

8514-16 Roosevelt Rd.
Art! St. Loais Ave^
CHICAGO, ILL.

MELR0SE PARK, ILLINOIS
(Bankas ant kampo)
. PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME
VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus
PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS
Bankas su Laikrodžiu
Męs kalbame Lietuviškai

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausią armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunką. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkijama.
Raiykt angliškai dal informacijų.

NAUDOKITE įfttffles

Ar J urna Galvos Orfų Niolti?)

Šioje betoje jau buvo minė trunku ir siutkeisių.
Tamistos pinigų vertė, arba pinigai
ta, kad Janiontas, pralošęs by grąžinami.
lą dėl “reeeiverio“,
nuolatos Atdara knsilienų Iki 9 vai. Ned. iki
\
atidėliojo pirmutinės savo by 6 vak.
Bankinis valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, iAskiriant, SubaĮsteigta 1992
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.
los tęsimą, pas
Mastei* in
S. GORDON,
1415 So. Halsted St.
Cbancery. Atidėliojimo takti
kos jisai laikėsi ir lobaus. Bet
kad tai neišrodytų
perdaug
prasta akyse jo šalininkų, ku
riems jisai taip daug primelavo
apie “Naujienų“
Bendrovės
valdybą ir vedėjus, tai tapo su
galvotas naujas /‘žygis“.
Skundikas ėmė skelbti
per
sato sėbrus ir per spaudą, kad
Bendrovės viršininkai busią ne
užilgo pasodinti į kalėjimą. Ji
sai purei lygausiąs, kad tie vir
šininkai duotų ant rašto ir po
prisiega atsakymus į tam tik
Šimtai lietuvių' perkelia savo taupo
rus klausimus,
kurie busią
mus pinigus šin tvirtan šešių milionų
jiems pastatyti: tuomet
jau
dolerių valstijinin bankan. Jie nori
jiems busiąs, galas. Vietiniame
būt visiškai užtikrinti, kad jų taupo
komunistų lapelyje buvo net
mi pinigai yra apsaugoti. Tamista
išspausdinti tie “įstatymai“, ku
riais pasiremiant
jie turėjo
taipgi turit perkelti savo pinigus šin
bu t nubausti.
augantin bankan. Atsineškit savo
Šitas begėdiškas blofas tęsėsi
bankinę knygutę šiandien—mes per
per kelias savaites.
Pagalios,
kelsime pinigus ir imsime atidon vi
gruodžio 15 d. Jamonto advo
sas smulkmenas.
katas atsinešė tuos klausimus.
Pasirodo, kad jie yra visai be
Padarykit išmintingą Naujų Metų nuosprendį taupymtfi pinigų
vertės, ir dagi ant jų pažymė
ir dėkite reguliariškai šin bankan. Vienu doleriu galite pradėt
ta, kad atsakymas turi būt duo
taupymo accountą. *
tas ne po prisiega. Koks to vi
Musų Kalėdinis Taupymo Kliubas dar atdaras—Įstokite šiandien!
so “žygio” tikslas, sunku ir
suprasti.
Bendrovės pusę gynantys ad
vokatai tuojaus davė atsakymą
į pastatytuosius klausimus, be'
kartu jie pasiryžo padaryti ga
lą tam blofavimui, ir pareika
Foreign Exchange » 1112 West 35th St.
Safe Dcposit Boxes
lavo, kad butų paskirtas laikas,
iki kurio skundikai turi pasta
tyti visus savo liudininkus i.

.naudokite

Rttfftes

Ar Jų-zi* Plaukai Slenka?
.

NAUDOKITE

Ar Jus Norit® Apsau/otrjuoa?. X

NAUDOKITE
Ųi lodymui savo plaukų gražiais ir tankiai*
NAUDOKITE ĮfytffleS
Užlaikymui galvos odos sveikai ir Svariai
NAU DOKITE ĮfjįffteS *

Roatta & SerenelU

Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65e. bonką, arba tiesiog
iŠ ifidirbejuper pafcty už 75c. bonkp.

817 Bl&e Island Avė.
..... ........

F. AD. RICHTER & CO.
Srd Avė. & 36th St.
Brooklyn. N. Y.

Perkelkit Savo
Taupomus Pinigus

North America Accordion
Manufacturinff Company.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

Išdirbėjai geriausių
ir lengviausių accor
dion, piano arba cromatiškų.
Geriausi
pasaulyj instrumen
tai ir gvarantuojami ant 5 metų. Tai
some visokios rųšieš
accordion. Specialis
accordion mokinto
jas, duoda lekcijas veltui pirkusiam.
A. CIMEĮ,/
772 DeKoven St., netoli Halsted
Tel.: Haymarket 8777.’

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms
kalboms, gramafonų ir auksi
nių visokių daiktų: žiedų ir
laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas
reikia, o ypač muzikališkus instrumentus
ir prisiunčiam į kitus miestus kam ko reik

K. PIKELIS,
1907 So. Halsted St., Chicago, III.

>

Pasekmingiausis

Išradimas

kojų.

Buteliuko kaina $1.00.

FREDERICK BROS,
8700-10 S. Halsted St.
Tek: Boulevard 2538.
Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

site greit gauti tai rašykite iš

dirbę jams adresu:
Bingo! ChemicakCo.,

Justin Kulis

■
®

Už visai mažas lėšas, suteikiama geriausia gydymas, kokiš tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbėjo, todėl, gali būt gera vieta ir tamistai.
Vyrai kenčianti nerviškumą, vidurių ir jaknų
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodinimą, inkstų, pūslės, urinariškumą ir privatiškas ligas, gali vengti sunkaus 'sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra
pažinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir
fyzišką tvirtumą.
pasiekia

Daug draugijų, kliubų, verteivių ir tūkstančiai pavienių tžmonių, laiko pi
nigus šiame banke. O Tamsta ar esi tame skaitliuje? Jei ne, tai dėl
\ Tamistos parankumo, patartam kad atneštumei savo bankinę knygutę bile
. kokios bankus, iš bile kokio miesto, o mes perkelsime Tamstos pinigus į
šį Banką su visais nuošimčiais.
*• I

Teisingumas ir Mandagumas Patarnavime yra musų pamatas
Banko Valand.: Kasdien nuo 9:00 v. ryto iki 4:00 v. vak. Utarninkais ir Sub. iki 8:30 v. vak.

2816 So. Michigan Avė.

Chicago, III.

■im

«

M

SERGANTI VYRAI

išgydo kojas
nao šutinio

Jeigu aptieka neturėtų, o norė

U

Nesikankykite savęs skausmais, Reumatizmu, Sausgėle,
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu; nes skaudėjimai naikina kūno gyvybę
ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND mostis lengvai prašalina viršminėtas ligas; mums Šiandie daugybė žmonių siunčia padėkavonės pasveikę. Prekė 50c per
pačtą 55c arba dvi už $1.05.
Knyga: “ŠALTINIS SVEIKATOS”, augalais gydytiea,
kaina 50 centų.

„

Kojol
Gausite nusipirkti visose
aptiekose.

EI

■
■
■
■
■
■

Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.
Pardavoja,

L

■ 3259 So. Halsted St.

M

,

gg

j
n
g

■
n

■
■
■
■
■
I

!

Chicago, III. Į
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Tel. Boulevard 1969

P. K. MALELO,
Elektriko Kontraktorius

Suvedame dratus į senus ir nau
jus namus, sudedam fikčerius ir
įsta.'ton* motorus.

kiekvieną.

Kiekvieną sergančią ypatą kviečiame ateiti mano ofisan isegzaminavimui. Tas neverčia jū
sų,' kad turėtumėt ir gydytis, bet tai duos
progą patirti stovį tavo ligos ir kaip gali at
"Ačiū gydytojui už gauti sveikatą.
išgydymą".
Geriausia medikalis patarimas kuris
Mano ofisas ir pasitarimo kambariai puikiausiai įrengti patogumui
ir geriausiam gydymui, žinomų chroniškų gydymų, nervų ir kitų ligų.
ŽMOGUS SU LIGA.
Nevilkink savo ligos iš atžvilgio pinigų, nes man atlyginimas yra
sąžiningas, nei nedaugiau kiek manai mokėt už atsargų su atida ir są
žinišką gydymą.
Jei turi by kokią liftą gydykis urnai, kol no yra
įsisenėjusi; arba jei abejoji, paliuosuok savo mintis tuojaus, ateidamas
pasikalbėjimui ir egzaminavimui.
PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PRIVATIŠKI GYDYMUI KAM
BARIAI.
j
Nepamirškite, draugiškas pasikalbėjimas nieko nekainuos.
DR. B. M. ROSS’, SPECIALISTAS.
Kvalifikuotas ir kompetentiškas. Mokslą baigęs gydytojas ir turi
tinkant} leidimą nuo Illinois Valstijos.
35 South Dearborn St., kampas Monroo St. Crilly Building, Cliicago,
Illinois. Imkit elevatorį iki penktam florui.
Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00 ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00
lyto iki 1:00. Taipgi vakarais: pan. ser. ir sub. 5:800 iki 8 v: v.
INSTEIGTA DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

s

!n .Reumatizmas
Sausge'eH;
.
.
.
|
■ ___________________________ ■

“MALT TONIC”

viršis yri* ^215,000.00, ir kad yri* po stipriu Valstijos Valdžios priežiūra.

