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Francijo reikalauja iš Anglijos 
apsaugos Lenkijai

Omahos Streikas
Lenkai nepraleidžia Latvijos 

piliečių Danzigo koridorių. .

Perdavė valdžią airiams

Ir Latvija skundžiasi ant Lenkijos

Poincare kabinetas prade 
jo eiti pareigas.

Dechanel nori intcrpeliuoti 
premierą. Francija gal daly

vaus Genoa konferencijoj.

PARYŽIUS, sausio 16. Paga
lios ex-prezidcntui Poincare 
pasisekė sudaryti kabinetą, ku
rį prezidentas Millerand pri
ėmė ir , paskelbus apie tai ofi-

eiti pareigas. Ex-premieras 
Briand 3 vai. > po piet formali
niai perdavė valdžią Poincare. 
Pirmu oficialiniu premiero $ve 
čiu buvo Anglijos užsienio rei
kalų ministeris lordas Curzon.

Poincare taipjau eis ir užsie
nio ministerio pareigus. Jo ka
bi ne ts susideda iš 4 senatorių 
ię 10 atstovų buto narių; visi 
vice-ministeriai yra atstovai. 
Socialistai kabinete nedalyvau
ja. Kabinetas skaitomas labai 
silpnas1 ir vargiai galės ilgiau 
laikytis.

SenatoiĮ'us Paul Deschanel, 
buvęs Francijos prezidentu ke
letą mėnesių 1920 m. ir pasi
traukęs iš tos vietos delei suiri
mo sveikatos, padavė senate 
reikalavimą intcrpeliuoti pre
mjerą Poincare jo užsienio po- 
lit.ik.os klausimais. Savo prane- 

Šime premjerui, Deschanel sa
ko, kad apsimainymas nuomo
nėmis prie dabartinių aplinky
bių yra būtinai reikalingas. 
Deschanel kalba’ apie savo in
terpeliaciją bus pirmoji jo kal
ba jx) pasitraukimo
dentystės rugsėjo mėn.,

Abelnai manoma, kad Poin
care pasakęs premjerui Lloyd 
George, kad Francija dalyvaus 
Genoa ekonominėj konferenci
joj. Bet laikraščiai mano, da
lyvavimas nėra galutinai priim
tas ir nėra verstinas. Jie mano, 
kad Francija dar gali iš * tos 
konferencijos ir pasitraukti.
Reikalauja apsaugos Lenkijai.

Pasirodo taipjau, kad Poin
care ne taip labai ša linai i ir 
nuo priėmimo jau aptartų są
lygų Anglijos-Francijos sąjun
gos. Tik jis norį, kad ton są- 
jungon butų priimta ir Lenki
ja ir kad Anglija užtikrintų 
Lenkijai tokį pat saugumą, ko
kį ji užtikrina Francijai. To 
paties reikalavo ir Briandas, 
bet Anglija tam griežtai pasi
priešino.

.ja dabar rūpinasi tik išlaikyti 
vienybę tarp talkininkų ir už
tikrinti pasisekimą Genoa eko
nominės konferencijos. Jis 
taipjau svajoja apie įkūrimą 
naujos sąjungos, kurion įeitų 
ir Rusija su Vokietija.

Jeigu Francija atsisakys pri
sidėti* prie Genoa konferenci
jos ir prie viso šio programo, 
Anglija nepaisys jos ir veiks 

| su kitomis Europos šalimis, 
j Betgi nieko nedaroma, kas ga
lėtų užrūstinti Franciją ir da
roma pastangų ir ją pritraukti 
prie bendro darbo, kadangi 
pripažįstama, kad jei Francija 
neprisidėtų, tai su sąjunga ga
lėtų atsitikti tas pats kas su 
tautų sąjunga, kada prie jos 
neprisidėjo Jungt. Valstijos, 
Vokietija ir Rusija. Lloyd Ge
orge mano, kad Jungt. Vaistu 
jos veikiausia į)rie tos sąjun
gos prisidės. Bet Francijos 
nedalyvavimas galės tai kiek 
sutrukdyti.

Prakalbos.—4 Lietuvių streiki
ninkų mėnesinis susirinkimas. 
— Policijos žiaurumai. —vrg. 
P. Juzeliuno maršrutas streiko 

'reikalais.

eina,

kad
sve

iš prezi-
1920.

