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Francijai gręsia izoliacija. Du advokatai nuplakti.
Genoa konferencija įvyks nors 

Francija ir nedalyvautų.
Chicagietis advokatas Mulks 

nuplaktas govedos Louisianoj.

PARYŽIUS, sausio 15. — Ge- 
noa ekonominė konferencija 
įvyks, nors Francija joje’ir ne
dalyvautu. Anglijos, Belgijos ir 
Italijos delegatai, kada jiems 
pranešta, kad Francija prieši
nasi dalyvavimui Rusijos ir 
Vokietijos, pasakė, kad niekam 
nebus leista suardyti “svar
biausią konferenciją po paskel
bimo taikos.“

Francijai gręsia izoliavimas, 
jei ji greitu laiku neratifikuos 
vyriausios tarybos susirinkimo 
Cannes nutarimus.

Dar nežinia kokios politikos 
laikysis busiantisis Francijos 
premieras Poincare. Jis per 
dvi valandas tarėsi su Anglijos 
premjeru Lloyd George, bet la
bai slepiama apie pasitarimo 
pasekmes. Oficialiais praneši
mas vien tik sako, kad “nutari
mų padalyti nepasisekė“.

Poincare dar nepasisekė su
daryti kabinetą. Jis sako, kad 
jam sunku yra rasti tinkamus 
žmones. Kiti betgi sako, kad 
jis nenori bandyti sudaryti ka
bineto iki nebus įsitikinęs, kad 
Anglija rems naująją Francijos 
politiką. Todėl tai ir buvo 
pasitarimas su Lloyd George.

Poincare sudarė kabinetą.
PARYŽIUS, sausio 15. — 

Poincare paskelbė, kad jis jau 
sudarė kabinetą. Be premiero 
jis taipjau bus užsienio reikalų 
ministeris. Kitos trįs svarbiau 
sios ministerijos pavestos ne
prityrusioms žmonėms, kurie 
viskame premiero turės klausy
ti. Iš to sprendžiama, kad 
jMits Poincare nori viską valdy
ti ir pats vienas nustatinėti 
Francijos politiką.
Panaikins vyriausiąją tarybą.

Eina kalbų, kad Poincare 
susitaikė su Lloyd George ir 
kad pasitarimas tarp jų buvo 
sėkmingas. Po pasitarimo Po
incare pasakė, kad “visi inter
nacionaliniai klausimai bus ri
šami kaip ir pirmiau — per 
ambasadorius.“

Tas reiškia, kad vyriausioji 
talkininkų taryba bus panaikin 
ta. Poincare sako, kad bus 
dar vienas tarnybos susirinki
mas ir tada ji nustosianti veik
ti, o paskui viskas bus vedama 
per ambasadorius.

Prezidentas Millerand nepa
norėjo pasitarti su Lloyd Geo
rge ir nepasikvietė jo pas sa
ve. Tas parodo, kad Millerand 
yra labai nepatenkintas Angli
jos pasiūlytąja sutartim apie 
Anglijos-Francijos sąjungą. 
Millerand norėtų, kad sąjunga 
butų padaryta be jokių sąly
gų, kuomet Anglija etato r 
kurias sąlygas. Išrodo todėl, 
kad Millerand neleis ir' naują
ja m premjerui daryti sąjungą 
su Anglija dabartinėmis sąly
gomis.

CHICAGO. — Gauta žinių, 
kad ebieagietis advokatas Ha- 
rold Mulks, guli sumuštas Dal
ias, Texas ligonini tyj. Jis sako, 
kad du žmonės pėtnyčioj su
griebė jį Shreveport, La. vieš
buty), pasodino automobiliu ir 
išvežę 20 mylių už miestelio, 
sumušė ir nuplakė jį. Tada jį 
mažoje stotyje pasodino į trau
kinį su persergėjimu niekad ne- 
begrįšti į Shreveport. Tas 
traukinis atgabeno jį Greenvi- 
lle, Tex., iš kur jis atvyko į 
Dalias.

Jis sako, kad jį pasamdę trįs 
žmonės, kurie buvo kaltinami 
kaipo valkatos Shrevporte, ve
sti jų bylą ir nuo laiko jis ko 
lėtą sykių buvęs persergėtas 
mesti tą bylą ir apleisti miestą.
Kitas advokatas nuplaktas.
SHREVEPORT, La., sausio 

15. — Advokatas Harold F. 
Mulks pėtnyčios vakare tapo iš 
vogtas iš vietos hotelio, nuvež
tas už miesto, nuplaktas ir pa
sodintas traukiniu. Mulksui 
kalbant su hptelio klerku, pri
ėjo du žmonės ir pareikalavo, 
kad jis eitų su jais. Jis jiems 
pasipriešino, bet jį prievarta 
išvilko iš hotelio ir pasodino 
automobiliui). Paskiau prie jų 
prisidėjo ir daugiau žmonių.

Mulks buvo apsiėmęs vesti 
dviejų menamą IWW. organi
zatorių, Glaudė Irwin ir W. M. 
Hickey, bylą. Jie yra nuteisti 
00 dienų kalėjiman neva kaipo 
valkatos, nors jie visą laiką 
dirbo Standard Oil Co. kempė
je. Sakoma, kad jam bylą ve
sti payedė American Givil Li- 
berties Union iš Nevv Yorko.

Dieną prieš tai, taigi ketver
ge, nežinomu budu prapuolė iš 
Shreveport kitas advokatas — 
W. M. Carney iŠ Oklahoma Ci
ty, kuris irgi buvo pradėjęs 
studijuoti anų IWW. narių by
lą. Apie jo likimą nieko čia 
nežinoma.

Americafa Civil Liberties 
Uhon telegrafo Louisianos gu
bernatoriui Parker, reikalau
dama nuodugniai ištirti nupla
kimą Mulks. Ji sako, kad ir 
advokatas Carney irgi govedos 
tapo nuplaktas.

Yra kaltinimų, kad IW\V. 
nariai buvo areštuojami šioj 
Standard Oil Co. kempėje kai
po valkatos, nors jie tai kom
panijai dirbdavo. Juos areštuo
davo vien todėl, kad jie yra 
IWW. nariai ir paskui leisda
vo kalėjimai! neva kaipo val
katas.

Advokatų įsimaišymas galėjo 
iškelti aikštėn tokį aliejaus tru 
sto elgesį ir priversti nuteis
tuosius paliuosuoti. Todėl spė
jama, kad ir užpuolimas ant 
advokatų tapo surengtas tos 
aliejaus trusto žmonių, ar bent 
su trusto žinia ir pritarimu.

Areštavo komunistus.

Turkijos nacionalistų vadovas 
tapęs nužudytas.

LONDONAS, sausio 15. — 
Exchange Telegraph praneša iš 
Konstantinopolio, kad gautomis 
ten iš Turkijos nacionalistų 
sostinės Angoros žiniomis, Tur 
kijos nacionalistų vadovas/Mu- 
stapha Kernai Paša tapęs nužu
dytas. 

■ ’

Ultimatumas Chinijos 
valdžiai.

Generolas reikalauja pašalint 
premierą ir grūmoja karinėmis 

priemonėmis.

^HANHAI, sausio 14. — Iš 
Hankow pranešama, kad gen. 
Wu Pei Fu pasiuntė telegramą 
Chinijos prezidentui, reikalau
damas pašalinti premierą 
Ciang, kurį jis kaltina kaipo 
Japonijos šalininką. Gen. Wu 
grūmoja, kad Jei per tris die
nas nebus duota atsakymo, jis 
bus priverstas griebtis karinių 
priemonių.

Gen. Wu kareiviai jau eina 
šiaurės pusėn. Jis taipjau pa
kvietęs kelių provincijų mih- 
tariąius gubernatorius prisidė
ti prie opozicijos Liang admi
nistracijai.

Premieras Liang gi ginas* 
kad jis nesąs Japonijos šali
ninkas ir kad jis neyedęs slap
tų derybų su Japonija apie 
Šastungą.

Ratifikavo sutartį.
DUBLINAS, sausio 15. — 

lietinės Airijos parlamentas, 
kuris vakar ryte laike savo su- 
ririnkimą, į mažiau kaip valan
dą laiko ratifikavo taikos su
tartį su Anglija. Ratifikuota 
sutartį vienbalsiai, kadangi de 
Valeros šalininkai posėdyje 
nedalyvavo.

Tearia meoi tas taipjau patvirti
no ministeriją iš 8 žmonių. 
Griffith miųisterijon neįeina, 
kadangi jis yra Dail išrinktas 
šalies prezidentu. Taipjau neį
eina ir Dail šalies gynimo mi
nisteris Mulcahy. Jie neįeina 
politiniais išrokavimais, tikslu 
nuginkluoti de Valeros šalinin
kus, nes Dail yra respublikos 
parlamentas, kuomet šis parla
mentas buvo sušauktas sulig 
senaisiais Anglijos įstatymais, 
kurių sinn feineriai nepripažįs
ta, bet kuią sušaukti buvo rei
kalinga formaliniam sutarties 
ratifikavimui.

FLORENCE, Italijoj, sausio 
13. — Karabinieriai šiandie a- 
reštavo daug komunistų vado
vų, kurie dalyvavo suokalby] < 
suverbuoti raudonąją armi
ją, organizuojant jaunimą iš 
naujokų klesų.

Tariasi apie prekybą. .
VIENNA, sausio 15. — Da

bar Viennoje randasi Vengrijos 
premieras Bothlen su visu šta
bu pagelbininkų. Jis atvykęs 
reikalais Burgenlando. Bet tas 
klausimas liko užmirštas ir 
svarbiausiu klausimu liko at
naujinimas prekybos tarp tų 
dviejų šalių. Austrijos premie- 
rui pasiūlius, abi delegacijos ta 
po padalintos į komitetus, kurie 
svarstys finansų, transpontaci- 
jos, prekybos ir kitus pana
šius klausimus. Tikimąsi, kad 
šį sykį pasiseks atidaryti rube- 
žius, ar sumažinti rubežių keb
lumus. ,

Pirmesnės konferencijos už
sibaigdavo tik gražiais žod
žiais, bet rubežiai tarp šalių 
pasilikdavo uždarytais ir todėl 
prekyba per juos pereiti nega
lėdavo.

WASHINGTO'N, sausio 12. 
(Elta) — Lietuvos delegacijos 
Ženevon sąstatas yra tokis: 
Pirmininkas, Lietuvos atstovas 
Anglijai, Naruševičiuj; vice
pirmininkas, Lietuvos atstovas 
Šveicarijai, Sidzikauskas; Stei
giamojo Šeinio sekretorius, 
Natkevičius; ir Seimo narys, 
Šmulkštys. Sausio 0 d. Vakarų 
Politikos Departamento direk
torius, Balutis, išvažiavo Žene
von, Delegacijos pirmininkas ir 
kiti nariai išvažiavo sausio 7.

14.
už-
vos 
pie-

PARYŽIUS, sausio 14. — 
Ėelgijos užsienio reikalų mini
steris Jaspar šįvakar paskelbė 
projektuojamą Anglijos ir Bel
gijos sutartį, kurioj Anglija 
prižada suteikti Belgijai pilną 
pagelbą, jei kas užpultų jos 
šalį.

Amerikos lietuviai Klaipė 
dus krašlė.

nuslinkimai

f ------- j—

SCRANTON, Pa., sausio 
— Keturi žmonės liko 
griauti, 3 sužeisti ir keli 
išsigelbėjo 20 akrų plotui
tinėj Scrantono dalyj įgriuvus į 
kasyklą. Keletas namų ap
griauta ir vandens ir gašo per
yklos nutrauktos. Kadangi že
mė po miestu yra išrausta ka
syklų, tad tokie
žemės į kasyklas pasitaiko ne
retai. Kompanija sako, kad 
pirmesnioji kompanija buvo su 
dėjusi silpnus stulpus kasyklo
se, kurie neatlaikė didelio sun
kumo žemes sluogsnio.