Yards 27S0

■■ ■■■■■■■■■■

South Side Bevcrage Co’s.

Saugumą šios Bankos gali spręst iš to, kad ji yriu tvirtai paremta šertninkų ir direktorių turtu, kuris siekia $12,000,000.00,. Banko Kapitalas ir per

"

“ Evaldas & Piipauskas, ■
840 W. 33rd St., ■ i

Gerk

2201 W. 22nd ir Leavitt Sts., Chicago

■

Inšuruojame nuo ugnies, ■
namus, rakandus ir auto- 1
u mobilius.
Parduodame namus, sko- I
■ liname pinigus.

Sveikatai ir Linksmumui

METROPOLITAN
STATE BANK

...

M

S

SIA JŪSŲ PINIGŲ TAUPYMUI YRA SAVA BANKA

I ■

Siunčiame pinigus Lie- ■
■ tuvon, prisiuntimas užtik- ‘
2 rtntas.
■

THE THOMAS’ HAIR & SCALP SPECIALISTS
300-1 Garrick Bldg.,
64 West RandolpluSt.,
Chicago, III.
Ofiso valandos: 10 ryt. iki 9 v.
Phone Central 5851

VISIEMS LIETUVIAMS ŽINOTINA, KAD SAUGIAU

■■

H

Gydome priežastis: pleiskanų, slinkimo plaukų, niežėjimo galvos
odos ir tt.
Gydome piežastis vedančias prie nuplikimo ir šiaip plaukų ken
kimą.
Tikrai atauginame plaukus ant plikos galvos.
Pasekmės užtikrintos — Egzaminavimas veltui.

Kojy šutimas

■■■

■ PRANEŠIMAS Į

— nuo —

Central c Manufacturing
District Bartk

bjaurus kojų kvapas paeina
nuo odos ligų, kurios vadinamos
yra hyperidrosis ir bromoidrosis.
Naujai išrastas vaistas
KOJOL pilnai išgydo tas ligas,
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to
nesmagumo kurj kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač
kada būna žmonyse, kompanijoj
svetur ar namie. Kojų šutimas
ir smarvė pranyksta nuo Kojolo
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojotą reikia vartoti taip:
j kvortą šilto vandens reikia
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo,
ir tam vandenyj su kojotu mir
kyti kojas kokią 10 minučių. —
Vieno buteliuko
kojolo
užtenka
išgydymui
nors
ir
blofęfc&usiia

Co-

Grafo-

Užlaikau elektriškų reikmenų

Krautuvę ir taisymo dirbtuvę.
3336 So. Halsted SL,
Chicago, III.

PIRTIS.
Turkiška elektrikinė maudynė

Motelis su 100 kambariu

Lankant musų pirtį, galima apsi
saugo! nuo sekančių ligų: Reumatiz
mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo,
šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus,
inkstų ir kitokių elektra gydymų.
Naujausiais musų {taisymais, gvarantuojame geriausių gydymų.
Moterų dienos tik Utarninkais
dienų ir nakt{.
Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie
ną dienų ir vakarų išimant Utaminkus nuo 9:30 ryto iki 7:9d vakaro.

A. F. CZESNA,

J

1657 West 45-ta gatvė, Chicago, TU,
Telef. Boulevard 4552

NAUJIENOS, CMcago, HL

Stibata, Gruodžio 31, 1921

Chicagos Žinios
(Tąsa nuo 6-to puslp.)

(Apgarsinimai)

TAIP, KAIP FORDO
AUTOMOBILIAI.

Ar jus žinote, kodėl Tre

FederaI Bond & Land Company

Dr. Vaitush.O. D

RUBS1UVIAI LAIMĖJO
STREIKĄ.

Užvakar pasibaigė moteriškų
rūbų darbininkų streikas, pilnu
rubsiuvių laimėjimu. Abi pusės
sutiko sutverti arbitracijos ko
misijų, kuriai bus pavesta nu
statyti kiekvienam darbininkui
kiek jis turi padaryti darbo
kasdien.
Bubsi avini sutiko streiką at
šaukti po to, karia darbdaviai
pasižadėjo panaikinti savo tris
reikalavimus, būtent,
įvesti
darbų nuo štukių,
prailginti
darbo valandas nuo keturiasdešinits keturių iki keturiasdešinits devynių savaitei ir sumaGi unijos užtai gvarantavo,
kad darbininkai padarys geni
dienos darbų už gerą dienos at
lyginimą ir sutiko sutverti ar
bitracijos kimisijų.
štai komisija susidės iš vieno
asmens reprezentuojančio uni
jų ir iš kito reprezentuojančio
darbdavius, šitie du asmenįs
dar pasiskirs tretį, taip kad
komisija susidės iš trijų asme
nų. Šita komisija ištyrs visas
skundas prieš darbininkus, ir.
jeigu ji ras kaltais, tokius rubsiuvius prašalins iš darbo.
Be to darbdaviai dar sutiko
su unijos reikalavimais palai
kyti senųjų sutartį iki ateinan
čiu metų birželio mėnesiui,
kai j) kad ji buvo padaryta iki
(am laikui.
Sako, kad tokia sutartiniu
abidvi puses yra pilnai paten
kintos.
Taigi dabar apie šeši tukstan
čiai rubsiuvių sugrįš darban
sekamų antradienį.
BOBELES PAKLIUVO Už
MUNŠAINIENE.

Siunčia pinigus į Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paštą,

iam laike metu, kosulys ir persiŠaldymas viešpatauja tarp suaugusiu ir vaikų. Jeigu neatkreipus atidos, jie gali suteikti y vairias pavoingas ligas. Prašalink nedoras
pasekmes nuo persišaldymo, imdamas Sovora’s Cold and Grip Tablete
(Severo Plyškelies nuo Persišaldymo ir Gripos). Kaina 30c. —Greitą
pagelbą nuo kosulį duoda
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gevera’s

I

Cough Balsam !
(Severo Bahamas nuo Kosulį). Jįs I
palengvina erzinimą, paliuoso akre- i
plius, austabda kosulį, padara kvie- i
pavimą lengvą ir pagelba gamtai I
sugrąžinti normališką stovį? Di- "
dėsni bonkute 50 centai, mažesni
25 centai. V iaeso Aptiekose.
.SEVERĄ CO.
t RAPJĄS, I.OJVA

LIETUVON
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos
Naujienas
labiausia
mėgsta.
SKAITYKIT IR PLATINK1T

“Užsisakykit Case & Martino,
Mince ir Pumpkiny Pajų atei
nančioms šventėms”

Apsauga Padėtiems Pinigams
SEcuRiTY
ank

B

JURGIS CHUPRINKIS
Persiskyrė su šiuomi pasauliu
gruodžio 28 d., 1921, 9:00 vai.
vakaro, sulaukęs 49 m. amžiaus.
Paėjo iš Lietuvos Virbalio pat.,
Navatolės kaimo. Amerikoj iš
gyveno 30 metų. Lavonas ran
dasi pas jo moterį po adresu
8913 Hauston Avė., So. Chica-,
go, III. Laidotuvės atsibus su
imtoj, gruodžio 31 d. iš namų
9 vai. ryto į šv. Juozapo bažny
čią, o iŠ ten į šv. Kazimiero
Kapines. Paliko 5 vaikelius di
deliame nuliudime ir moterį —
sūnų Albiną 19 m., Juozapą 12
m., dukrelę Marijoną 16 m.,
Antanina 13 m., Alena 9 m. ir
dvi seseris ir vieną puseserę.
Konstancija Čuprinskienė.

Mi!waukee Avė. cor. Ca-penter St.

NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

P E L N O^A N T P A D |T Ų

PINIGŲ

Saugios Depozitu Dėžės
Mainomą Svetimšaliu Pinigai
Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

Padarysime 500 namy linksmais

Nupirks didelį Phonographą
1922 modelio, kuris grajina
visokio išdirbimo rekordus,
su raštišku GVARANTAVIMU ant 10 metų. Šių phono
graphų reguliarė kaina nuo

Tik 500 phonogrophų su tokia kaina.

t. SHUSHO
1KUSERKA

......

Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S. State St.
Chicago, III.