Anglija nepaisys Francijos
LONDONĄS, sausio 16. — 

Daily Chronicle koresponden
tas sako, kad Poincare pasi
kalbėjime su Lloyd George pa
siūlęs projektuojamąją Angli- 
jos-Francijos sutartį pavesti į 
sutartį vykinimui Versailles 
taikos sutarties. Lloyd George 
atsakęs, kad Anglija negali ei
ti toliau Cannes pasiūlymų, 
į Lloyd George ir jo ininisteri-

(“Socialdemokratas”
Musu draugų savaitini g laikraitis

UI Kauno. Skaitykit rišt 
Gaunamas Naujienose

Kaina 5c

Genoa konferencijos die 
notvarkis.

Genoa konferencijos dienom 
tvarkia.

RYGA, gruodžio 17 (paštu). 
— Latvijos, valdžia pradeda ru 
sjfauti delei Lenkijos bandymų 
trukdyti laisvą pervažiavimą 
kitų šalių pasažierių per Dan
zigo koridorių 4)0 Lenkijos v(i- 
zos ant jų pasportų. Latvija 
sako, kad Lenkija neturi tei
sės dalinai uždaryti koridorių 
ir kad toks Lenkijos elgimasis 
yra priešingas Versailles su
tarčiai, kuri ip įkūrė tą garsų 
koridorių, suteikdama Lenkijai 
priėjimą prie jurų.

Lenkijos reikalavimas, 
pervažiuojantįs koridorių,
timšaliai turėtų Lenkijos vizas 
ant savo pasportų, iššaukia jau 
per daugiau kaip metus laiko 
nuolatinius skundus iš keleivių 
tarp Pabaltijos šalių — Lietu
vos, Latvijos ir Estonijos — 
ir vakarinės Europos.

Per daugelį mėnesių Lenki
jos žandarmerija stabdo trau
kinius prie įėjimo ir išėjimo iš 
koridoriaus ir daugelyj atsiti
kimų išmetė pasažierius, kurie 
neturėjo Lenkijos vizos, nors 
jie tik pervažiavo koridorių 
kelyj iš vienos šalies į kitą. Iš 
amerikiečių keleivių buvo rei
kalaujama užmokėti po $10 už 
Lenkijos vizą.

Mrs. VVilliam 11. Haskell, 
žmona pulk. Haskell, Ameri
kos administracijos galvos Ru
sijoje, nesenai padavė skundą 
Amerikos komisijai Rygoje de

glei Lenkijos muitinės viršinin
kų pasielgimų su ja pervažiuo
jant tuo koridorių.

Dabar gi Lenkijos valdžia 
visiškai uždare koridorių. Lat-

Jau septinta savaitė 
kaip mes lietuviai, skerdyklų 
darbininkai streikuojame. Iš 
pradžios buvo nanyta, kad ši
tas streikas ilgui nesi tęs. Bet 
skerdyklų savininkai deda visas 
savo pajiegas tam, kad streiką 
sulaužius; jie samdo streiklau
žius, ir jiems saugoti pristato 
mušeikas ir policiją. Policija 
elgiasi su streikininkais labai 
nepadoriai — stumdo einančius 
gatve, ypač pikietuotojus ir 
tik progos laukia prisikabinti. 
Vienoj pusėj gatvės stovi sker
dyklų sargai, ar, tikriaus sa
kant, mušeikos, iš kitos poli
cija. Jie kolioja einančius 
streikininkus ir jei kuris bent 
žodį ištaria prieš juos, tuoj ga
bena belangėn. Pirmiaus sto
vėjusi policija skerdyklų “fron 
te” buvo daug žmoniškesnė, 
bet ji, matomai, nepatiko sker
dyklų ponams ir todėl jos vie
ton atsiuntė kitus.

Sausio 12 dieną lietuviai 
streikininkai turėjo susirinki
mą. Susirinkusiems buvo pra
nešta, kas dedasi lietuvių strei
kininkų tarpe savo mieste ir ki
tuose miestuose, kur eina sker
dyklų darbininkų streikas.