Padėtis Armėnijoje gerėja.
AVASHINIGTON, sausio 12. 

(Elta) — Gautomis žiniomis, 
Amerikos lietuviai įvesdina sa
vo pinigus ne tik Didžiojoje 
Lietuvoje, bet ir Klaipėdos kra 
šte, pirkdami tenai žemės, 
miestuose namus, steigdami 
prekybos bei pramonės įstai
gas. Jiems tarpininkauja prū
sų lietuvių suorganizuotos ben
drovės “Rytus>‘ ir “Jura“ ku
rių priešakyje stovi žmonės 
Mažosios Lietuvos veikėjai 
“Ryto“ bendroves p. Stiklio- 
rius ir “Juros“ bendrovės 
D-ras Gaigalaitis. Re to Ame
rikos lietuviams taipininkauja 
ir apsigyvenęs dabar Klaipėdo
je

Šalis jaučiasi saugi, gyvento
jai aprimsta ir grįžta prie 

darbo.

sau-

kun. Jonas Žilius.

Suimti viršininkai
WACO, Tex., sausio 14. — 

Pavieto advokatas, šerifo pagel

KONSTANTINOPOLIS, 
šio 15. — Grįštantįs iš Armė
nijos amerikiečiai pirmu kartu 
bėgyje kelių metų pradeda 
skaisčiau apibudinti jiadėtį toje 
šalyje. Pirma kas puola į li
kis, tai kad gyventojai jaučiasi 
saugiais. Baimė apie rytdieną 
visai išnyko. Aleksandrapo- 
lyj ir Erivaife, kur per pasku
tinius keturis metus gyvento
jai gyveno susikrovę savo dai
ktus, kad galėtų reikale tuo- 
jaus pabėgti, dabar aprimo ir 
sugrįžo prie savo darbo.

Vaikai reguliaciniai lanko 
mokyklas, kurias įkūrė Arti
mųjų Rytų šelpimo asociacija. 
Biznis irgi pradeda atsigauti. 
Daug žmonių dirba prie gele
žinkelių ir nors trūksta rcik-

bininkas ir dar 13 kalinių tapo j traukiniai įstengia^ y^’k" 
atgabenta iš Mexia, Tex., L.„_ 
gubernatorius Neff paskelbė 
karo stovį.

Dar 25 kaliniai yra uždaryti 
Mexia šokių salėj ir bus atga
benti į čia ryto. Tai daromas 
valymas to miestelio, kadangi 
tas piiestelis nesivaržė jokiais 
įstatymais ir degtinė jame lie
josi upeliais, o gembleriavimas 
žydėjo. Daug degtines ir geni 
bleriavimo įrankių konfiskuo
ta. Kad visa tai sustabdžius 
šiame aliejaus miestelyj, kuris 
iš kaimo urnai išaugo į didoką 
miestelį ir kuriame gyventojai 
buvo priversti gyventi šėtrose, 
mokėdami už jas labai augštas 
nuomas, gubernatorius prisiun 
tė valstijos miliciją ir paskel
bė karo stovį*

Prie viso to dabar prisidėjo 
gaisras, kuris vakar pridarė 
miesteliui už 16750,000 nuos
tolių.

. .J.,..

.Ūpu | C’ .
kur ščioti kartą į dieną. Valdžia 

I deda visas pajiegas reorganiza
vimui šalies. Maskva materia
liai tam gelbsti.

Tūkstančiai pabėgėlių atvyk 
sta iš Apatolijos, bet jie-diebe- 
gyvena gatvėse, kadangi jiems 
yra įkurtos koncentracijos sto
vyklos, iš kur juos siunčiama 
prie ūkio darbų. Manoma, kad 
jei Armėnija gaus sėklų, seka
mą rudenį ji galės atsistoti 
ant savų kojų.

Armėnai apleis Turkiją.
' , ----- -—į. J

Tau-

NAUJAS KABINETAS 
RUSIJOJE.

Premie-RYGA, sausio 15.
ras Leninas užbaigė sudarymą 
naujo kabineto. Pasilieka^ veik 
visi senieji miniateriai, pridė
jus prie jų dar 3 naujus port
felius. Naujasis kabinetas su
sideda iš 17 narių. Jis labiau 
rusiškas už pirmesnius, nes a- 
part 2 žydų, 1 lenko ir vieno 
gruzino, kiti visi yra rusai.4 
Čekos viršininkas Dzenžinski 
gavo vidaus ir komunikacijos 
ministerio portfelį. y 

_ _ ■___________• >

GENEVA, sausio 15 
tų sąjungos tarybos preziden
tas Paul Hynians įteikė tarybai 
telegramą, kurią gavo Belgijos 
kardinolas Mercier nuo protes- 
tonų bendrijos ir Armėnijos 
katalikų patriarchato Konstan- 
tinopolyj. Telegrama praneša, 
kad visi gyvenantis Turkijoje 
armėnai nutarė apleisti tą ša
lį. Telegrama lodei prašo duo
ti laivų transportavimui 
120,000 žmonių.

Maksim Gorki serga.

660 žuvo dėl automobiliu.
CHICAGO. Chicagoje ir 

Cook paviete pereitais metais 
automobiliai užmušė 660 žmo
nių. Visose Jungt. Valstijose 
automobiliai 1921 m. užmušė 
12,000 žmonių. New Yorke už
mušta 833 žmonės, Philadelp- 
hijoj 191, o Detroite tik 65.

Svarsto Karelijos klau 
simą.

MASKVA, sausio 13. — Kad 
kaip nors pritraukus moksli
ninkus ir profesorius ir išga
vus iš jų daugiau darbo, vald
žia nutarė jiems duoti pilnas 
valdžios porcijas — didžiau
sias porcijas, kurios yra duo
damos Rusijoje. Tai vien Ma
skvoje palies apie 7,000 žmo
nių. Valdžia tuo tikisi prisige
rinti prie mokslininkų, kad jie 
paskui pagelbėtų bolševikams 
pagerinti šalies ekonominę pa-

GENEVA, sausio 15. —Tau
tų sąjungos taryba vakar pra
dėjo svarstyti ginčus tarp Fin- 
liandijos ir sovietų Rusijos už 
rytinę Kareliją, kur dabar siau
čia parltizantiškas* kanas.

Ispanijos delegatui pavesta 
parašyti rezoliuciją, kuri bus 
atsakymu į Suomijos prašymą 
tarpininkavimo šitamę ginče.

Pašto viršininkas traukiasi
WASHiINGTON, sausio 15. 

— Baltąjame name paskelbta, 
kad generalinis pašto viršinin
kas Hays neužilgo pasitrauks 
iš kabineto, kad patapus vedėju 
didelės krutamu jų pa veikslų 
asociacijos, kuri mokės jam 
daug didesnę algą. Prezidentas 
Hardingas sako, kad jis negali 
pasipriešinti Hays pasitrauki
mui.

Dar nežinia kas užims Hays 
vietą.

Influenza Skandinavijoje.

STOaKHOLM, sausio 15. — 
Skandinavijoje su nepaprastu 
greitumu vėl pradėjo platintis 
infhienzos epidemija. Ligo
niai betgi dabar serga trum
piau, nesuserga kitomis 
mis ir mirtihgufnas yra 
maižas. •

labai

13. 
kad 

usio 15 d. jo automobi-

W
— Hįėnry Ford paskelbė, 
nuo
liai vėl bus kiek nupiginti.

1NGTON, sausio

LONDONAS, sausio 15. —1 
Po trumpų derybų su gele
žinkelių viršininkais, visuoti-' 
nas Airijos geležinkelių darbi-' 
ninku streikas tapo atidėtas 
vienam mėnesiui. j

BERLINAS, sausio 15. — 
Garsus rusų rašytojas Maksim 
Gorki gal jau nebepamatys 
Rusijos. Tai bent mano jo 
draugai.

Prieš kiek laiko Gorkis atvy
ko iš Rusijos j Vokietiją gydy
tis Nauheime nuo kankinusio 
jį širdies ligos. Tečiaus pasiro
dė, kad jis turi ir džiovą, delei 
ko prisięjo jį perkelti į augš- 
tesnį ir sausesnį klimatą. Pata
riant specialistams, jį išgaben
ta į St. Blazie sanatoriumą 
Juodąjame miške.

Dabar jis yra tiek nusilpnė
jęs, kad nė laiškų jam nebedi 
dama. Artimi draugai sako, 
kad viena pusė plaučių jau vi
sai sunaikiintja.

MINLSTERIŲ DVIKOVOS.
BUDAPJ^TAS, sausio 15. — 

Vengrijos užsienio reikalų mi
nisteris Banffy vakar dyikovo- 
je šaudėsi su Karolio rėmėju 
Sigray, • bet nė vienas nepatai
kė. Paskiau kardais kapojosi 
justicijos ministeris Tomasany 
su atstovu Rokovszy. Minis
teris liko*lengvai sužeistas į 
ranką.

...... t-—

2 ŽMONĖS UŽMUŠTI EKS- 
PLIOZIJOJ.

■DETROIT, Mich., sausio 14. 
— Du žmonės liko užmušti ir 
daug sužeista Hanna Fumar 
Co. dirbtuvės ekspliozijoj, ant 
Zug salos.

Užsidarė katalikų bankas.
LONDONAS, sausio 15. — 

Iš Rymo pranešama, kad Pa
lermo Katalikų Bankas uždarė 
savo duriš.

Fordas pirktų visą Francijos 
laivyną.

WASHINGTON, sausio 13. 
—» Francijos valdžia kablegra- 
ma paklausė Henry Ford, ar jis 
kartais nenorėtų pirkti karinių 
laivų. Fordas į tai atsakęs, 
kad jis pirktų visą Francijos 
laivyną, bet dalimis laivyno— 
skrepais, jis nėra užinteresuo- 
tas. Atsakymo į savo kable- 
gramą jis dar negavęs.

I

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visų laikų rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia irkuopigiausia pinigų per
siuntimų Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 

, NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
S GREIČIAU ir PIGIAŪ kaip NAUJIENOS PER 
‘V SAVO DU CHICAGOS OFISU.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurių Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilnų gvaran- 
tijų už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas garantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

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

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Hal st Chicago, UI
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Komunistų 
internacionalo 
kapituliacija.

Vokietijos 
partijos organas^ 
Fahne”, praneša,

fronto per- 
kad komu- 
savo tikslo, 
darbininkų

komunistų I unijas ir socialistų partijas, 
“Rote | jie patys ėmė irti ir smukti, 

kad tos 
partijos centralinis komiteį
tas nutarė paduot įnešimą 
Trečiojo Internacionalo pil
domajam komitetui, kad ji
sai darytų žingsnius įvykini- 
mui bendro veikimo visų 
tarptautinių darbininkų 

klesos organizacijų: Komu
nistų Internacionalo, Raudo
nojo Unijų Internacionalo, 
Tarptautinės Darbininkų 
Unijų Sąjungos (Amsterda
mo Internacionalo), Tarp
tautinės Socialistinių Parti
jų Vienybės (Viennos Inter
nacionalo) ir Antrojo Inter
nacionalo.
, Vokietijos komunistai, va
dinasi, siūlo, kad komunis
tų internacionalas kviestų j 
bendrą darbą ir tarptautinį 
darbininkų unijų susivieni
jimą, ir nepriklausomuosius 
socialdemokratus, ir deši
niuosius (scheidemanni- 
nius) socialistus. O kadangi 
Vokietijos komunistai visuo
se svarbesniuose klausimuo
se veikia pagal nurodymą iš 
Maskvos, tai nėra jokios 
abejonės, kad tam sumany
mui pritaria patys Trečiojo 
Internacionalo vadai.