CANADIAįJj,PACIFIC
STFAMSHIPS

tl M IT E O

NAUJA
TIESI KELIONE IS MONTREAL
IKI DANZ1GO.
Pagabiausis subinešimas su Pilava
Kaunu ir Karaliaučium.
VISA VANDENIU KELION1
BE PASIVĖLAVIMO,
BE PERSĖDIMO.
Dideliais, smarkiais ir populiariais
laivais “Scandinavian”, 12,100 tonų ir
“Corsican” 11,500 tonų.
Šie garlaiviai sustos prie HARVE
ir SOUTHAMPTON.
KAINOS IKI DANZIGUI pigiau
šios kabineto ..................... — $200.00
Trečios klesos ............................$110.00
Kaina iki Pilavos.
Trečia klesa.................. $135.00
Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba
THE CANADIAN PACIFIC
Raihvay Trafiko agentas
40 N. Dearborn St.,
Chicago, Iii.

DR. CHARLES SEGAL
PraktUmoja 1S metai
Ofisą.

Ckkago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moterišką, Vyrišku lx

Vaiką I
OFISO VALANDOSI

Mu. Ui Ud 12 vai. ryte, nuo 2 Ik!
5 vai. pa piet Ir nuo 7 Iki 8:80 vai.
rakaro.
Nadiliomls nuo Ifl vai.
valandos ryto iki 1 vai. pa pi*,.
Telefoną. DrestJ 2880

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir chirurgas
X-Spinduliai
Ofi. hs 2201 W. 22nd St., kampas S.
Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 3114 W. 42nd St.
Tel. Laiayette 4988.
.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietų.

Tat Au.tin 787

DR. MARTA
DOWIATT—SASS.

uiilr

Kątik vagrJJa H Callfornijo. Ir
vii tfs save praktikavimą pa Ne,
52M W. HarrUo. 81.

11 i. i
5dCu»JI’i H «lul

cl'-N įį

R. URBONAS,
LIETUVYS FOTOGRAFAS
1721 W. 47th St„ Chicago, III.
Phone Drover 3473

Tik $42

•rv
. Į

Valandos i 8—12 kasdieną ir 0—9
vakaro J ii Įtinant nodildionlu.

..

■;

1

✓

vi||Jūsų pasirinkime iš 24 rekordų, 500 plieno yr-| TĮII
taipgi daimanto adata su kiekvienu yri

yri I llr^datų,
■

1

, phonographų.

Ateikite pas mus ir mes ’

REUMATIZMAS

1

parodysime gražiausių phonographų. Kiekvienas phonographas yra
peržiūrėtas musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI
KYSIME IR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSIMį
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI UŽ MIESTO, PA
SIŲSIME C. O. D. DALE1SDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU
MOKĖSI PINIGUS.

Main Salesroom Factory Branch
Atdara kasdieną nuo 9 iki 9. Ned. iki 4 vai. po pietų.

KALĖDŲ DOVANOS
Nustebink savo moteri ir draugus su Kalėdų
Dovanoms. Turimo skalbiamų mašinų, ant grin
dų ir stalo pastatomų gražiausių ir visokios
rūšies lempų.
Specialiai žemos kainos prieš
Kalėdas. Labai specialės kainos Kalėdų eglaitėms
šviesos.
Suvedame dratus ir sudedame fixtures į 6
kambarių namą už $69.00. Persitikrinimui kreip
kitės pas mus arba telefonuokite, o mes suteik
sime apkainaviiną. Darbą visuomet gvarantuojame.
\
Taipgi laikomo elektros įrankių krautuvę Ir tai
some viską namieje. Musų kainos prieinamos.

NEW PEOPLES ELECTRIC CO
1711 West 47th St.

Tel.: Yards 413
Tarpe Ilermitage ir Paulina.

rt'

• |» ■

Specialistas ilgy

Venerai'iškų, kraujo, odos, kroniškų, inkstų

BPK$6k“ «ydymM ,u p‘‘ge1'

DR. J W. BEAUDETTE
Ofisas

Gera sveikata, yra didžiausia palaima.

Novako Vaistini
1724 S. Ashland Ava.
Vai.: 2:80—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned.: 2:80—4:30 P. M,
Telephone! Carai 464

Kuomet sergame, yra užvis svarbiausiu paduot
dalyką į gerai patyrusio gydytojo rankas, kuris
supranta, kaip sugrąžint sveikatą.

. Ofisas
5100 S. Ashland Ave.
ant viršaus Banko
Vai.: 1—2:30 ir 6:30—8:30 P. M.
Nedaliomis iki 2:30 P. M.
Telephone: Republic 806

Aš žinau kaip

STREIKAS UŽBAIGTAS
lt

Susivesk elektros dratus į savo narna dabar. Kaina stebėtinai
lema. Pag.tbus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. Mielai
spkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c.
1619W.47thSt Tel. Boulevard 1892 Chicago, UI.

Išpurtę muskulai, perviariantis skaus
inas sąnariuose ir sustingimas sąnarių

yra blogiausi žmogui dalykai, o tan
kiausiai išsivysto į sunkią ligą. Jei
kenčiate tuos blogumus,

arba turit

simptomus — ilgai nelaukite, bet
tuojaus prašalinkite.
Musų stebėtinos gyduolės ėmimui į
vidurius ir trynimui
P O L O

SAPOMENTOL

1020 S. Halsted St., Chicago, III.

f

Kvitai su paėmėjų parašais randasi
“Naujienų” ofise.

Tarpe Randolph ir Lake Sts. Ofiso vai.: 9 ryto iki 8 vai. vak. kasdie
ną. N e d ė 1 jomis nuo 10 vai, ryto iki 1 vai, po pietų.

į

25
Tiktai $25
$100 iki $200

10074—P. Dūda
10074—O. Klupatauskaite
10073—O. šereivaite
10076a—A. Gudavičius
10079—E. Leščinskienė
10080—A. Radvilienė
10084—L. Janušonis
10087—K. Geiman.
10088—M. Užandienė
10089—J. Pocevičius
j10092—A. Dikonienė ,
10093—K. Galvanauskis
10094—P. GabaJius
10095—J. žalius
10096—L. Jonušienė
10098—O. UsientT
10100—J. Jankus
10101—J. Teniuka
10102—A. Praščiene '
10103—J. Navickas
10108—F. Kavaliauskaitė
10109—D. Barakauskas
10110—P. Baržos

175 N. Clark St., Chicago, III.

-

T. Pullman 548B

Ateiki mųsulirbtuvBS brenčiti

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo
pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais. ■
1
Pinigus gavo:

Todėl, nepaisant ligos didumui nei laiko ilgumui
per kurį kentėtę ir nepaisant kiek kartų esate
apsigavę bejieškodami savo sveikatos, esu pri
sirengęs parodyt, ką gbro jums galiu padaryt.
Gal galėsiu ir jums pagelbėti, kaip kad šimtus
kitų, pastačiau į teisingą kelią prie sveikatos.
Mano kaina labai žema ir išlygos prieinamos.
_________________ Patarimai veltui.

GYVENIMAS: 8318 S. Halsted St.

Akinių specialistas
1801 So. Ashland Avė.,
Kampas 18-os gatvės.
Ant trečio augšto virš Platt’o aptiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.
—-
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Taiephanai J 8J^° arb* 3b7
) Makt!misi Druni
Į 950 - Drevei 4186

John J. Smetana

>.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje

Dr. Whitney

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi.
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau
da, tuomet reikalaukit akintą.

Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 ryto
iki 1 po piet. 1553 W. 47th St.
Tel.: Blvd. 9660

10067—K.Laurickiene
10068—K. Paulauskiene

■
*
■

1439 S. 49th Court, Cicero
602 Asso’n Bldg., Chicago.

W. 18th St., Chicago
201 Chambers St., New

Palengvins akių įtempimą,
kuris esti, priežastimi galvos
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamą
akių karštį, atitaiso kreivas
akis, nuima kataraktą, atitaiso
trumparegystę ir toliregystę.
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. SpOcialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus.

Kada vienas “dėdukas“ tokio
skystimėlio pusę galiono, atne

Kosulys ir persišaldymas.

OFISAI:

.

10011—S. Jamontienox
10046—Žiogas St
10017—O. Stadaliuvienė
10048—M. Artungiene
10049—A. Orietienė
10050—P. Balčiūniene
10051—M. Linkevič
10052—V. Dačiulis
10053—M. Zigmontiene
10054—A. Zigmontavičius
10057—R. Turą
10058—M. Meckevičius
10060—J. Kalvelis
10061—P. Kisielius
10063—R. Pališaičiuke v
10064—K. Palčaukis

Severos Gyduolės užlaiko
šeimynos sveikata.