Šitas sumanymas kilo po 
to, kai Francijos socialistų, 
partija savo suvažiavime iš
kėlė mintį tarptautinio visų 
darbininkų partijų (socialis
tinių ir komunistinių) kon
greso. Tai minčiai tuojaus 
pritarė Vienuos Internacio
nalo valdyba, bet ji atrado, 
kad, pirma negu šauks toki 
kongresą, įtikta padaryt 
mažesnę konferenciją. Ji nu-1 
tarė, būtent, šaukti konfe
renciją visų darbininkų par
tijų tų šalių, kurias paliečia 
Versalio taikos sąlygos, t. y. 
Francijos, Vokietijos, Ang
lijos, Austrijos, Italijos ir kj

Kaip “Naujienose” jau 
buvo rašyta, Vokietijos ko
munistų spauda pasipriešino 
šitam planui. Bet praėjus 
keletui dienų, ta spauda 
pranešė, kad Vokietijos ko
munistai neatsisako daly
vauti minėtoje konferencijo

je. Tokią permainą savo po
zicijos ji, veikiausia, padarė 
pagal paliepimą “iš augš- 
čiaus”. 0 dar už keleto die
nų, vyriausias komunistų 
organas Vakarų Europoje 
jau praneša, kad Trečiasis 
Internacionalas bus para
gintas kviesti į vienybę viso 
pasaulio socialistus ir komu
nistus.

Šitie reiškiniai rodo, kad 
tarptautinis komunistų ju
dėjimas griežtai maino savo 
frontą. Iki šiol svarbiausias 
jo uždavinys buvo skaldyti 
ir ardyti didžiausias darbi
ninkų unijas ir socialistų 
partijas. Visi atsimena kiek 
pamazgų pylė komunistų 
laikraščiai ir agitatoriai ant 
“geltonojo” Amsterdamo 
unijų internacionalo, ant 

“social-išdavikiško” Antro
jo Internacionalo ir “pusiau- 
išdavikiško” Vienos Inter
nacionalo. 0 dabar komu
nistų judėjimo viršūnės jau 
šaukia į venybę tuos “gelto
nuosius” ir “išdavikus”!

Kodėl tokia 
maina? Todėl, 
nistai neatsiekė 
Ažuot suardę

Tik prisišlieję prie masinio 
darbininkų judėjmo ir prie 
socialistų partijų, jie dar ti
kisi turėti šiokios tokios 
reikšmės.

Mes sveikiname šitą at
mainą. Bet kartu pataria
me komunistų darbuoto
jams, kad jie stengtųsi eiti 
šiuo naujuoju keliu nuošir
džiai ir mestų į šalį tą pur
viną demagogiją, kurią jie 
iki šiol vartojo prieš socia
listus, melais ir šmeižtais 
nuodindami darbininkų pro
tus.

Apžvalgų
“LIETUVOS ŪKININKAS” 

APIE ŠMUGELĮ.

Kadangi Chicagos “Draugas” 
dar vis monija savo skaityto
jams akis ir pasakoja, kad kun. 
dr. Purickis ne dėl šmugelio 
turėjo pasitraukti iš ministe- 
rio vietos, tai mes čia paduo
sime “Lietuvos Ūkininko” nuo
monę apie tą dalyką.

Gruodžio 22 d. numeryje, "ta
me Kauno laikraštyje tilpo 
straipsnis, kur tarp kitko įsako
ma:

“šiomis dienomis išėjo 
aikštėn jau senai viešai ap
kalbamas Kaune ir provin
cijoje vadinamas ‘šmugelio 
biuras’, kuris varė tą šmu 
gelį tarp Maskvos ir Berly
no. Visa eilė šmugelnihkų, 
turėdami su kunigu Puric
kiu ryšius ir kitais jo pagal
bininkais valdininkais vežda
vo iš Vokietijos į Maskvą 
sachariną, kokainą ir iš ten 
kitokius daiktus. Kun. Pu
rickis su kitais, turėdamas 
leidimą maitinti Maskvoje 
Lietuvos atstovybę, vieton 
vieno pūdo reikalingo jai 
maisto siuntė vagonais, skry
niomis ir kitais budais. Nie
kas nesekė tokių kun. Puric
kio darbų. Pagalios žvalgy
ba, Krašto Apsaugos Minfs-

plėšė patikrinti tris vagonus, 
kurie buvo Užsienių Minis- 
terio antspalida. prispausti. 
Pasirodė, kad vienas vago
nas buvo miltų prikrautas, 
kitas cukraus. Trečią j am bu
vo sacbariųas ir kokainas, 
kurie buvo siunčiami Mask
von, kad už juos gauti kai
lių, Briliantų ir kitų daly

kų. Tuo budu buvo vedamas 
šmugelis ir valstybė išnau
dojama. Dabar teismas tu
rės išaiškinti, kiek tame kas 
kaltas.*’ ;
Toliaus tame pačiame straip

snyje skaitome:
“Kada kunigą Purickį ap

kaltino ir dėlto jis turėjo 
atsistatydinti iš ministeriiį, 
jojo draugai, kaip kun. 
Šmulkštys, kad pateisinus 
krikščionis demokratus ir 
parodžius, kad jie jo dar
bams nepritaria, spyrė lyg 
asilas negyvam liūtui, pakiš
damas po paduotos soc. 
dem. frakcijos interpeliacijos 
Seime tuo reikalu paklausi- 
n>9.”
Taigi “Liet. ^Ūkininkas” aiš

kiai sako, kad kun. Purickis 
buvo apkaltintas dėl šmugelio 
ir kad jisai turėjo dėlto atsi
statydinti. Ir, matyt, jisai žino, 
kati rašo tiesą, nes nesibijo, 
kad Purickis patrauktų jį tie- 
son už šmeižimą.

ŠMUGELIO TARDYMAS.

galės, kad 
be pasek-

tai pro f.

To nei vyriausybe

Kun. Purickio ir jo pagalbi
ninkų darbams ištirti, kaip mu
sų skaitytojai žino, teismas pra
dėjo tardymą. Bet yra davinių 
spėti, jogei Lietuvos klerika
lai da**ys visa, ką 
tas tariynras butų 
mių.

štai ką rašo apie
Voldemaras “'Lietuvių Balse“:

“Teismas gali tik tada at
likti savo uždavinį, jei visos 
kliūtys jo veiksmui bus pa
šalintos.
nei Seimas kaip tik nepada
rė. Imkime garbinusį kol 
kas kaltininką, užsienių mi- 
nisterį d-rą Purickį. Jis yra 
Seimo narys ir kaipo tok 
neliečiamas. Prieš kiekvieną 
tardymo žingsnį jis gali pa
statyti neperlipamą* neliečia
mybės sieną.

mas surinkti žinių Berlyne 
ar Maskvoj? Vien tik pave
dus tų miestų atstovams su
rinkti apie šmugelį žinių. Bet 
kas yra Berlyno atstovas ri 
Gi tas pats d-ras Purickis. 
Vadinasi, tardytojas turėtų 
jam rašyti tokį maž dar 
laišką: prašau <į-rą Purickį 
ištirti, ar kaltas d-ras Pu
rickis ir esanti jo žinioj at
stovybė šmugelio varyme?

“Tas pats su Maskva. 
Tardytojas turėtų rašyti p. 
Baltrušaičiui, prašydamas iš
tirti, ’ar kaltas p. Baltrušai
tis ir jo žinioj esanti atsto
vybė šmugelio varyme.”

t I
Prof. Voldemaras sako, kad 

vienintelis būdas ištirti, ar at
stovybes Berlyne ir Maskvoj 
varo šmugelį, yra pasiųsti te
nai reviziją. Socialdemokratai, 
girdi, to ir reikalavo St. Sei- 

nei 
eiti

me; bet “nei krikščionys, 
1 i a u (l i n i n k ai nepa nore j o
šiuo keliu”. Jie pasitenkino tuo, 
kad valdžia pareiškė, jogei tei
smas viską ištirs, bet jie ne
davė teismui reikalingų prie
monių pasekmingai vesti ty
rinėjimą.

Kun. Maliauskas ir iru- 
sų bolševikai.

Prieš keletą metų ‘Chįeagoj 
ii’ visoj Amerikoj taip lietuvių 
buvo labai jNiskilbęs “veikė
jas” pasivadinęs save “meto
dologijos daktaru”, kunigas A. 
Maliauskas. Jis buvo ilgesnį lai
ką chieagiškio kunigų laikraš
čio Draugo redaktorium. Ku
nigas Maliauskas ypač pasižy
mėjo savo taiĮ> vadinamomis

MMUtF.NOH, ChlengO, III

pamokslus, kuriais biau- 
žodžiais keikdavo 

. laisvamaniuis, o

‘cicilikų“
Naujienas, arba Kė
ni iręs busią velnio 

t ant kebeneko ir

tuvių kolonijų bažnyčiose. To
se “konferencijose” jis sakyda
vo 
ria usiais 
“bedievius” 
yjiatingai socialistus. Jis grau
dendavo parapijoms nepriimti 
socialisto “ant burdo”, grūmo
damas, kad jei kuri šeiminin
ke pritinsianti savo namuose 

gyventi socialistą, ji per išpa
žintį negausiau H išri šimo, o 
Dieve ratavdk — jei kuris pa
rapijoms ^skaitysiąs 
laikraštį 
krivį, ta 
pasjjįMjf 
tiesiai į kcplą nudangintas.

Bet kiek kunigas Maliaus
kas ne keikdavo, ne grūmoda
vo parapijonims pragaru, jie 
visviona skaitydavo ir dabar 
tebeskarito Naujienas. Kiekvie
nas šiek tiek šviesesnis katali
kas skaito socialistų laikma
čius, nes žino, kad tie laikraš
čiai rašo ne prieš Dievą ar ti
kėjimą, bet apie darbo žmonių 
reikalus ir paduoda žinių i 
viso pašauto žmonių judėji
mo, apie visokius pasauly at
sitikimus. Vadinasi, būdami ka 
tulikai, jie vis dėlto žinojo, 
kad kunigas Maliauskas, keik
damas Naujienas, tik mulkino 
savo klausytojus, melavo jiems 
apie Naujienų bedieviškumą ir 
tt.

Galų gale kun. Maliauskas, 
dantį atkandęs bcezdamas 
Naujienas, pridurkus pasikėlęs 
išdūmė žmonių mulkinti Lie
tuvon. Bet vis tiek žmoniij mul
kinimas čia nepasiliovė. Tik 
kunigo Makausko vietą užėmė 
čia taip vadinami lietuviški 
bolševikai —' komunistai. Per 
kelis pastaruosius metus jie 
niekino, keikė tuos žmones 
darbininkus, kurie nesidavė 
bolševikėliams mulkinti. Jie 
savo “prakalbose”- ir spaudoj 
skelbė, rėkė, kad Rusijoj bol-, 
šovikai jau sutverę darbinin
kams komunistinį rojų, kad 
ten darbininkai dirbą tik še

šias valandas dienoj dr viską 
gauną dykai. O kas sako, kad 
taip nėra, tai tas esąs judošaus, 
darbininkų išdavikas ir tt. Šū
kaudami apie komunistinį ro
jų Rusijoj, tie mūsiškiai bol- 
šeyikėliai tvirtino, kad už mė
nesio kito bus ir čia Amerikoj 
revoliucija, bus įvesta “darbi
ninkų diktatūra”, kapitalistai 
nušluoti nuo žemės paviršiaus, 
o inteligentai — daktarai, pro
fesoriai, nckomunistų laikraš
čių redaktoriai turėsią gatves 
šluoti, o jų vietas užimsią pa
tys darbininkai (nemokšai!)