I

Parduoda namus, žemes, farmas ir bondsufl.

t

10000—K. Monkevičiute
10001—J. Markevičius
10002—V. širmulevičius
10003—J. Berokas
10006—P. Vaškevičaite
10008—R. Pavilonaitė
10010—R. Juškevičienė
10012—J. Masiliauskis
10015—U. Kiauzienė
10016....K. Tamošiūnas
10019—K. Butinevičia
10020—M. Aleknavičius
10021—V. Valantinavičius
10024—J. Vazbutienė
10025—A. Kazlauskienė
10027—O. Pajuodiene
10029—T. Grablius
10033—O. Tamkunienė
10034—O. Beišienei
10035—B. Bačiunienė
10036—T. Donmondz
10037—M. Medijanskas
10038—M. Šileikiene

matu kaipo patyrus gryOjrtejaa, «tdntrcu Ir drutaila.
Gydo aitrias ir chrcnilkiui Ilgai,
vyrų, moterų ir vailnM, pagal nau
jausias metodą.’:
Ir kitokiai
Klaktroa prietaisu*.
Ofisas ir Labaratorljai 1120 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS i Nae 11-11 ytot* ,
ir ano (5 Ud 8 vai. vakarai*.
( Dienomis: Canal

Parduoda laivakortes į visą pasaulį.

keturių lietuvių bylų tardymai 9950— O. Ramanauskiene
už munšainę. ITarpe jų, rodos, 9951— V. Jodelienė
buvd ir dvi lietuvių
bobelės. 9952— V. žvaigždyte
Pas vienų pobelę “dėdukai“ už 9954— P. Zdramys
ėjo skystimėlio, gi kitą suga 9955—J. Skenteraitė
vo šmugelį varant. Visų bylos 9956— P. Drazdauskas
9961—S. Visniauskas
tapo atidėtos ant toliau.
Gi kiti du lietuvių munšai- 9965—A. Zylanas
nės “keisai“ buvo vyrų, ku 9968—J. Kaštanauskis
riuos policistai kokiu tai budu 9969— E. KrišČiunienė
susekė skystimėlį perkant nuo 9970— S. Eismontas
ruso, kuris, sako, turįs labai gc 9971— J. Jocius
rų aparatų munšainei daryti ir 9972— A. Mileikis
padaręs dar net geresnio skys 9983—L. Staškienė
timėlio, kokio būdavo galima 9988—V. LukauSkienė
gauti Rusijoje dar caro laikais. 9989—T. Lutkutė
šęs pastate prieš teisėjų, tai
net ir pats teisėjas į jį žiūrėda
mas gardžiai seilę nurijo...

1

Sektais ar telegranvais.

1 1 1 '■

9997—L. Motuzas
9999—P. šliuževičiene

Penlkill nuo 8412 Sa. Halsted St.
»o Na. 8318 So. Kalate! 81.
Uatu'vl'CuaBai
p«r 81

Lietuvis Akių Specialistas

nerio gydyolės panašios For

d o automobiliams? Todėl,
kadangi suteikia geresnį pa
tarnavimą už mažesnes išlai
das. Turime šimtus laiškų
nuo visokio kilimo žmonių ir
visokio amžiaus, ant kurių
sugula sunkumai, kaipo fak
tas, kad ligonis yra pralei
dęs daug pinigų veltui viso
kiems gydymams ir gyduo
lėms, o tik Trinario prirengimas suteikė pageidaujamą
išsigydymą. Štai vienas iš
vėlesnių laišku: “Brooks,
Ore., Gruodžio 1. Sirgau per
8 mėnesius ir turėjau gulėt
lovoje. Išleidau daug pinigų
ant įvairių gyduolių, koliai
mano moteris nenupirko.
Trinerlo Karčiojo Vyno. Ne
atrandu žodžių pagerbimui
šios gyduolės, kadangi ne
galiu be jos apseiti. Jos su
grąžino sveikatą ir paliko
tvirtu prie sunkaus darbo
(kalvio ir arklių kaustyto
jo). Tapgi mano mažam kū
dikiui gelbėjo, kadangi su
taisė visą sistemą. Su pa
garba Frank A. Nova k”.
Todėl, pradėkite Naujus
Motus 1922 su pasiryžimu,
kad Trinerio Kartusis Vy
nas visuomet rastųsi namie!
Galite gauti
kiekvienoje
vaistinėje arba pas vaistų
pardavėja. Linksmų Naujų
Metų!

<^DR.HERZMAH^B
11 RUSIJOS

STIPRI ALCHOLINfi SMETONA
taip stebėtinai veikia, kad urnai pra
šalina visokį skausmą nuo persidirbi
persidirbimo ir nuovargio muskulų, sustingimą
sąnarių girkštelėjimo skausmą, strė
nų dieglį ir slogas. Kiekvienas, kuris
vartojo jį, — sako, kad nieko geres
nio nėra. Todėl, vartokit ir Jus, o ne
reikės ilgiau kęsti. Kaina už puodą
65c. Nueikit šiandien pas savo vais
tininką ir prašykit Polo SapomentaI,
neimkit substitutų. Jei negalėtumėt
ten gauti, rašykit mums prisiunčiant
pinigus iškalno.

Polo Chemical Co.
2824 W. Chicago Avė.
Chicago, Ilk
NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS

LYTIŠKAI NUSILPNĖJUSIEM
VYRAMS.
Prisiųskit mums tik 50c
Ijytiškai nusilpnėję vyrai, kaipo
neivuoti, išgyja ant visados, išstgydysit vartodami NOVO. Todėl, ir ga
lima pavadinti stebėtinu, kuris jau
tūkstančius išgydo lytiškai nusilpu
sius vyrus. Jei varginai nerviškas
nusilpnėjimas, jie nustoję vyriškumo,
jei turite malenkoliją, šaltas rankas
ir kojas, galvą slcauda, skaudėjimą ar
ba vidurių užkietėjimą, iš priežasties
paeina baisijs sapnai i:\abelnai kas
tik apsireiškia žmonėse. \Kaip pasi
naudojo kiti, tai pasveiksit ir jus nau
dojant NOVO. Tą būdą vartojant,
trumpame laike tapsite tvirtu, sveiku,
laimingu, jei tik laiku vartosit. Pa
vyzdžiui, kad pertikrinus jus tuomi,
pasiųsime NOVO ir tikrai persitikrinsit pasiųsime VELTUI tiek, kad pil
nai užteks ant 15 dienų, jei tik pri
siusite pavardę antrašą ir 50c. pašto
ženkleliais arba pinigais apmokėji
mui persiuntimo lėšų. Meldžiu at
kreipti atidą, kad tai ne yra per ma
žas pamėginimui pakelis,’užteks ant
15 dienų, sis pasiūlymas yra ant aprubežiuoto laiko. Parašykit mums be
vilkinimo, paminėdami laikraščio var
dą, kuriame matėme šį paskelbimą, o
mes išsiųsime minėtas gyduoles tuo
jaus.
NOVO COMPANY
Box 33, Dept. 48, Brooklyn, N. Y.

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4631 So. Ashand Ave«
Teki Yards 994
Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8
ir 7 iki 9 ▼, Naktimis ir nedėlioj po
pietų.
Tek: Oakland 1294
--—i--- ------ 7

DR. M. STAPULIONIS

Gydaa be KydMolių ir be operacijų
3347 Emerald Are.
9 Iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakar*

Tel.j Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat.
2 iki S vok.
Tel.j Canal 279

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
IMI Bo. Kalsted SU Chicaga, UL
kampa. 18th SI.
Phona Caual 207

Telefonas Pullman 8M

DR. P. P. ZALLYS
Lieiavy. Dantistas

10801 So. Michl gaa A v., RoaelanC
Valandos: 9 ryto iki 12 dioaų

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Telephone Boulevard 5052 ,

Dr. A. Juozaitis i
DEN TĮSTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6— 9. Nedil. pagal sutarimo,
•irt So. Halsted SU Chicago, Ui.

: ■

iiirikimi
Telefonui Boulevard 7041

D!i, C. Z. VEZEL1S

v

Ueiavia Delbtas

ii

I7U Boith Ashland Ave^

irti 47-loa gatvas

■

IMPERFECT IN ORIGINAL
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NAUJIENOS, Chicago, 18.
• - r■

žinodami ką Chicagos lietuviai
gali, nei kiek neabejojame kad
jie ateis mums į pagalbą ir to Lietuvių švietimo Draugija rengia JIEŠJ<AU savo draugo Edvardo
kiu budu mes surinksimo rei prąkhTbas sekmadienį, sausio 1, 7:30 Simanausko Kauno rčd., Pasvalio ap.,
y ai. vuk. Raymond Chapelėj, 816 W.
CHICAGOSLIETUVIŲ AUDI kalingus pinigus.
’ < 3l-ma gatve. Kviečiame publiką Kvickių po., Aiskužių kaimo. 1912 m.

Lietuviu Rateliuos

it

«j; jfjiiny
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Pranešimai

i

ASMENŲ J1ESK0JIMAI

PARDAVIMUI

REIKIA DARBININKŲ i

NAMAI-2EME

l^vs*v**^'****,»***vs^'*,v^-rw*^w'*M,M,s^**‘***,w*z**K*v*M

gyVeno Waterbury, Conn. Malonės
gausiai atsilankyti. — Komitetas.
atsišaukti laiku arba kas jį žinot
antrašu:
.
*
S. I. A .30 Kuopos
.
________
metinis
susirin praneškite
•RAMUSIS
WAL0NIS
x
kimus įvyks ned., sausio 1, 1922, Auš Moose Hotel 537 So»
Clark
St.,
ros svct. 3001 S. Halsted St., kaip 1
Chbęago, III.
vai. p. p.
Sekr.