Keikė socialistus, keikė Lie
tuvos socialdemokratus, kam 
jie parašo tiesos žodį apie ko
munistų melus, apie begėdišką 
darbininkų mulkinimą šukavi
mais apie bolševikų rojų Ru
sijoj. Jie ypatingai rėkė apsi
putodami ant Naujienų, kurio
se visados buvo nurodoma dar
bininkams, kad komunistai pa
tys klysta ir žmones klaidina 
pasakomis, apie įvykdymą ko
munistinės tvarkos kultūriniai 
ir industriniai atsilikusioj, ne
pribrendusioj šaly, kokia yra 
Rusija. Jie ir po šiai dienai 
nepaliauja šmeižę ir purvinę 
Naujienas ir jų redaktorių sa
vo maliauskiškosc “prakalbi 
se” ir atkalbinėja žmones ne
skaityti Naujienų. Bet kaip 
anais metais kunigas Maliaus
kas savo keiksmais prieš Nau
jienas nieko nelaimėjo — ka
talikai kaip skaitė jas taip te- 
beskaito, — taip dabar darbi
ninkai ir patys padoresnieji ko
munistai neklauso visokių ko
munistiškų barškalų > jie per il
gą laiką pamatė, kjuL Naujienos 
visados skelbė ir aiškino žmo
nėms dalykus taip, kaip jie iš- 
tikrųjų yra, nežiūrint, ar kam 
tatai patinka ar ne, ir jie be 
Naujienų nebegali apsieiti.

— šapos Darbininkas.

žemdirbystės skyriaus ap
skaitymu ekonominė vienos ru
pūžės vertė gegužio, birželio ir 
liepos iiiėncsiais išneša $19.44. 
Šita vertė yra remiama rupū
žės išnaikinimu šaknis ėdančių

'šventomis konferencijomis”, kirminų ir kitų žalingų vabz- 
terio įsakymu, Joniškyje at- 'kurias laikydavo daugely lie- džių.

—

Australijos darbininkai 
priešinasi busimiems 

karams
Sidney (Naujoji pietų Vali- 

ja). — Australijos Darbininkų 
Partija išleido įdomų .pareiški

mą prieš dlalyvavimą busimuo
se karuose. Pareišlcimas išlei- I 
Sta sąryšyje su partijas nese
niai išleisiu paskelbimu “atsi
sakyti dalyvauti kare vedamam 
anapus Australijos valstybes ri
bų.”

Visi karai prekybos karai.
Pareiškimas sako: “Visi nau-, 

joviniai karai yra prekybos 
karais ir yra sukeliami didžių
jų finansų ir didžiojo verslo 
(biznio) paraginimu ir jų rei
kalams. šitas buvo atvirai, be
gėdiškai ir ciniškai pripažinta 
nusiginklavimo konferencijos 
sušaukejo, prezidento Hardin
io-

“Dabar turi būti be aiškini
mo aišku, kad darbininkai ir 
tik darbininkai turi surasti vai
stą. Nes mes žinom labai ge
rai, kad karai ir prisirengimas 
prie karų yra tikriausiais ir 
stipriausiais kapitalistinių vald
žių įrankiais žmonėms kraują 
leisti ir laikyti juos pinigagau- 
dų valioje.

EMILIUS VERHARNAS.

TUNELIS
Visur gelžics darbai žydruoja, dega! ♦
Kaip didelė dirbykla, kalnas klega.
Plušyja kūjai, priekalus kalą.
Kūrenas daržinės leliojama liepsna.
Jas regi piemenys iš apačios, 
Geną pavakary pa vargę bandą. 
Ir ta liepsna, nudanginta lig žvaigždžių, 
Svajodina per naktį klonių žmones, 
Puikybę jųjų aukščiau žeisdama.
Ir bijo jie šėlimo raitų, grindžių,
Kurią gaisrus ant skiauteries kalnų, 
Tiesią gelžies kelius iš Prancūzijos 
Ar Vokios in dar nežinomus kraštus!

Atėjusiems nuo Reino ar nuo Ronos 
Iš Vakarų paliepta kalnas gręžti. 
O tie, kurie,iš Pizos ar Ankonos — 
Tie iš Pietų šalies ims kalbą* skrosti, — 
Iš,ten, kur marės ukuos blęsti. 
Pulkų darbeivių atvesta daugybė, 
Iškilmingai visiems jiems\įsakyta 
Eit — susitikt akmens kiauroj gilybėj. 
Siauroj lėkštėj talpinąs gręžėjai, 
Tarytum puokštė šautuvų taikoj 
Užpulti uolos jėgą paslaptingą 
Dantų gėliukių sutarties kaitroj.
Kaip krito danguje žara gaisri —, 
Iš kalno girdis vien tik smūgiai įtempti... 
Sakykit, kiek dienų dar — amžius kiaurus — 
Girdėsis tie gręžimai kurtus, žiaurus?..
Akmuo linksmai nuo pirmo kirvio skįla, 
Ir tvyska saulėje žaibai ritmingi... 
Bet kirviai, smeigdamosi, santaringi 
Rytoj iš urvo skleis tik aidą tylų..,.
Anga senoji juoda iškedenta... 
Naktis ant žemkasių galvų jau krinta, 
Ant nugarų šešėliai niaurus spinta, 
Po kojų gi dar diena švenčia šventę...
Sulenkę nugaras skliautais 
Susislepia urvuos su fakelais. x
Vaje, kokiam slejjtingam kapinynui 
Jie, rodos, triūsia, uoloj ruimą skina?..
Vos apsistoja — junta žymes laiko, 
Kurios ]>lajtybę visumos dabina... * 
Užmiršta akys žemės šviesą gryną, 
Kur gyvastį laukams ir pievoms saiko...
Kiekvienas jų — skaitlinė sąskaitoje. 
It1 jie 'taptų tik viena atmintis 
Tiems, kur sugrįžtant jų nebeišvys, 
Jei prasilenkt žingsniai jų naktumoje...
Kiti, /kur graižo kalną iš šiaurių, 
Klaidingą žygį jų atitaisytų, 
Ir aidą kurtų, santarą kirčių... 
O iš pietų — vėl darbas kruvinas atgytų, 
Per triūsą prietikių skausnių jie nematytų...

z 
Tačiau nesųsižino, 
Kurie abyšoniaį prieš kalną stojos. 
Čia rangos kilę iš Salų, Trentino, 
Tenai nuo Elbos, Reino ar Dunojaus, 
Gyvendami ir pudami baloj, 
Turėdlami lik suodis ir purvyną, 
Besidengią garais migloj tirštoj. 
Tarpais mokslinčiai lankos ir mokina. 
Neintikės jie pasakai laimingai, 
Besirausią gelmėj akloj, skausmingoj!... 
Kiekvienas skyrium raus, genės, 
Ir darbas tuo labjau atsibodęs 
Tamsoj nakties.

? . .

Tačiau dienoms praslinkus, dar dienoms, 
Ir dar naktims,, dienoms ir valandoms, 
Ratu susėdus valgyt vakare, 
Kas nors šlyjąs prie uolos išaižytos, 
Girdįs, suklinka, dveilintam mūre 
Kirtimą dulsų kirvio uždaryti... 
Visi kalnop inklusta stingdanti, z 
Akim lyg veria šalį tamsumos. 
Nė jokio garso. Ir šneka lengva 
Staiga perskelta kalno tyluma!

Kaip jie nedrąsus, liūdni rinkdami 
Vėl kirvius, kaltus, po vilties trumpos, 
Vėl imdamos su uolomis kovos! 
Apie kitas naktis ir dienas godos 
Susipina su baime, liūdnumu... 
Kaip kartą atlėkė žmogus drebėdams, 
Ir sake: žaibas triskart pasirodęs 
Iš kalno, akmenimis šokinėdama 
Pakalnėn nusileido pamažu.
Sujaudinti, virpėdami, susgodę, 
Visi jie nusekė int arčią vietą. 
Kiekvienas jų girdėjo smūgius kietus, 
In pertrukingą panašius plakimą, 
Lyg akmens kitas kitą skaldyt ima. 
Išpranašavo ilgą darbą, vargų... 
Viršukalny budėt pastatė sargus... 
Ir vėl visi kirvius pačiupo savo... 
Kaip aidas smūgį smugin pakartojo 
Granitas. Ir bazalto juoda siena, 
Kur darbą nuo dienos dar skyrė viena, 
Nuo apačios lig viršui susiūbavo. 
Mirksnys — ir abejonę palaidojo 
Visi, ir pirmkart džiaugsmu spinduliuoja, 
Ir žemei tiki, svaigsta, ir dainuoja, 
Kol tik naktis juodais sparnais užkloja. • I
Gyvumas sklando spinduliais lengvais, 
Lengvėja naštos, kirviai klusnesni; 
Laimingi raumenys sustiprint kūną 
Ir pastangą padidint širpuliais.
Stukus didžius dainuoja nešdami, 
Ir darbas daros šventė/— džiaugsmu jiluna... 
Jau virpa perdaras pastarasai, —« 
Per dvi naktis iškirs jį suvisai.
Ir skverbias kirviai akmeniu aršiau. 
•Prie plyšio glausdamosi milą nonas 
Suklinka garsiai, girdi jį reinėnas...e 
O žodžius gi supras rytoj, paskiau... . 
Visi įniršta sykiu; žednas slengias 
Iškirsti pirmą langą pirm utinis — /
Perakrosti aklą sieną akmeninę.
Intužę pastangos in Vieną lxmgias, 
Kaip kupeta vilnių, kur graužia prūdą. 
Nieks nebe junta nuovargio sunkumo — 
Sprandai — ištempti, atdusiai — vien umųs... 
Galop prieš auštant vienas gumburgėnas, 
Kai uolos stuką iš jo gūžtos grūdo, 
Staiga kalne pamalė šviesą menką, 
No 'savo pusėj, žiburys kur smilgsta, 
Bet priešingoj, kitų kur smūgiai licnas. V 
In vos praskeltą sieną rankos ilgsitos 
šimtais, kiekvienas ten «au kebą 
Mirksnys — visa kiaurynė knibžda rankoms. 
Kiekvienas rėkia, plėšia, skelia, mina, 
Bet širdys sutaria draug plakdamos.
Ir vienu ypu darbas sugyvėjo. 
Visiems taip lengva, šviesu, nebetvanka, 
Kits kitą broliu pirmąsyk vadina...

Iš žemės žemėn ryšys, rodos, ėjo, — 
Šalis suvystė horizontu du, 
Kurie per dulkes, piuvenas, šešėlius 
Sulies taikoj mieguistų akmenų 
Visų ugnis ių vieną žiburėlį...

Vertė BALYS SBUOGA.

■■ '■ ■?. UI'!!!■<!■... -JL!

Panaikinkim karą.
“Ir ne tik žmonės yra siur

biami šitų nelabųjų dvasių fi
ziniai ir . finansiniai bet dar 
darbininkų pastangoj visuome
nėms ir pramoninėms refor
moms daryti yra sustabdomos, 
suklaidinamos ir nšblaškomos 
#iixlriu. nukreipimui domės j 
vaizduojamą laukutinį priešą.

“Todėl, norint didžiuosius 
darbininkų ekonominio ir vi- 
suomenio teisingumo idealus 
pasiekti visų pirmiausia reikia 
karas panaikinti.

“Nuo 1914 m., kada kapita
lizmas įvėlė pasaulį pragarinėn 
kraujo maudynen, vadinamon, 
“Didžiuoju karu”, niilionai 
ži«f)nių pamatė visišką nesu- 
gebumą, surietėjusį žiaurumą 
ir aiškų kvailumą kapitalisti
nės tvarkos. Pilnas šitų teisy
bių įvertinimas be abejo už
tikrins šito nedoro kraugerio 
puolimą.

Tegul parazitai kovoja.
“Kuomet jis sverdėjo par

pulti, visi darbininkai, dirban
tieji rankomis ir galva, turi 
nuspręsti, kad kautis tarptau
tiniuose karuose nėra jų reika
las. Jie turi iškilmingai nutar
ti, kad žmonių parazitai suke- 
liantieji karus, turi patys kau
tis.

Panedelis, Sausio 16 d., 1922
L ,_jij '"■!___i.L- 1 .i.111,

“Ir taip, griežtai atsisakyda
mi žeisti ir žudyti savo darba- 
draugius, jie ne lak ant tiek pa
liaus būti savo išnaudotojų 
įrahkiais, bet dar paskubins ir 
padės greitai ir visiškai kapi
talizmo tvarką išnaikinti.”
.i »i . i .i iMinia I

PASTABIAS.

Aluminas yra gausiausias 
metalinis elementas. Nors jis 
gausesnis negu geležis, bet jį 
pradėjo vartoti tik per pasku
tinius 25 metus, kadangi jis la
bai tvirtai susijungęs su de- 
guoniu (oksigenu) ir tik elek
trinėj krosny šitie du elemen
tai galima lengvai atskirti. Jis 
yra būtina sudėtine dalimi maž
ne visų uolų, išskiriant klintį 
(kalkinį akmenį) ir smelakme-

Naujas būdas padarymui po- 
picros ncperšlampama suteikia 
galimybės vartoti 
kiems daiktams 
v. šemolėms, 
ar rezinai pakeisti, darant per- 
klodus gazo matuoklėms ir ki
tiems tolj giems daiktams.

ją smul- 
dirbti. k. 
ir šikšnai

Valiausia naujenybe dauge
lyje gyvulių augyklų vakaruo
se yra bevieliais telegf’afafe ant 
arklio. Srovė nuvesta žemėn 
per arklio pasagas nuo. meta
linės lentelės po balnu.

\ -------------------------------------------------------- J —IS■—1



Panedelis, Sausio 16 d., 1922

j mESPONDENCIJOS Į
SCRANTON, PA.

Scrantone lietuvių randasi 
gana daug, bet daugiausiai tam 
saus elemento. Čia kaip ir ki
tuose rytiniij valstijų miestuo
se, kur daugiausiai gyvena 
angliakasiai, lietuviai apšvieta 
visai mažai rūpinasi. Tiesa yra 
ir tokių, kurie ]tfie pirmiausios 
progos stengiasi lavintis ir prie 
apšvietos kitus ragina. Bet de
ja čia tokių lietuvių nedaug.

šiomis dienomis Mikas Pet
rauskas davė Scrantoniečiams 
šaunų koncertą. Koncerto pa
siklausyti buvo susirinkę dar 
pirmusyk tiek daug žmonių. 
Tas labai pagirtina, kad jau ir 
lietuviai pradeda įvertinti kla
sinius koncertus. Tik tiek la
bai peiktina, kad kai kurie mu
sų “artistai“ bei “inteligentai” 
darė Petrauskui daug nesma
gumo. Mat tie “artistai“ be jo
kios koncertinės etikos parei
kalavo duoti jiems programo
je vietą. Vėl tūli “inteligentai” 
norėjo būtinai iŠ koncerto tvar 
kos vedėjo išreikalauti 
gyminaitems bei šiaip 
moms savo draugėms
tems” programoje vietų. Paai
škinus jiems, kad koncertas, 
tai nėra susirinkimas, bet da/ 
ir susirinkime iškalno pakvie
čiama kalbėtojus, ir kad klasi
nių koncertų negalima pavers
ti į balagoną — labai supiko. 
Gi kada buvo pasakyta, kad 
toki “artistai“ bei “artistės” 
bus įleisti pasibaigus iš anksto 
nustatytam programai, t. y. 
sudainuoti ant galo, anaiptol 
nesutiko. Po to kai kurie jų 
grąsino net trukšmą kelti lai
ke programo. Suprantama, to
ki pretenduojantįs inteligentai 
arogantiniai norėję laužyti pa
dorumo ir mandagumo dėsnius 
— gavo nosį.

Kaip teko sužinoti, tai tik 
Scrantone vietos aro gantai to
kiu kvailu incidentu Petrauską 
pavaišino, bet užtai jiems bu
vo gera lekcija ir gal kitą 
kartą ir jie žinos, kad anarchi
ja gali būt keliama tik už pe
čiaus, bet ne prakilniame dar-

CHICAGOS 
k ŽINIOS::

• » 
...................................  Į .N I ............................... ... ........................

Rubsiuvių streikas 
“sutaikytas”.

savo
arti-

artis-

Tarptautinės Moterų Rūbų 
Siuvėjų Unijos 6000 Chicagos 
narių streikas prieš pasikėsini
mų grąžinti gabalinį darbų ir 
kitas prakaitingas sąlygas tapo 
unijos laimėtas ir streikinin
kai sugrįžo prie darbo. Strei-* 
kas prasidėjo grUod. 1 d.

A. J. Pflaum, kuris atsto
vauja darbdavių draugijai, pa
sakė, kad darbdaviai esą pa
tenkinti susitaikymu, sutverian
čiu arbitražo komisiją, kuri 
spręs, ar darbininkai padaro 
gerą dienos darbą už gerą die
nos užmokesnį, ar ne.

I t

linijos prezidentas1 Benjamin 
Scldeisinger pasakė, kad “ko
misija susidės iš unijos atsto
vo, 
v • CIO 
šių 
sus
ninku ir jei ji ras, kad darbi
ninkas negana padaro, apskų
stasis bus atleidžiamas.”

Darbdaviai atsiėmė savo rei
kalavimą padidinimo valandų 
skaičiaus nuo 44 iki 49, numu- 
>imo užmokesnio ir gabalinio 
darbo įvedimo.

darbdavių atstovo ir tre- 
asmens bendrai abiejų pu- 
priinito. Ji >pcrkratinęs vi- 
nusiskundimus ant darbi-

LENKUI PRIE $50 PRIDĖJO 
DAR $150.

Užvakar Maxwello teisme tei 
sėjas nuteisė Procup Supscity, 

(Tąsa ant 4-to pusi.)’

DR. A. M0NTVID 
Lietuvio Gydytoja* Ir Chirurgas 

26 Esst Washington 8*. 
Valandos: nuo 10 ild 12 ryta.

Telephone Central 8862 
1824 Wabansia Are.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tol. JLedzio 7716

TEISME STREIKLAUŽIAMS 
NĖRA UŽTARIMO. '

Kaip girdėti, tai Miko Pet
rausko koncertai vyksta labai 
gerai. Juos publika labai skait
lingai lanko ir su didžiausiu 
pasigėrėjimu klausosi. Visur 
galima išgirsti sakant, kad tyj 
dar tik pirmu kartu savo gy
venime tokį šaunų koncertą 
girdėjau.

— Scrantonietis.

Kaip “Naujienose“ buvo 
šyla, streiklaužiams nėra 
tarimo teismuose. Vakar Max- 
wello teisme teisėjas nubaudė* 
tris streiklaužius, Meksikie
čius; B. Borgaz gavo <$10 ir 
teismo lėšas; J. Savala — $10 
ir teismo lėšas, ir P. Savala — 
$25 ir teismo lėšas. Juos va
kar anksti rytą policistas sua
reštavo netoli skerdyklų. Pas 
du jų nieko neradę, bet pas 
tretį rado peilį, tai teisėjas už
dėjo jam $15 viršaus. Jie 
.prisipažino, kad dirba sker
dyklose. Kai juos policistas su 
areštavo, jie jam sakėsi einą į 
darbą.

ra- 
už-

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Lietuvos Maisto B=ve
LIETUVOS Maistas bus genaus sutvarkytas 

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

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

ATEINANTĮ pavasarį bus reikalinga apie 50 pa
tyrusių žmonių, kurie galėtų važiuoti į Lietuvą ir už
imti vietas kaip tai gyvulių skeldyklose, kenaunėse, 
taip ir pirklių supirkimui gyvulių, paukščių, uogų, 
daržovių ir 1.1. Kurie manote važiuoti j Lietuvą ir 
užimti panašias vietas, atsišaukite tuoj aus.

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

_ LITHUANIAN FOOD CORPORATION 
(LIETUVOS MAISTO B-VĖ) L 

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

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

Lietuvos Masto B-ves
Var..................... ...... ... Pavar................
No............................  Gat.......................
Miestas........................................- Valst.
Užsisakau Šerų ..........  dabar siunčiu
Likusius prisiusiu begyj 60 dienų.

\ Parašas ........................

Federal Bond & Land Company
Siunčia pinigus į Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paštą, 
čekiais ar telegramais.
Parduoda laivakortes i visą pasaulj.
Parduoda namus, žemes, farmas ir Ar- i /

OFISAI:
W. 18th St., Chicago iii

20l Chambers St., New York.

bondsus.

66| 1489 S. 49th Court, Cicero/ 
602 Asso’n Bldg., Chicago.

STREIKAS UŽBAIGTAS
• Susivesk elektros dratus j savo narna dabar. Kaina stebėtinai 

tema. Pagabus iš mok e s čia planas suteikiamas, jei norite. Mielai 
spkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. Ine.
1619 W. 47th St TeL Boulevard 1892 Chicago, ūl.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto oflsasl

127 N. Dearborn SU Room 1111-18 
Tol. Central <411. VaL nuo 9-6

Gyvenimo vieta 2 
8828 Se. Halsted Si.

Valandos: nuo 6 ild 8 v. v. kiekvie-

MM
FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved.,
GvriaiiKia.' siuntimas pinigų, 

laivakortės,, pašportal ir t,tjį
N OT A f C1. H J Š \ B į<t ' į-Į 

Real Estai c. Paskolos, ;
■ I ilsurinai' ir i.1. •. ' 7.- V 

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

VilanJos: 9 iki 6 kaHdiciiu.
Vaka'an- Uta. . Ket ir Sub iki 9 vakare 

Ne I : iki ’.s po pietų

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

22B1 W. 22nd SU kerti LeaviU EM. 
Telephone Canal 2552, 

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 ik! 9 vrtaro.

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzęminavoja Abetrak- 
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius, 
Skolina Pinigus ant pirmo mergą- 
Šiaus ant lengvą išlygą.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

22 Bo. La Seile St. Room BM 
Tel. Central 6891

Tel ,Yards <68L

S. W. BANES
ADVOKATAS •

79
1811 Rector Bullding

i West Monroe Street, Chlcagą.
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1815. Vai.: 6 iki t tek.

Tel, Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAM 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg. 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso yal.i nuo 9 Ud 5 ir nno 7 

Iki 9 vakare.

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARUAI 

1305-7 127 N. Dearborn St. 
Randolph 3899 

MAURICE J. GOLAN 
Bes. 1192 S. Ashland Blvd. 

Seeley 8670

MBS. A. MICHNIEJVICB 
AKUŠERKA

81D1 S. Halsted SU kampas 81 M 
Viename name Bu Dr. MonksįriHum. 

Tel. Boulevard 97118
Baigusi {Aku
šerijos kologl 
ją; ilga! prak
tikavusi Pen« 
■Hvanijoe bos 
pitallse. Pa* 
sėkminga! pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duc 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose iei 
ketuose mo
terims ir mer
ginoms.

a^dr.herzman^a

elektros prietaisus. ....
Ofisas ir Labaratorijat 1M 

18th St., netoli Visk 8L

TaUahonsltJ 2111 <rtak 857

( 8U - Drovur <186 
GYVENIMAS: 8818 S. Halsted St.