TORIUMO BENDROVĖS
DARBUOTE.

VYKŲ
REIKIA VYRŲ ATLIEKAinu laiku ar visą laiką. Kiekvienas vyras turys abelną sugabumą gali lengvai uždirbti
nuo $ioo iki $500 į mėnesį par-
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PARDAVIMUI

SIŪLYMAI KAMBARIU

s
i

.1

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų mū
rinis
namas: elektros šviesa, maudy
PARDAVIMUI soft drink, saldainių
nės,
aukštas cementuotas skiepas.
krautuvėj, su namu ar be namo, talp
Parduosiu
pigiai arba mainysiu ant
rixtures.
gi su fixtures.
bizniavo
namo,
arba ant bučernės. At4240 S. Artesian Avė.
.riŠaukite
pas
---------- •_--------------- ---------------------SZEMUT & LUCAS,
PARDAVIMUI saliunas geroj
4217 Archer Avė.

Pereito gruodžio mėnesio su
sirinkime bendrovės finansų
Karts nuo karto
Chicagos sekretorius p. L P. Evaldas suSiinčio 1’ArZlnl»rtlS»u*!vieto.’- visokių tautų apgyventa,
pasididžiaviufu
pranešė,
kad
lietuviu spaudoj pasirodydavo
Patyrimas nereikalingas. Gausi- 6 ruimai užpakalyj dėl gyveniJIEŠKAU
savo
pusbrolio
Baltra

jau
trečdalis
reikalingos
pini

to čia patyrimų, kuriuomi už mo. Pigi renda. Priežastis paržinutės apie Chicagos Lietuvių
Cicero. S. L. A. 194 k p. susirin miejaus' šumskio, paeina iš Lietuvos
dirbsite daugiau pinigų nei užAuditoriumo Bendrovės dar gų sumos, t. y. $25,(XM) yra su kimas bus nekinadienį, sausio 1 d., Joniškėlio <lv<iro, apie 35 metai kai
(iirbate
w r • y f a.ir• busite
j • vi neprigulmingi.
• t*biznio va.- davimo—nesutikimas šeimynoj.
Kreipkitės
ypatiškai
buote. Nors tas žinutes rašyda rinkta. Tie pinigai tapo surin 2 v. po pietų, O. Tamuliunienės svct., Amerikoj. Ginlėjau. kad gyvena Phi920 W. 14th St.
4419 So. 49th Aveį Draugai malonė larkdplnioj, Pa. Turiu svarbų rei
landomis, sub. iki 8 vai. vak.
vo bendrovei simpatizuojantie kti visai trumpu laiku saujalės kite
atsilankyti,* yra daug svarbių kalą. Jis pats, ar 4<as kitas žinot,
1521 Haddon Avė.
PALATINE
ji asmenis, tečiaus nevisuomet gabių darbuotojų Bridgcporto reikalų. Bus Centro Valdybos no- malonėkit pranešti šiuo adresu:
AMILIJA
ŠUMSKAITE,
Arti
Milvvaukce
ir Division St.,
minavima#,
ir
užsimokėsite
duokles.
kolonijoj.
Bet
mes
pilnai
tikim,
teisingai buvo informuojama
760 Albert St., fyeno\ha, Wis.
Chicago.
Atsiveskite naujų kandidatų.
PARDAVIMUI
Chicagos lietuvių visuomenė, kad North Side ir West Side
— K. Genis, sekr.
SALIUNAS
pirmus melus to ateis' mums į pagalbą ir kitais
JIEŠKAU Juozapo ir Jono Aibučių.
REIKALINGA darbininkų dėl real
2310 S. Halsted St.
Bridgeport. — Jaunų Liet. Am. Lietuvoj gyveno netoli nuo Rygos. estate darbo pardavoti namus, žemę ir
sunkaus darbo skaitome sau už metais lietuviai savo auditoriu- Tautiško
Kliubo metinis susirinkimas Mes girdėjome, kad jie dabar gyvena lotus, ir first mortgage ir goki bonds
ptn-ei^ą oficialiai pranešti apie me klumpakojį
bus laikomas sekmadienį, sausio 1, Chicagoj. Malonėkite atsišaukti, arba tai yra duodamas geras nuošimtis.
PARDAVIMUI saliunas labai geroj,
Nereikalingas patyrimas. Darbas ga- lietuvių ir lenkų apgyventoj vietoj.
1 vai. po pietų, Mildos salėj, 3142 S. kas juos žino, meldžiu pranešti.
musų darbuotės pasekmes.
Pradėdami Naujus Metus, Halsted.
MARIJONA AIBUTĖ,
Visi nariai kviečiami su
i:........ ::
* ’n*■ pi- pardavimo priežastis, važiųjų Lietuįimtu-atlikti
hiiosu, ’laiku ai >a
t.
v.
1922
mes
žiūrime
į
jus,
nu laiku. Gulima uždirbti nuo 100 von. Savininką galima matyt visada.
sirinkt.
Svarbių
reikalų
yra.
1411
St. 51st Court, Cicero, III
Jau nesykį buvo paskelbtas
iki 300 į menesį. Meldžiame rašyti
— Rašt. S. Kunevičius.
3404 S. Morgan St.
klausimas, kad Chicagos lietu C.bicagos lietuvių su vilčių aky
laišką į “N.” pažymėdami No. 512.
viams yra reikalinga pasistaty se ir pilai esame įsitikinę, kad Liet. Moterų Dr-jos “Apšvieta” me
. PARDAVIMUI saliunas greitu lai
a
visuomenė tinis susirinkimas įvyks sekinadienyj,
ti nuasąvą svetainę. Jau .nesy Chicagos lietuvių
ku ,geroj vietoj, lietuvių ir vokiečių
sausio 1 d., 1922, 1 vai. po piet, Mark
ncytsisakys
mums
pagelbėti
pa

apgyventa. Pardavimo priežastis —
J1EŠKAU
apsivedimui
merginos
VVhite
S<|.
parko
svct.,
30
ir
Ilalsted
kį buvo daroma bandymai pra
važiuoju
Lietuvon.
nuo
20
iki
27
metų
amžiaus,
kuri
my

gts.
Visos
narės
prašomos
susirinkti
statyti lietuvių svetinę ChicaA.
TĖVELIS,
X. W. MIKŠIS
lėtų
gyventi
ant
akės.
South
Dakogoje.
Bcabejonės pastačius laiku. —Sekretore.
2058 W. 22nd St.
•
tos statė. Su laišku meldžiu prisiųs
ti ir paveikslą, kurį grąžinsiu ant pa
PARDAVIMUI 2 smuikos. Vieną
pakišdavo koją. Ar tai kokie tokią lietuvių svetainę, ji atneš Racine. Wis. — S. L. A. 100 Kuo reikalavimo.
PARDAVIMUI saliurvas su barais
Rašykite Julius Vehnont parduosiu už $15; smuiko dėžė ir «ir.igarbę
Visiems
lietuviams
ir,
pos
bus
metinis
susirinkimas
sausio
ir
visais įrengimais, arti dirbtuvių,
pavieniaf asinenjs, ar tai koki'
614 N. Ashland A v., arba Wagner čiolas veltui. Atsišaukite nedėlioj.
1
d.
Union
Hali
2:00
vai.
‘
po
pietų.
parduosiu nebrangiai. 4 kambariai
713 W.^lst St.,
,l-o^ lubos.
srovė su savų asmeniškais ar apart»to, dar bus iš to gražaus Visi nariai privalote ateiti, nes bus S. D.
pragyvenimui
užpakaly, 2 metų ly
politiniais išrofltavimais tą dar- pelno ir neapsakoma nauda lie Centro Valdybos balsavimai, taipgi
sas. Atsišaukite,
tuviams. Nes tada lietuviai tu Kps. Valdyba išduos savo raportus iš
4549 S. Wclls St.
bą sugri/mdavo. Bet šis
praėjusių
1921
m.
Meldžiu
senai
val

PARDAVIMUI bučeme ir groserno
bas
Įsisiūbavo ir jam nic- rės erdvią ir gražią savo svetai- dybai ir naujai susirinkti kai 1:00 v.
geroj
vietoj, cash biznis, nėra knygu
PARDAVIMUI saliunas — Barge
— Prot. rast. M. Kasparaitis.
kas. nebegales užkenkti.
štai |
čių, daug stako, gražus įrengimai, pi nas.
Taigi visos Chicagos lietuvių
Kreipkitės:
KAMBARIS ant rendos, garu šildo gi renda, gražus pragyvenimui kam
šių metų koyo 7 dieną būrelis
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 22 mos, cloctric šviesa, ir vana.
bariai užpakalyj; garadžius 2 auto
503 E. 63rd St.
draugijos
siųskite
savo
delega

atstovų, kiirftios prisiuntė įvai
Kuopos nariai kviečiami ateiti atsiim
mobiliams, visekių tautų apgyventa.
Netoli White City Par<c
5522
So.
Troy
St.
2nd
fl.
Patarčia lietuviui, kad šią proga pa
rios draugijoj po ilgų ir kar tus j musų sekamą susirinki ti ką tik išleistą naują knygą “Kitas Phone Republic 3397.
Karas” už 1921 m. metiniame susi
sinaudotų — cinu į kitą biznį. Buvu
mą,
kuris
įvyks
sausio
2
Keis