DR. A. R. BLDMENTHAL
Akių Specialistai 

4649 S. Ashland Av*. 
Kampu Mth Si

Dienom*, 9 ryU Iki 9 nk, 
Jlei. 10 Iki 11 t

TeL Ęoulmrd IMU

DR. YRIU
1900 So. Haljted St

KeL Danai 8118
Oflbm valandos! nna 11 ryta !M 

8 vakaro.
Mdendjai 2811 W. 63ri 8L

Tel. Prospect 8466

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
Chicago, DL

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą į 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 3^0 iki 5 ir 

6:30 iki 8:30. Nei: 1Q:3Q iki 
12:00 dieną.

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

T. Puilman 5482

I.SHDSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, U L

8EGAL

Dfleaa

Olcago, Dlinoit.
Specialistas džiovei

OFISO VALAJUDOSi

8 vaL pe plot ir nuo 7 Ud 8:82 .vaL 
yakaro. kalniomis nue II vaL

Kelefoaas^ Drožti 2888

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai 
Ofisas 2201 W. 22nd SU kampas & 

Leavitt St. TeL Canal 6222. 
Rezidencija 8114 W. 42nd St< 

Tel. Lafayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietą.

r
Tat Anstin 787

DR. MARTA 
DOWIATI\-SASS.

ngrlfo n CaUf.ral>« te

Valandas! B—12 kasdieną !r B-2 
pakaro iiskiriant nodHdianivs.

Dr. Mauricfl Kahn
GYDYTOJAS ir CHTRORGA8

Kojy šutimas 
yra liga'

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
818. 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 talpi 
| kvortų šilto vandens reikia 
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo, 
ir tam vandenyj su kojotu mir- 

i kyti kojas kokių 10 minučių. —
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
išgydymui ‘ nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Kojol
išgydo koja* 
nuo šutimo

v 
Gausite nusipirkti visose 

sptiekose.

Jeigu aptieka. neturėtų, o norė
site greit gauti tai rašykite iš- 
dirbėjams adresui

e 
Bingol Chemical Co.,

2816 So. MicNgun Avė., 
Chicago, Iii.

Kapitalas 
$200,000.00*

Perviršis 
$75,000.00

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj. 
I ASSDCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: įlydė Purk 3395

Perkelk savo pinigus
Į šį Didžiausį Lietuvių Valstijinį Banką
UNIVERSAL STATE BANK

(Po priežiūra Illinois Valstijos ir Chicago Clearjng House Assn.) •
Mokėsime pilną nuošimtį iki IStai dienai Sausio

Dabar patogiausia laikas pasirinkti tinkamą Banką
Nevergaukime Svetimtaučiams

Susipraskime ir auginkim^ shvo vardą ir savo tikras įstaigas.
Per keturis su virš metus savo gyvavimo UNIVERSAL STATE BANKAS 

išaugo į milžinišką stipriausią lietuvių finansinę instituciją, su keliais milijonais 
dolerių turto. Tas liudija didį Banko stiprumą ir progresą.

Jeigu dar neturi šio Banko Knygutę, tai gauk ją šiandie.
Chicagos Miesto Valdžia, šimtai Lietuviškų Draugijų ir Kliubų laiko savo pi

nigus šiame Banke.
ĮSTOK MUSŲ KALĖDŲ TAUPYMO KLUBAN 

(Christams Savings Club) 
Naujas Planas pinigų taupymui 

Vaikams ir Suaugusiems

PINIGAI LIETUVON
Gerai, greitai ir Saugiai nueina per / 

UNIVERSAL STATE JBANKĄ A
Siųskite Dabar 
Kol žemas kursas \

Banko Valandos: Kasdiena, apart Nedėidienų, iki 4 vai. po pietų.
Vakarais: Utaminkais nuo 6 iki 8:30. Subatomis: Visa diena iki 8:30 vakare.

Phone Boulevard 6801
ANTANAS GREDUAKA

Generalis
Kontraktorim h 

budavotojii. 
Budavojame Ir tataeme.1401W. 47th St, Cįc*«a

PUSE KAINOS
Išpardavimas

Vyrams ir vaikinams siutai ir over- 
kotai $20, $25 ir $80, dabar po 810, 
$12.50 ir $15.

Kiti siutai ir overkotai iki $45. a
Turime pilniausį pasirinkimą vyriš

kų vaikinams ir vaikams siutų, ever- 
kotų, Mackinaws, rainkotų ir kelinių 
už pusę originalės kainos. Taipgi, 
trunku ir siutkeisių.

Tamistos pinigų vertė, arba pinigai 
grąžinami.

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

įsteigta 1982
S. GORDON,

1416 So. Halsted St.

DR. WAITUSH, O. D
Lietuvis Akių Specialistas

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

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

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

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 80 metai

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

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: I 

Moteriškų ir Vyrišką.
Taipgi Chroniškų Ligą. 
OFISO VALANDOS!

Nuo 18 ryto iki 8 po pietų, 5—1 
vakare. Nedėliomds nuo 10 — 

2 po piet
Telephone Yards 687

Tel.i Yards 994
Ofiso vai.: 8 iki II v. ryto, IMS 
ir 7 ild 9 v. Naktimis ir nedalioj pe 
pietą. Tel.: Oakland 1294 į)

DR. M. STAPUUONIS
Gydau be gyduolių ir be operaciją 

8847 Emerald Avė.
9 Ud 11 ryte ir 9 iki 10 vakari 

Teki Boulevard 9397

Tel.rCanMl 279

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. C. K. KLIAUGA 
DKNTISTAS 

1831 Bh. Halsted SU Chleais, HL 
kampas 18th Si.

Canal 157 r 
Haktinis Tai. Fanai MII 

DR< P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR DHIRHRHAB 

Valandas: 11 Ud 12 ryte; 1 iki« 
piet 6 fid 9 vakaro. 

HsdUiomis nue 9 iki 12 ryta. 
1821 8. Halsted BU 

Kampas 18 ir Halsted 81

FhoM Ganai 217

Telephone Yards 5834

DR. P, G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 ild 12 Ii 

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

Telephone Boulevard 5051 j

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 VaL vaksh

aliai gydė lim- 
ir paslaptie-

TeL Boulev.rd 2160
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytoju lt CMnirtU

B—I pakito. < 
IMI Sa. Morgui StraaK

Cklcata, DL

I r t j—...t ...... .

Telephone Van Buron 29<

DR. A. A. ROTU
BHSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ?

Specialistai Moterišlą
Vaiką ir visą efcron

Ofisas: 8884 So. Halsted

Vyriški, 
rą ligą 
>t. Chieagą 
Mft8

Valandos! JI -11 ryte; 2- -8 pa plot, 
7—8 yak. MadUlemis 1H—-18 dteai

karais 6—9. Nedil. pagal sutarime, 
>861 So. Halsted SU Chicago, IM.

Telefonai! Boulevard 7MI

PRANEŠIMAS

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

Phone Canal 6222
Įsteigė savo ofiso pilnai aprū

pintą K-spindulių laboratoriją.
Traukiama X-spindulių paveiks

lai įvairių dantų, galvos ir žandų 
ligų.



STOGKAI-SEROSChicagos Žinios

{VAIRUS SKELBIMAI

Gazo

MOKYKLOS
JIESKO PARTNERIŲ. MOKINKIScypė j e

AUTOMOBILIAI

taria

RAKANDAI
1623 Blue Island Avė.

Pranešimai

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

NAMAI-2EME.

visi fixture’ ai savinin

TIESI 
KELION

JEWELRY 
STORE

kainos bus sumažinta 
nuo 1 vasario.

gautos 
tam,

ant 15-kos nuošimčių ir jie tai 
gavo. .

skait- 
apiplėšta 

tiksliai

PASIMIRĖ TRYS NUO 
MUNŠAINĖS.

ASHLAND 
MUSIC

PARDAVIMUI SALIUNAS MAI 
šytų tautų apgyvento! vietoj 
išdirbtas per daugelį metų, 
siu pigiai, 
tirsite ant 
So. Solon Avė.

Pasodino motiną cypėn 
darymą munšainės.

Užvakar užsinuodijo 
niu alkoholiu W 
metų amžiaus;
32 metų amžiaus, 
yer, 32 metų amžiaus

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

Miesto darbininkai prašo 
pakelti algas.

PARDAVIMUI galiūnas, laba? 
geroj vietoj, lietuvių ir lenkų 
apgyventa, /parduosiu už pirmą 
pasiūlymų. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

943 W. 33 St.

draugams 
ant visa- 

Kreipkitės 
mus. Tik-

3001 So. Halsted St., 
Chicago, m.

Valstijos prokuroras, Crovve, 
rengia vajų gaudymui apgavin- 
gų darbams su j ieškoti agentų, 
kurie už darbo sujieškojimą 
ima nuo darbininkų nuo $5 iki 
$30 ir juos dažniausipi siunčia 
į tokias dirbtuves, kurios gal 
tik randasi ant Markso plane
tos. Darbininkams sugrįžus ir 
pasiskundus, kad po tokiu ad
resu jokių dirbtuvių nėra, tai 
tie agentai juos vėl siunčia po 
kitu adresu ir taip “monkina,” 
kol tie iš kantrybės išeina ir 
atsižada įmokėtų savo pinigų.

PARDAVIMUI rakandai labai pi
giai ir išsirendavoja labai puikus 

kambariai, rehda pigi, tik $15.00. Vie
ta ant Town of Lake 4316 S. ITermi- 
tage. Savininkas gyvena po No. 4948 
S. Laflin St. Tel. Yards 6627.

Pavadino plėšiką jo vardu 
tapo nušautas.

Antradienį, Lapkr. 8, prasidės 
pamokos anglų kalbos. Mokin
tojau s Povylas/Adomaitis. Visi 
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei 
didesnės naudos mokiniams ir 
parankumui mokyklai. Prisira- 
šyt galima visada.

PLĖŠIKAI ATĖję “VAKA 
RIENIAUTI” APIPLĖŠĖ 

NAMUS.

PENKI ASMENYS APSIRGO 
TRICHINAIS.

Cicero. — L. L. P. Bonų vietines 
prakalbos su programų įvyks sausio 
17 d., Sv. Antano Par. svetainėje, šio 
vakaro tikslas yra užbaigti bonų par
davinėjimo vajų ir išdalinti bonus vi
siems, tiems, kurie yra jų pirkę. Vi
si ciceriečiai yra kviečiami skaitlin
gai atsilankyti į šį susirinkimą atgi
mti bonų ir išgirsti prakalbų apie 
Jetuvą.

—L. L. P. Bonų stoties Valdyba.

Cicero Lietuvių Svetaines Statymo 
Bendrovė kviečia priklausančias šiai 
įstaigai draugijas rengtis apvaikš- 
Čiojimui, kurs jvyks sekmadieni, sau
sio 22 dieną. Programas bus pa
skelbtas vėliau.

—Komitetas A. Klainis.

BIZNIAViA PRAPERTĖ 
PARDAVIMUI SU SALIU 

NU. LABAI GEROJ 
VIETOJ.

1915 W. 19-th St.

DIDELIS LOTŲ IŠPARDAVIMAS.
Lotai ant 51 st. ir Halsted Sts. par

siduoda pigiai ir ant lengvų išmokė
jimų. Biznio lotai ant 51-os po 
$900.00' — reikia įnešti $135.00 ir pO 
$9.00 į menesį. Rezidencijos lotai ant 
50-to PI. po $500J reikia įnešti $75.- 
00 ir po $5.00 į mėnesj, su visais į- 
taisymais. Kaip lotas bus išmokėtas, 
mes pastatysime namą. Kreipkitės į 
musų ofisą.