šių diskusijų nutarė nuosavos
rinkime, kuris bus pirmadienį 2 d.
visą
dieną. .
W. sausio, 2 vai. po pietų, 831 W. 33 PI.
BARGENAS
LEO. J. NARBUT,
rvelainės sumanymą realizuo tučio ofise, po num. 810
Felottship
House
svetainėj. Taipgi
Mainau
saliuną
ant bile kokio biz
33-os
gat.,
8
vv.
Taipgi
atsilan

1245
S.
Cicero
Avė.,
Cicero,
III.
ti. Jie nutarė sutverti bendro
jus renkama nauja kuopos valdyba
nio
labai
geroj
vietoj,
visokių tautų
vę korporacijos pamatais ir kykite ir visi pavieni asmens, ir pasitarimas dėl 25 metų sukaktu IŠRENDAVOJIMUI flatas ant ant
apgyventa. Pašaukit telefonu:
C f) A L
Y A R D
vių T. M. D. gyvavimo ir jo apvaikš- ri) lubų. 8 ruimai, elektros ir gaso
Boulevard 9019.
ją užvardyti “Chicagos Lietu kurie tokiam darbui atjaučia. iiojinto.
PARDAVIMUI
didžiausis
“
CICERO
Pasistenkite
užsimokėti
mo

vių Auditoriumo Bendrovė“. —P. Kukutis, C. L. A. B. rašt. kesčius už 122 m . nes Centras ren-. šviesa, maudynė, visas geras įtaisy COAL YARDAS” 5 lotai, trakės, ofi
$35.00 tiktai.
sas, seifas, trokai, vežimai, arkliai,
ginsi išleisti T. M. D. labai svarbią mas, rendos
Jie taipgi nutarė kviesti pagal
5306
S. Union Avė.
kiti Įtaisymai ir daugybe visokių ang
knyga “Psychologijos Vadovėlis”. Ji
bon visus Chicagos
lietuvių
lių. Iš visų šonų apgyventa lietuviais
bus išteista už kelių mėnesių. Pra-'
laikraščius ir šiaip visuomenės
šom atsivesti naujų narių prirašyti.
ATOBAS ANT RENDOS; Bi ir kitom tautom. Nėra kito coal yar- PARDAVIMUI 6 kambariųrakan
do. įplaukos yra labai didelės, o dai tik 2 metai dėvėti. 2 pečiai: gari
—
Valdyba.
le kokį biznį galima užsidėti. biznis
darbuotojus, nežiūrint jų poli
yra išdirbtas plačiai ir labai nis ir anglimis šildomas, visai nauji.
gerai. Didelis bargenas už $20,000. Priveistas greitai parduoti ir tai už
4862 Ilomerlee Avė.
tinių pažiūrų nei įsitikinimų, ‘Šie laiškai yra atėję iš Euro West Side. — D-ro V. Kudirkos

K

1

Subata, Gruodžio 31, 1921

PARDAVIMUI lotai tarpe 2 gatvekarių. Geri bizniui arba pagyveni
mui, turiu 8 lotus, parduosiu po $500
lotą. Greitam pardavimui ant lengvų
išlygų; gatvės, šaligatvei, vanduo ir
gasas įvesta ir apmokėta.
B. A. LEMONT,
Room 348—29
So. La Šalie St.

ki

PARDAVIMUI namas su 2 krautu
vėms ir 2 flatai :. Parduosime krau
tuvę, kurią savln’nkas užlaiko ir ku
rioj pardavojama: Tce Cream, ken
tės, soft drinks, cigarai, tabak.is, no
tons ir mokyklai reikmenys. Kita
krautuvė išrenduota barberivi. La
bai gera proga. Kaina $6,800 už vis
ką.
4257 S. Morgan 'St.
PERKAM, parduodam? ir mainom
namus ,farmas, automobilius, buČernes; be skirtumo kokią nuosavybę
jus neturėtumėt. Padarom greitai,
pigiai ir gerai.
♦
C. P. SUROMSKI CO.
3346 So. Halsted St.
5

MOKYKLOS

MOKINKIS
U!,

ISRENOAVOJIMUI

S

k'

kad butų galima pastatyti CJii pos.

cagos Lietuvių
Auditoriumą
pilnoj to žodžio prasmėj. De
šimtis tūkstančių Chicagos lie
tuvių negali užsiganėdinti esa
momis
daržinėmis,
kurios
begalo trukdo musų ycikimą ir
nesąžinangai mus išnaudoja.
Antrame bendrovės susirin
kime, jeuris įvyko šių metų ba
landžio 4 dieną, komisija pri
davė bendrovei įstatų (konsti
tucijos) projektą.
Susirinkę
draugijų atstovai, kurie repre
zentavo dvidešimt penkis drau
gijas, vienbalsiai priėmė
šį
projektą ir nutarė bendrovę jkorporuoti
ant septyniasdešimts penkių tūkstančių dole
rių. Po šiuo nutarimu pasira-

Į.

policiją, po kuria visi delega
tai pasirašė, pasiuntė valstijos
sekretoriui.
Rugsėjo mėnesį čarteris tapo
prisiųstas ir užregistruotas Chi
cagos miesto sekretoriaus rašti
nėj. Taigi tas liudija, kad ilgų
metų svajonės bus įvykintos.
Nors pinigų suma yra nemaža,
kurią reiks surinkti, bet mes,

H'

Kam jie priklauso, tegul D-.ica susirinkimas įvyks subatoj kai

nueina į vyriausįjį paštą, (Clark
ir Adams gt.) atsiimti. Reikia
klaust prie langelio, kur padėta
iškaba “Advcrtisod Window”,
lobėj nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERį, kaip kad
šiame sąraše pažymėta. Laiš
kus paštas laiko tik keturioliką
dienų nuo paskelbimo.
501
502
503
506
512
514
517
519
525
529
532
540
542
543
545
546
549
550
563
567
570
572
573
578
584
598
€04
60<l
617
618
619
620

Aleksas Joseph
Aprcvicius Alex
Andryauskiu Konstantino
Balini Rozalija
Britvis Vice
Butkevičius Jozapas
Chcsna Sargyusas
Danta D. T.
Dūda Jozapas
Franz Mrs Darban
Galausken Marijona
Jakaitis Petras
Jurgis Daugirdas
Juraška Etmonas
Jucius Helena
Juraška Marijona
Kaminskiui Stanislovui
Kavlavo Domininką
Lūkės Dzan
Milasevic A.
Mizinis Antanas
Narkevicz John
Nanmlait Kazmera
Petraitis Petr
Pronckimas Povilas
Simokaitis Bruno
Somedis Tercsia
Sulinrkis Anton
Žalis John
Žilvitis John
Žiogas Petras
Zwięga A ton a s

(Apgarsinimas)

k

1

P

$

Bažnytinės
Žinios

(Apgarsinimas)

: Naujieny Skaitytojams

Liudiju, kad išgydė
Chas. Smanko, D. C. Ph. C.
NAUJŲ METŲ
Chiropraktikas
Pamaldos atsibus Katedroj k 4300 Indiana
Avė. (hi/aąo, III.
Motinos Dievo šidlavos, Lietu Brangus Mano Daktare Smanko;
vių 'Pautas Katalikų, Bažnyčioj, Negaliu žodžių atrasti padėkai jum
daktare Smanko už jūsų Chiropraktišką gydymą ir išgydymą mane nuo
Chicago. Iš senų metų į Nau baisios ligos. Ėjau pas daugelį daktarų ir nei vienas nepagelbėjo, kad
jus Metus šv. Mišios bus laiko I hučia
nors laikinai išgydyta. Bet, taip,
mos per Jo Malonybę k n. Vys kaip Dievas butų pasakęs, kad tu
riu žiūrėti skirtingo budo gydymuisi,
kupą S. B. Mickevičių D. D. todėl,
kaip tik perskaičiau jūsų pakaip 12 vai. nakties, t. y.
iš ! garsinimą apie gydymą Chiropraktiššeštadienio į sekmadienį iš su- kai, nusprendžiau išmėginti jų žino
jimą. Aš, kaipo lietuvis, manau kad
batos į nedėlią,
1921—1922. geriau supras lietuviškai, kuomet naVisos apeigas I ra gal
KatcdrOS aiškinsiu apie lifrą, kurią išgydėt. Tojsitėmijau jūsų 'vardą ir antralonijolą. Pamokslas temo- 1‘ <lel,
šą ir kuomet apsilankiau pas jusf, ne
“Kuomi Penėti Dvasią?”,1 sigailėjau, kadangi persitikrinau, kad
je
žinojimu, galito išgydyti bile
l>er Jo Malonybę Vysk, Visus
'
kokią ligą chiropraktiškai. Tai yra
sveikai žiūrinčius į tas įskil- paskutinis kartas mano lankymosi
pas medikalius daktarus gydytis ir
mes, kviečia klebonas.
rekomenduosiu jumis vjsiems, kurie
Visiems laimingų Naujų Metų! tik
nori sveikais būti ir pasakysiu
Beikalingi kandidatai į kuni- iiems. kad uirmiau eitų pa& daktarą
gus Lietuvių Tautos Katalikų Sm-anko Chiropraktiką.
Su pagalba
Bažnyčiai.
*
Jonas Jesinskas
Grand
Crossing, 111.
Su aplikacijomis malonėsite Ch iro praktikas pirmiausiai
jieško
kreiptis prie Jo Malonybės kn. ligos nriežasties, o atradęs panaudoja
Vyskupo S. B. Mickevičiaus,1 specinlį gydymą tos ligos.
CHA S SMANKO D. C. Ph. C.
D. D.
Chiropractic Health Institute.
4300 Indiana AVe.
3509 S. Union Avė.
Ofiso vai.: nuo 2 iki 5 po pietų ir
Seminarijos Rektorius
nuo 6 iki 8 vakare.