5133 So. Halsted St. 
Vakarais iki 9 valandai.

Biznis 
Parduo- 

Priežaigi pardavimo pa- 
38. Atsišaukit 1431 
ir 14th St.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”

VALSTIJOS PROKURORAS 
PRIEŠ APGAVINGAS DAR
BŲ SUJIEšKOJIMO AGEN

TŪRAS.

gatves, siuomi
V’suomenę, 
miH'n ir

Draugiškas vakaras s« programų ir 
vakariene.—-Rengia LSS:4 ir 22 Kuo
pos sekmadieni, sausio 22, 1922, Pal
iulio Restorane, '8202 S. Halsted St., 
antros lubos. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. įžanga $1.25 asmeniui.

Tikietai parduodami Naujienų ofise, 
1739 S. Halsted St. ir Naujienų 
Bridgeporto skyriuj, 3210 S. Ha’sted 
St. ir pas narius.

Kas nori dalyvauti -musų draugiš
kame vakare, lai išanksto nusiperka 
t.kikietą, nes vieta vakarui neperdi- 
džiausia; kas pasivėluos, gali negau
ti vietos.

Programas bus įvairus ir puikus.
—Rengėjai.

ŽIEMINIS AUTOMOBILIUS 
.Puikus žieminis automobilius 

—sedan vartotas tik porą mėne
sių—parsiduoda už labai žemą 
leainą. Įmokėti reikia tik $350, 
kiti mėnesiniaisišmokėjimais.

Kreipkitės į Naujienas, 1739 
So. Halsted St. Klausikte vedėjo.

Teisėjas J. K. Prindville tei
sme pareiškė, kad policistai ne
turi teisės be waranto žmonių 
gatvėse kratyti dėl munšainės.

bedarbė ir liga 
Savininkas randasi

6837 S. Washtenau Av.

CHICAGOS KOMITETAS 
LIETUVOS NAŠLAIČIAMS 

ŠELPTI*

PARDAVIMUI SALIUNAS 
gera vieta. Uždaryta dėl perei
tų metų laisnių; parduosiu pi
giai 
ko. Atsišaukite

602 W. 14-th st

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė, visokių tautų kolonijoj. Biz
nis genas ir geras. Parduosiu pigiai. 
Priežastį pardavimo patirsit ant vie
tos.

4722 W. 47th St.
Lafayette 5864 (

PARDAVIMUI rakandai, playeris 
pianas, odos ir velouro gyvenimo kam 
/fanų setas, vvalnut valgojomo kam
bario setas, misinginė lova, kaurai ir 
micgkambario setai, dreseris, pasta
toma ant grindų lempa buffet ir t.t. 
Parduosime pigiai ant syk ar atski
rai. Kreipkitės 4959 Prairę Avė. 
Apt. 1. Tel.; Oakland 5925.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Lietuviu Rituliuose

PARDAVIMUI bučernč ir grosernė. 
Biznis išdirbtas per daugelį metų; 
visokių tautų apgyventa vieta; biz
nis cash. Parduodu pigiai.. Priežastį 
pardavimo, patirsite ant vietos.

1334 W. 61st Street 
Tel.: Went. 0077.

PARDAVIMUI namas South Side 
prie Garfield Blvd., nebrangiai arba 
mainysiu ant bile biznio. Namas yra 
gerame stovyj, mūrinis ir naujas ga- 
radžius užpakaly. 2 flatai po 6 kam 
barius, vanos, elektra, furnace heat ir 
geras beismantas. Kreipkitės prie 
savininko

4948 So. Laflin St. 
‘Tel.: Yards 6627.

POLICISTAI BE WARANTO 
NEGALI ŽMONIŲ KRATYTI 

GATVĖSE.

Miesto darbininkai, klerkai 
ir taipistai, finansų komitetui 
padavė prašymą pakelti jiems 
algas. ’

Deimantai,
Laikrodžiai,♦
Auksybi, Co- 

lumbijos Grafd- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai
4587 S. Ashland 
Atm Chicago, UL

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
sėmė .visokių tautų -apgyventa. Biz
nis išdirbtas per daugelį metų. Par
davimo priežastis — partnerio liga. 
Parduosiu greitu laiku ir pigiai. No
rinti padaryti gerą gyvenimą, kreip
kitės: 8856 Ix>we Avė., arba tel. 
Stcwart 9074.

medi- 
Johnson, 5( 

II. MeMullen 
ir F. Ulline-

JIEŠKAU apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 22 metų amžiaus. Geisti
na, kad galėtų kalbėti lietuviškai, an
gliškai ir lenkiškai; šviesplaukė,gra
ži, malonios širdies, nedidesnio ūgio 
kaip 5 pėdų ir kad turėtų nors kiek 
turto. Esu 25 m*, vaikinas, 6 pėdų 
ūgio, malonios širdies ir labai turiu 
ifutlonę į merginas/. Todelgi norėčia 
pasipažinti su gera mergina. Nevar
toju svaiginančių gėrimų, turiu biskį 
turto. Su pirmu laišku prisiųskite ir 
paveikslą.

užsikrėtusių kiaulių kiaulieną 
mėsą. Tie penki asmenys ap- 
sirgę šia liga gyvena šeiminose. 
po num. 2436 N. Rutherford 
avė. Sveikatos departamento 
viršininkai deda visas pastan
gas suradimui tos vietos, kur 
nesveika mėsa buvo pirkta.

EXTRA BARGENAS
5 kambarių vėliausios mados ra

kandai turi būt urnai parduoti aut 
syk ar atskirai už teisingą pasiūly
mą. Taipgi groiik'is pianas prijung
ta U kūlele ir didelis dube'tiva sp- 
rendzina phonograpns su rekordais. 
Viskas gva rantau "a. Rezidencija

1922 S. Ke Izie Avė.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialus vakarinės klesos biz

niavome merginoms, pasisiuvimul 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted SL

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirnsdninM.

Jeigu pažinsi plėšiką, kuris 
jus apipuls, tai nevadinkite jo 
vardu.

B. Lepinsky, 4843 Throop 
gat., eidamas gatve ties 59 ir 
Indiana avė. patiko plėšiką. Šis 
liepė jam pakelti rankas. f

—Kodėl, aš jus žinau. Wash?
— pasakė jis.

Plėšikas jį pašovė ir 
Pašautasis 
Wasliington 
Dabar 
šiko.

plikos kurias buvo siųstos 
per Naujienas:^ Fr. Lapinskio 
iš Melrose Parko $5, A. šantų 
iš Chicagos $4, yra Chicagos 
K-to Liet. Naši, šelpti 
ir bus veikiai pasiųstos 
kam skirtųs.

PARDAVIMUI biznio namas, 2 
pagyvenimų ir Storas su hardvvare ir 
painting. Namas beveik naujas, karš
tu vandeniu apšildomas, garadžius 4 
automobiliams. Parduosiu pigiai, ar
ba mainysiu ant*2 pagyvenimų namo 
arba bučemės. Atsišaukite.

SZEMUT & LŲCAS 
<217 Archer Avė.

Design ir, pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname: patrinų padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis Ir vakarai^.

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamą mašiną. Mašiną va- 
rojuiKČtn’FTėktros spėka, kaip kad 
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Principalas 

JOS F. KASNICKA 
190 North State St. 

Kampas Lake St. 4-fl.

Išpirkta Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyriaus čekis sumai 
1700 auksinų ir pasiųstas Lie
tuvos Raudonajam Kryžiui, 
kad perduotų minėtai Kauno 
našlaitei M. A-tei.

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

3218 S. Halsted St.,

NORIU GAUTI VAIKĄ AR 
mergaitę auginimui, nuo 3 metų 
arba senesnį!, Atsišaukite tele
fonu Canal 2037 Miss Goff.

EMERALD DAIRY 
Lietuviška Pieninyčia

Užlaiko pastarizuotą pieną ir smetoną. Padaro ge
riausią sviestą, sūrį už pigesnę kainą negu kokia kita 
iždirbystė; pristato i Storus, restauracijas ir i papras
tus namus. Suteikia aisboksius (Ioebox) ir ledo kur 
tik reikalaujama.
S. Daugėla 3251 S. Emerald Avė.
Tel. Boulevard 727 Chicago, III.

Chicagos K-tas Liet. Našlai
čiams šelpti priėmė aukų 
Kauno Našlaitei, auklėjančiai 
savo du broliuku ir tris sesu
tes, nuo šių geros širdies 
žmonių: t

Per ip. K. Katkevičienę: M. 
Jusas $3, K. Katkevičiene $2, 
A. Ručinskienė $1. Viso $6.00.

P. S. — Siunčiant Ch. K4ui 
Lietuvos Našlaičiams šelpti 
aukas čekis ar money orderis 
reikia, rašyt Iždininkės P. Ba- 
leckienės vardu ir siųsti Sekre
torės adresu: M. Zolpienei, 92: 
W. 34-th Place, Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė geroj apy
linkėj. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos. Kreipkitės greitai.

1736 W. 47th St. J

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė su namu, labai pigiai. 
Atsišaukite:

D. MINIAT
2462 W. 46th PI.

MAINOME, parduodame namus, 
farmas. bučemes, automobilius ir ki
tokius biznius; turime namų didžiau
siame' pasirinkime visose dalyse mies
to. Taipgi - apdraudžiamo visokius 
turtus nuo ugnies, pavogimo, užmuši
mo ir kitokiu nelaimių. Kreipkitės. 
BRIDGEPORT RE A L ĖST ATE CO.

808 W. 33 PI. arti Halsted St.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudiiimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei ii raidls darosi dvi.
Jei turi uždegimą aklų,
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistu 

1801 So. Ashland Ava, 
Kampas 18-os gatvių.

Ant trečio augito viii Platt’o ap- 
tiekoa, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Kadftiiomia nuo 9 r. iki 12 pietą.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ 
medinis namas po 5 kamb. 
3739 So. Washtend\v Avė. 
Maudynės, gasas, ir elektros 
šviesa. Kaina $6,000. Pusę 
įmokėti. Tel. Lafayette 3489.

P-lis 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 

G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams St,

Tel:. Harrison 1421. Chicago.

Kaip Naujienose buvo rašyta 
Illinois prekybos komisija pri
vertė gazo kompaniją suma
žinti gazo kainas iki $1 už 1,- 
000 kubinių pėdų. Dabar gazo 
kompanija pranašė, kad gazo 
kainos bus sumažinta tik nuo 
pirmos vasario mėnesio. Ji 
taipgi pranešė, kad jos advo
katai dar bandys Circuit Court 
teisme atnaujinti šį parėdymą. 
Ant galo gal hųp išeis su gazo 
kainomis, kaip sS “karferiu“.

2826 Emerald Avė. 2^ aukštų mu- 
rir.is 6 ir 7 kambarių namas, gara
džius. $7,500.

10808 S. Troy St., Mt. Greenvvood 
5 kambarių moderniška muro bunga- 
low; lotas 125x125. $1,500 cash rei
kia, kaina $6,50'0. Kreipkitės prie sa
vininkų.

h OCH & CO. MORTGAGE 
BANKERS,

2603 S. Halsted St.

PER HAMBURGĄPlLL&Ą. 
/ ARBA. LJEPO JŲL
h Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu

Lietuviai važiuoja į Piliavą 
aplenkia I>enkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN- Z TA I KAMBARIUS

ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ 
“LITUANIA” ” VASARIO 1, 1922 
"ESTONIA” išplauks ......Vasario 22, 1922

TREČIOS KLASOS KAINOS Į:
‘ HAMBURGĄ >103.50 — PILIAVĄ $106.50 

—LIEPOJU $110.00
Dėlei laivakorčių ir žinių kreipkitės prie 

savo agento.

PARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 
roj vietoj, geras biznis, lietuvių ir ai
rių apgyventa kolonija. Parduosiu vi
sai pigiai, nes išvažiuoju į Lietuvą 
greitu laiku. Savininką galima ma
tyt, tik nuo 4 iki 8 vai. vakare. Tel.: 
Boulevard 5201. 755 W. 32 St.

lenką, užsimokėti $50 pabau
dos ir teismo lėšas už “glosty
mą’* savo pačios. Beto teisė
jas buvo jį šešiems metams ant 
“probaišino” padėjęs. Parėjęs 
lenkas iš teismo namo, sako, 
gerai “filino.“ Jis matomai 
savo namuose buvo pradėjęs 
daryti “gimnastiką“. Viskas 
būt gerai, tik nelaimėn atsida
rius jam visus langus, kad įei
tų vidun daugiau šviežio oro, 
per langą vėjas išpūtė j > pa
čią. Suprantama, už tokį len
ko neatsargumą teisėjas vakar 
pridėjo jam dar $150 pabau
dos ir teismo lesąs. Be pinigi
nės bausmes parūpino teisėjas 
jam dar vieniems metas gim
nastikoms daryt 
prie akmenų skaldymo

Lietuvių Tautiškų Kapinių laikyta
me susirinkime sausio 1 d. Kapinių 
globėjų tapo nutarta- laikyti visuoti
ną susirinkimą sausio mėn. 22, 12 val- 
dienou Mildos svet. Bus pranešta 
visas Kapinių stovis. Be to bus rin
kimas penkių Kapinių globėjų še
šiems metams. Visi lotų savinikai 
Ir draugijų atstovai kviečiami atsi
lankyti. — Kapinių Valdyba.

STORAS PABEIDAVOJI 
MUI 4951 S. Halsted st. Ren 
duojam bile kokiam bizniui 
Kreipkitės prie savininko:

3344 S. Morgan Str.

PARDAVIMUI bučernč ir 
grosernė lietuvių kolonijoj. Biz 
nis senas. Parduosiu pigiai. 
Priežastį patirait ant vietos.

3247 S. Morgan St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
SVARBUS PRANEŠIMAS visiems 

namų savininkams: Atliekame viso
kius plumberiškus darbus senus ir 
naujus už ląbai žemą kainą. Patari
mai dykai.

CHAS DARASZKA, 
3020 Ix)we Avė.

Phone Yards 4502-J

PARDAVIMUI sėft drinks parlor 
Geras biznis. Turi būt parduota R 
priežasties ligos.

FRED SOMMERS, 
2721 Archer Avė., savininkas

Tel.: Yards 5332 J.

EXTRA
Pardavimui grosernė ir bučernė. 

Vertės $4,500, parduosime už $3,300. 
Paardavimo priežastis, kadangi vasa
rio mėnesyj važiuoju Lietalvon. Pir
mesnis, laimės. Kreipkitės Naujienos

STIPRI ALCHOLINfi SMETONA 
taip stebėtinai veikia, kad ūmai pra- 
ialina visokį skausmą nuo persidirbi- 
tno ir nuovargio muskulų, sustingimų 
sąnarių girkštelėjimo skausmą, strė
nų dieglį ir slogas. Kiekvienas, kuris 
vartojo jį, — sako, kad nieko geres
nio nėra. Todėl, vartokit ir jus, o ne
reikės ilgiau kęsti. Kaina už puodą 
66c. Nueikit šiandien pas savo vais
tininką ir prašykit Polo Sapomental, 
neimkit substitutų. Jei negalėtumėt 
ten gauti, i rašykit mums prisiunčiant 
pinigus iNcalno.

Polo Chemical Co.
2824 W. Chicago Avė.

Chicago, Iii.

Po nugi. 2106 W. 19-tos gat
vės gyveno motina su dviem 
savo kūdikiais. Jos vyrą kiek 
laiko atgal pasodino kalėjiman 
už bigamiją. Jo pačią ir jo 
du kūdikiu užlaikė tūla labda
rybės draugija. Užvakar Max- 
wello teisme ši motina prisipa
žino teisjui, kad ji buvo labiau 
užsiinteresavus darymu munšai 
nės, negu auklėjimu kūdikių. 
Teisėjas ją nubaudė užsimokė
ti $50 pabaudos ir teismo lė
šas. Kadangi ji tiek pinigų ne
turėjo, ją teisėjas pasodino cy
pėn. šios motinos vardas yra 
Mrs. Nellie Vaselauskas,

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ 
muro namas, 5 ir 5 kambarių 
2923 W. 38-th St. Maudynės 
ir gasas. Kaina $4,500. Pusę 
cash Tel. Lafayette 3489.

pabėgo, 
tapo nugabentas 
Park ligoninėn, 

policija j ieško to plė-

Leveskio Mokykla 
PERSIKĖLĖ

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

3454 So. Halsted gatv, 
arti 35tos gat.

IR TEISMO KAMBARIUOSE 
APIPLĖŠĖ 40 ASMENŲ.
Užvakar Court of Domestic 

Relations teisme įvyko 
lingi apiplėšimai, — 
40 asmenų. Tai buvo 
sudarytas teisėtas užpuolimas 
ir apiplėšimas žmonių. Mat tei
sėjas A. G. Adams sumanė 'su
sirinkusiems pasiklausyti by
lų iškrėsti “šposą”. Ir jis tai 
padarė: ])alicį>č dėdukams vi
sus “svečius“ sustatyti m “lai- 
nę” ir visiems iškratyti kiše- 
nius. Dėdukai, suprantama, 
būdami tame specialistais, vik 
riai savo “užduotis” atliko. 
Sako, gražaus pinigėlio prisi- 
žuvauta. Tie pinigai eis “rei
kalingiems. .. ”

Miko Petrausko koncertas, kurį ren 
gia “Birutė”, įvyks trečiadienį, sau 
šio 25, American Bohcmian salėj, 18- 
ta gatvė prie Ashland av. Be komp 
M. Petrausko koncerte dalyvauja žy
miausios vietos artistines jiegos. Vi
suomenė kviečiama gausiai atsilanky 
tl.— “Birutė”.

C O A L Y A R D
PARDAVIMUI didžiausis “CICERO 

COAL YARDAS” 5 hptai, trakės, ofi
sas, seifas, trokai, vežimai, arkliai, 
kiti įtaisymai ir daugybė visokių ang
lių. Iš visų šonų apgyventa lietusiais 
ir kitom tautom. Nėra kito coal yar- 
do. įplaukos yra labai didelės, o 

biznis yra išdirbtas plačiai ir laba: 
gerai.\ Didelis bargenas už $20,000. 
įmokėti reikia $16,500.

FEDEllAL BOND & LAND ' 
COMPANY

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

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
melis, šeši kambariai, naujos mados, 
įtaisymai; parduosiu už $7,800. Prie
žastis pardavimo 
namuose

Užvakar vakarą J. P. Sho- 
wis, 826 W. 33-čio place, val
gydamas vakarienę išgirdo 
skambinant durų varpelį. Jis at 
sikėlė ir nuėjo įleisti “svečių” 
į vidų. Atsidaręs duris jis 
pamatė du vyru su maskomis. 
I ie ji, jo pačią ir dar du “bur- 
dingieriu,” T. Butkų ir T. Va
lutį, surišo ir juos apiplėšė. 
Viso plėšikams teko $65 ir 3 
auksiniai laikrodėliai.

REUMATIZMAS
Išpurtę muskulai, perviariantis akaua 
mas sąnariuose ir sustingimas sąnarių 
yra blogiau# žmogui dalykai, o tan
kiausiai išsivysto į sunkią ligą. Jei 
kenčiate tuos blogumus, arba turit 
Simptomus — ilgai nelaukite, bet 
tuojaus prašalinkite.
Musų stebėtinos gyduolės ėmimui | 

vidurius ir trynimui 
POLO

Gelbėkim Lietuvos Našlaičius.
v Chicagos Komitetas Našlaičiams 
šelpti rengia rankų darbų ir namie 
gamintų valgių bavarą vasario 12 d. 
1922 m. Mildos abiejose svetainėse. S. 
Halsted ir 32-ros 
kreipiamės į gerbiamą 
ypatingai Chicagos ir kitų 
miestelių moteris įr mergaites melž
dami paaukauti pagal savo išgalę ke
lis, arba nors vieną kokį Ji.lesnj ar 
reažesnį rankų dirbinį ar namie ga
mintą valgį aukščiau minėtam oaza- 
rui.

Išdirbinius meldžiame siųsti antra
šu: N. Valančauskienė 3246 S. Hals
ted Str., Chicago, III. (3-Čios luboš), 
arba, kam parankiausi, atnešti dieno
jo bazaro tiesiai į svetainę, kuti at
sidarys 5-tą vai. po pietų.

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

—Bazaro Rengimo Komisija.

KRUTAMU PAVEIKSLŲ 
DARBININKAI FORMALIAI , 

SUSITAIKĖ.
?Kaip “Naujienose“ buvo ra

šyta, krutamųjų paveikslų 
mašinistai operatoriai laimėjo 
pirm paskelbimo streiko. Jie 
dabar formaliai padarė sutar
tį su teatrų savininkais ię po 
ta sutartim galutinai pasirašė. 
Darbininkai prašė pakelti algų

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

Mokinama anglų ir lietuvių kalbų, 
aritmetikos, istorijos, geografijos ir 
visų high school šj^kų.

Sunaudokite liuosus vakarus pasi- 
mokinimui. Mokestis prieinama.

Waitches Preparatory School, 
4509 So. Ashland Are., 

Chicago, III.

Sveikatos departamentui 
pranešta, kad Chicagoje šio- 
mis dienomis apsirgo penki as
menys trichinais. Sveikatos de
partamentas tviifina, kad jau 
daug metų praėjo kaip tekia li
ga buvo susirgimų Chicagoje. 
Sako, kad ši liga yra labai' re
tas atsitikimas. Ją žmones už-

Visiems aukojusiems 
me nuoširdų ačiū.

Ch. K-tas OL. Naši, šelpti:
M. Zolpienė, sekret.
P. Baleckienė, iždin

Dar yra proga 
kelioms ypatoms 
prisidėti pinigais 
ir darbu prie mu
sų naujo patento 
išdirbinejhno. At
minkit, kad mes 
turimo tokius
daiktus, kokių
dar pasauly nesi
randa. Taigi, be 
abejonės atneš di 
delius nuošimčius 
ant įdėtų pinigų 
ir suteiks jums ir 
jūsų 
darbus 
dos.

ypatiškai ar per laišką į 
ką tveriame dirbtuvę.
FOUNTAIN PAINT BRUSH MFG.

Per “Naujienas” nuo Wm 
King iš Ledyar, ifa., $5.00. Vi
so daikte $11.00/

. i JĮ .L... ■ i WUJ W i

APSIVEDIMAI.

A. K.
3027 Farrell St., Chicago, III

PARDAVIMUI

Sugrąžink Beny laiku •veikatą, C' 
linkimu mą Pabudyk tingine* jak- W 
nei. Atlikai lengvu veikiau NA- 
TURĖ S LAWLAX. mėlyna* 25c 
bakaeli* Gvaraatuotaa.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA
Mokinamai angliiko* Ir liatuvlikoa 

kalbų, aritmetikos, knygredystis, ste
nografijos, typevritinf, pirUyboa tei
sių, Suvienytą Valstiją istorijss, abel- 
nos istorijos, ąsografijos, politikinSe 
ekonomijos, piUetystis, daillaralye- 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nu* 9 ryto iki 
4 valandai po pietą. Vakarais nuo 6 
11d 10 valandai.
8106 SO. HAL8TED STM CtalCASO.

AUŠROS MOKYKLOJ
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