'"'„.Ii....------------------- '■—l

8:00 v. v., gruodžio 31 d., Meldažio
salėj. Visi nariai privalo būtinai su
sirinkti paskirtu laiku, nes tinime la
bai daug reikalų. Bus valdybos rin
kimas ateinantiems nitams, darbi
ninkų
rinkimas
veikai ui-operetei
“Maluninkas ir Knminkrėtis”, kuris
įvyks 1 d. sausio Meldažio svct., rei
kės išklausyti delegatų raportai iš
IJet. Darbininkų Tarybos konferenci
jos ii\ iš Fricnds of Soviot Russia
Lief! Skyjiaus ir t.t.
— V» K. Rušinskas, nut. rašt.

Įmokėti reikia $16,500.

E. Chicago, Ind.

FEDERAL BOND & LAND
(’OMPANY

IŠSIRENDAVOJA 2 kambariai ofi
sui, garo šiluma, tinkanti daktarui,
dantistui, arba Real Estate.
3235 S. Ilalsted St.z
Tel.: Boulcvard 4836.

EXTRAv
Pardavimui bučernė, visas biznis ar
>a pusė; biznis išdirbtas, eina gerai;
yra trokas naujas ir visi patogumui,
$9.00 parduosim pigiai, nes turim važiuoti į
Lietuvą. Atsišuuklt Tel.: So. Chicago
7271 arba į Naujienas No. 513. x

ANT RENDOS 3 RUIMAI
an» mėnesio.
Malonėkite atsišaukti.
1813 String St.
North Side. — S. L. A. 226 kuopa
laikys susirinkimą sekmadienį, Sausio
1 d., 2 vai. po plotų, Viešo Knygyno
Sali j, 1822 Wabansia Avė. Visi na
riai ateikit laiku.
— Kp. Rašt. K. Markus.
.1 IEŠKAU darbo į bučernę ar piie
duonkepio
išvajiojimui duonos arba
SIUVĖJ. .. DOMEI. —’ A maigam ė- prie bile kokio
darbo už šioferį. Turiu
tų Unijos Lietuvių Skyrius 269 atidai gerą patyrimą, esu 23 metų amžiaus,
rė vakarinę lietuvių kalbos ir grama nevedęs. Kas tokio reikalauja, atsi-.
tikos mokyklą.
Pamokos esti kas šaukite:
antradienis, nuo 7 iki 9 vai. vak. Uni
4413 S. Franeisco Avė.,
jos Svetainėj, 1561 N. Robey gvė, arti Tol.: Lafayette 396
Milaukee Avė. Norintieji pasimokin
ti lankykitės reguliariai paskirtomis
dienomis ir valandomis. Sekamoji
pamoka bus antradienį, sausio 3 dieną.
— Komisija.

JIESKO DARBO

REIKIA DARBININKU

Maskų Balių .įrengia Liet. Moterų
Paš. &iubas šeštadienį, gruodžio 31
d. Mildos salėj, Halsted ir 32-ra gat
vė . Pradžia r vai. vak. Puikus or
kestras. Bus Malinami prizai. Kvie
čiame publiką* atvykti ir linksmai
Naujus Metus pasitikti.
— Komitetas.

Dr-stės Liet. Taut. Tėvynes Mylė
tojų No. 1 metinis mitingas bus lai
komas sekmadeinį, sausio 1, 1 vai.
dienos, 46-ta ir Paulina gvių. Kiekvienas narys būtinai privalo atvykti.
— Rašt. K. Chap.

1439 S. 49th pnirt. Cicero.
666 W. 18th Street, Chicago.

VYRŲ IR MOTERŲ
EXTRA
Lietuviai ir lietuvaitės pasinaudo
kite šita proga, kuri tik pirmą, gal ir
paskutinį kaitą pasitaikė visame r,.mžyi. Lietuviai gali pasinaudoti pini
gais ir darbu prisidedami prie musų
naujai išrasto patento išdirbinėjimui.
Taigi, pasiskubinkit atsilankyti, kad
po laikui atėjus nesigalėtumčt, nes ta
proga užsibaigs su Naujais Matais.
Dirbtuvė atdara kasdieną nuo 9 iki 6
ir nedėlioj nuo 12 iki 6. Kviečia vi
sus, išradėjas.
FOUNTAIN PA1NT BRUSII MFG.
CO., ,
1623 Blue Island Avė, Chicago, 111.

3215 S. Wallace St.

Mokiname: patrinų padarymui,
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo;
klesos. dienomis ir vakarais.
Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvama mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad
kriaučių Sapose.

Master Scwing School

PARDAVIMUI 5-ių kambarių ra
kandai gerame stovyje, taipgi ir
kambarius galima rendavot ant vie
tos, jei tik norima. Kam reikalinga
atsišauki t
ST. BALTRAITIS,
1947 Wilmot Avė. 2-os lubos
Arba šaukit Artnitage 7008
PARDAVIMUI 5 kambarių rakan-

VELTUI $30.00
dai: 2 komodės, 2 kaurai, 2 misingi
Paauksuoti laikrodėliai su puikiau nes lovos, pilno saizo, kita vienam gu
siais 21-akmenimi ir retežėliu vy-j lėti, kukninis pečius, seklyčios setas.
tams ar moterims. Pagarsinimui sa Parduosiu visus ant syk, arba at
vo tavoro, nusprendėme išdalinti 5,- skirai. Noriu greitai parduoti, ka
000 Šių laikrodėlių VELTUI. Plates dangi greitai išvažiudju. Savininkas
nių žinių kreipkitės į katalogą išsių ant antrų lubų. 822 W. 37th PI., A.
sime aplaikę 12c stampoms.
Balčius.
PEARL TRAIDING CO.,
Box 122,
PARDAVIMUI 5 kambarių rakan
189 Perai St.,
New York, N. Y.
dai geram stovy, kaip nauji, skuros
setr.s, 4 šmotai, valgomo kambario se
tns, siuvama mašina ,naujos mados,
PABDAVMUI
GBOSEBNi kaštavo $250 ir visi kiti rakandai rei
kalingi 5 kambariam. Priežastį pardulenkų ir lietuvių apgyventa.
vjmo
patirsite ant vietos.
3241 So. Morgan St.
3247 S. Union Avė., Ist floor front
Matyti galima visada.
BEVEIK už pusę kainos pardavimui
bučernė su groseriu tirštai apgyven
PARDAVIMUI 3 šmotų seklyčios
ta lietuvių. Biznis labai gerai eina. f etas, kaip naujas. Pigiai. Atsišauki
Listas yra geras. Rendos $35.00 į te nedėlioj.
\
»
mėnesį. 4 puikus kambariu' pagyve
713 W. 21st St., Kas floias
nimui. Kaina tik $1,500. Vertas yra
iki $2,500; priežastis pardavimo labai
svarbi. Nemokantį biznio išrųokui.J '.
Kas norit, bosu būt ir pinijBfo padaryt,
nepraleiskit Šitos progos. Atsisaukit tuoj J. Namon 3328 S. Halsted St.
NAUJŲ METŲ dovana, kis pasi
skubins — bus pirmesnis. Pardavi
mui
tono trekas, Smit'n formos,
M
gerame stovyj, labai
parankus dėl
PARDAVIMUI confettory krautu bučernių ir groseroių, kaina $110.00.
vė, daro gerą biznj. Pardavimo prie
PETER GEDEIKA,
žastis, turiu kitą biznį. K
1606 So. Halsted St.
Tel.: Canal 3107
- ----—»
PARDAVIMUI bučernė ir grosemė,
gera vieta ir geras biznis, visokių
tautų apgyventa, daugiausia lietu
viais.- Bridgenorto kolonijoj. Lysas
PARDAVIMUI AR IŠMAINYMUI
ant 4 metų. Turi būti parduota grei-* ant prapertes žemė su budintais 12
tu
i5 ^esincinų Lietuvoj. Prie tam randasi
t. ‘laiku,
" L, nes savininkas
. ' ' . išvažiuoja
,v
Lietuvą. Atsišaukite į Naujienų Sky didelis sodas, labai gražioj vietoj. Barių. 5,
3210 So. Halsted St .
gužiškių kaime, šidlavos valsč., Ra
seinių apskr. S. F. Shimkus, 3066 E.
PARDAVIMUI štoras lietuvių ap 92nd St., 3-as aukštas Union Bank
gyvento j vietoj, biznis nuo senai iš Bldg. Tol.: So. Chicago 7679.
dirbtas vyriškų aprėdalų ir avalinės:
vyrų, moteli) ir vaikų. Priežastį
MAINOME, parduodame namus,
pardavimo patirsite ant vietos.
farmas, bučemes, automobilius, ir ki
JUOZAPO RIDIKO štoras
tokius biznius; turime namų didžiau
_ 3354 S. Halstęd St.
siame pasirinkime visose dalyse mies
to. Taipgi apdraudžiame visokius
PARDAVIMUI bučernė ir groser- turtus nuo ugnies, pavogimo, užmuši
nė. Parduodu greitai ir pigiai. Ge- mo ir kitokių nelaimių. Kreipkitės.
vieta padaryti pinigą. Pardavi- BRIDGEPORT RE A L ESTATE CO.
m o priežastį patirsite ant vietos.
3328 S. Halsted N. W. Cor. 33 rd PI.
J. TAROZAS,
4518 S. Wood St.
MILDA REAT, ESTATĖ CO.

AUTOMOBILIAI

LSS 174 Kuopos metinis susirinki
mas įvyks ateinantį sekmadienį^ sau
sio 1 d., 1 vai. po pietų A. Pociaus
salėj, 3824 So. Kedzie av. — Kiek
vienas narys privalo atvykti, nes yra
svarbių reikalų aptarti, taip jau bus
rinkimas naujos valdybos ateinan
VYRŲ
tiems metflms. Be to bus. nominuo
jami kandidatai į LSS Pildomąjį Ko
REIKALINGAS patyręs virėjas, ku
mitetą ir kitas įstaigas.
ris
supranta savo darbą prie valgyk—Sekr. K. Kipšas.
los-restaurano.
Atsiš'iukit po numeriu:
North Side. — Vaikų dr-jėle “Bijū
1947
Wilmot Avė., Phone Armitago
nėlis” gruodžio 31 d., 7:30 v. v. Liuo7008.
sybčs svct., 1822 W. VVabansia Avė.
ST. BALTRAITIS,
sulauta Natrius Metus ir turės eglai X
tę. Vaikai išpildys gražų programą,
REIKIA šviesaus jauno vaikino at
p parkui bus smagus pasilinksmini
stovauti
dirbtuvę pagabiama laike.
mai iki ateisiant naujiems metams.
Visi nuoširdžiai kviečiami atsilankyti. Geri extra pinigai. Klauskit M r. Kossack.
—Komitetas.
McCLEAN & CO.
Suite
415
—16—17.
'
Roseland. — SLA 139 Kuopa ren
1592
326
River
St.x
Tel
Central
gia teatrą ir balių Naujų Meti) die
na, sausio 1, J. Stančiko salėj, 205 E.
115-ta g-atvS. Bus suvaidinta trijų
veikmu komedija “Balon kritęs sau
REIKIA lietuvio virėjo į lietuvišką
sas nekelsi”, ir kitokiu pamarginimų,
valgyklą.*
Turi būt patyręs savo daro paskui šokiai iki vėlos nakties.
PARDAVIMUI pool-room su septy
be.
Pastovus
darbas, gera mokestis. niais
—Komitetas.
stalais ir barbernė su trim krės
J. PILKIS
lais.
Viskas yra nauji, geram ai
Cicero, III.
Lietuviška Tautiška ....Draugystė 4837 W. 14 th St.,
dėjime, geroj vietoi, tarp lietuvių ir
Vienybė taiso bailu su programų šeš
rusų apgyventoj kolonijoj; geras biz
tadienį, gruodžio. 31, 7:30 v. v. Melnis. Priežastis pardavimo— savinin
dažio salei. Bus suvaidinta “Kurčias
REIKALINGI žmonės ant gyveni- kas išvažiuoja Europon. Parsiduoda
žentas”. Kviečiam-e atsilankyti.
mn su valgiu $8.00 į savaitę, bo vai- pigiai.
—Komitetas. • gio $3.00. šviesus kambariai, patar1211—1217 Westminster Avė.
navimas uždvka.
Detroit, Mich.
St. (’harR's, III. — šv. Jurgio Karei
1606 S. Ha’sred St.
viu Draugija šeštadienį, gruodžio 31,
PARDAVIMUI
nooltible North
taigi Naujiems Metams sulaukti, tai
REIKIA ŽMOGAUS SU $6,000, Side: 3 stalai. Labai tinkanti vieta
so didelį balių Union Hail salėj, 40 mes turime net^ntą ir oąime organi- ’ bnrbernės atidarymui i frontą. Gali
E. Main st. Balius prasidės kai n zi’oti ant $256.000, yra auksino proga te rauti paskyrium stalus nirkti. Par7:30 v. v. ir tasis iki vėlynai nakčiai. dol gero žmogaus; gali uždirbti davimo priežastis — važiuoju į LieKviečiamo vietos ir apieiinkės publi 100% . Aįsišaukite nedėlioj sausio 1Į tuvą. Wm. Ba.liunas
ka gausiai atsilankyti ir linksmai d., nuo 1 iki 5 vai. vakare, 2476 Archer
1656 Wabansia Avė.
Naujus Metus sulaukti.— Komitetus. Avė., (arti
nrti Halsted).
> Tel.: Monroc 5912
1 ,

REIKIA DARBININKU

pirmą pasiūlymą, nes apleidžiu mies
Pirkėjas galės apsigyventi toj pa
Čioj vietoj, jei patiks.
tą.

»o. 1—Ji

Design ir pasisiūti sau
drapanas.

RAKANDAI

Atsiimkit laiškus iš-Pašto

E

4

NAMAI-ZEME

751 W. 31 St.

'

Princi palas
JOS F. KASNICKA

190 North State St.
Kampas I^ake St. 4-fl.

P-lės E. KAZLAUSKAITĖS
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo
MOKYKLA
Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti ir
desinuoti drabužius moterims ir
vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialės instrukcijos pagal
sutarimą.'
EVELYN ACADEMY OF
GOWN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams St.,
Tel:. Harrison 1421.
Chicago.

Mokinkis dressmaking.
i

Specialus vakarinės klesos bizniavoms merginoms, pasisiuvimui
sau dresės.
VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGES
2407 Madison Street,
6205 S. Halsted SL

.A

1

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininkų.
_____________________ ——

Leveskio Mokykla .
PERSIKĖLE
Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; t
Grammar School, High School ir
Prekybos dalykų.
Prirengiama
prie kvotimų į visas augštesniasias
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30.
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 v. p.
p. mokinama lietuvių gramatika.
3454 So. Halsted gatv.
arti 35tos gat.
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AUŠROS MOKYKLOJ
Antradienį, I^apkr. 8, prasidės
pamokos anglų kalbos. Mokintojaus Povylas Adomaitis. Visi
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei
didesnės naudos mokiniams ir
parankumui mokyklai. Prisirašyt galima visada.
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3001 So. Halsted St.,

Phone Yards 6296
Chicago, UI.
Perkame ir parduodame prapertes,
taipgi mainomo farmas ant miesto
praperčių ir mainome visokius biz
AMERIKOS LIETUVIŲ
nius ant namų, ir automobiliu. Turi
me namų didžiausiame pasiskyrinve
visose dalyse miesto. Apsaugo.iame
nuo ugnies namus, biznius ir rakan
Mokinamai angliškos ir lietuviškos
dus. Taipgi insiuriname gyvastis ir
nelaimingų atsitikimų geriausiose už kalbų, aritmetikos, knygvedystfts, ste
tikrintose komapniiOse. Klauskite K. nografijos, typewri1 ing. pirklybos tel
šių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelJ. Filipovich, arba AV. Eringis.
noa istorijos, geografijos, politikinM
piliatystės, dailiaraŠysMAINAU savo cottage su 2-iems ekonomijos,
tės ir tt.
lotais bile ant niznio — bučernės,
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto ik’
gicserne ar kito kokio biznio. Labai 4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6
gera vieta lietuviui tyras oras. At- iki 40 valandai.
i to
8100 SO. HALSTED
CHICAGO.
3222 N. Nagle Avs.
Dunning, III.

IMPERFECT
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Braižymo, siuvimo — Dienomis ar
vakarais.

MOKYKLA
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