Anglas kalbėtojas papasako
jo apie streiko jjadėtį kituose 
miestuose. Jo pareiškimu strei
kas kol kas visuose miestuose 
eina sėkmingai. Nors mėsiniai 
baronai stengiasi visaip darbi
ninkus provokuoti, bet jiems 
tas lig Šiol nesisekė.

bu\o raportuotas.
Girdi kelintas lietuvių turin

čių savo nuosavus namus krei
pėsi prašydami pagalbos. Jis 
labai teisingai pastebėjo, kad 
unija pirmiau turėtų aprūpinti 
biedįiuom&ję, /o turtingesnieji 
turėtų palaukti. Jis patarė iš
rinkti komitetą, kuris 'turėtų ši
tuos dalykus sutvarkyti; jis 
turėtų nurodyti, kam pašalpa 
yra reikalingiausia ir drauge 
su tuo atliktų kitus dalykus— 
sužinotų kiek lietuvių yra sua
reštuota ir nubausta dėl strei
ko ir juos Jvisus surašyti į 
knygas.

Visi vienu balsu šitą suma
nymą priėmė ir komisija tapo 
išrinkta iš sekamų asmenų: A. 
Žalpio," F. Zigmunlo ir V. Sa- 
baliaus. Svarbiausiu šito ko
miteto uždaviniu leisti atsišau
kimus į visuomenę ir rūpinti 
pašaipos biednuomenei. Šitos 
komisijos žinyboje darbuosis 
dar 26 asmens rinkdami viso
kias žinias apie streiką ir pra
nešdami komisijai.

Drgą P. J. Juzeliūną (nutar
ta išleisti su prakalbų maršru
tu po vakarinę valstiją ir tas 
vietasi kur eina mėsos darbi
ninkų streikas. Juzeliūnas ap- 
ląnkis su prakalbomis šias vie
tas: Nebraska City, Kans. City 
Kan., St. Josepli, Mo., E. St. 
Louis, Iii. ir kitas. —-A. žalpys.

Badas ant Verda salos.
šimtai žmonių mirė iŠ hado, 
negaudami jokios pagelbos.

Indijos vadovų susirinki 
mas.

Visos Indijos partijos bando 
išdirbti bendrą programą ir su

derinti savo veikimą.
LtSBON,' gruodžio 23 (paš

tu). — Atvykęs nuo Cape Ver
du salos inžinierius Marcedo 
sako, kad ten siaučia baisus 
badas. Nors sala priklauso 
Portugalijai, bet ji užmiršo a- 
pie ją ir paliko portugaliečius 
mirti badu.

Jis sako, kad vasaros laiku, 
kada badas buvo baisiausias, 
Praia miestelyj kasdie mirda-lmų ir pasikalbėjimų 
vo po 200 žmonių. Jų niekas 
nelaidojo ir lavonus suėsdavo 
šunįs, hijenos, ar sudraskyda
vo varnai. Kiti žmonės irgi 
slankiojo kaip kokie skeletonai, 
gatvėmis iki numirdavo.

Badas atsirado delei saus
mečio, kuris ten buvo per tris 
metus. Gyventojai atsišaukė į 
Portugalijon valdžią, bet sulau
kė iš jos tik kukurūzų, kurie 
netinka silpniems ir išbadėju
sioms žmonėms, o daugelis ir 
nusipirkti jų neturėjo iš ko.

Maceda ir kiti rūpinasi pri
kalbinti valdžią įvesti ant salos 
irrigaciją, kuri ant visados pa
šalintų šias baisės nelaimes.

<. ■ ----------------------------------------------

Nebemoka mokesčiu.

BOMBA Y, sausio 16. — šian
die čia atsidarė konferencija 
visokių nuomonių atstovų. Ją 
sušaukė Mailavija ir kiti nepar
tiniai vadovai. Dalyvauja gi jo
je apie 200 delegatų, tarp ku
rių yra ir Gandhi. Po svarsty- 

E išrodo, 
kad skirtumai tarp įvairių par
tijų mažėja.

Bus bandoma pagaminti rczo 
liucijas, kurios butų priimtinos 
visiems delegatams. Tam tiks
lui paskirta tapo komisija.

3 ŽMONĖS UŽMUŠTI AUTO
MOBILIŲ.

CHICAGO. — Vakar ir už
vakar 3 žmonės liko užmušti 
ir 4 sunkiai sužeisti automobi-

Nori algų, bet ne kainų nuka- 
pojimo.

Klaidinga žiūra dėl Vii 
niaus rinkimą.

13.WASHINGTON, sausio 
(Elta) — Associated Press va
kar paskelbtoji žinia iš Varšu
vos dėl Vilniaus “plebiscito“ 
turi klaidingą pamatą. Jokio 
plebiscito Vilniaus teritorijoje

ekonominės konferencijos, 

rį išdirbo Cannes _______
komitetas, bet. dar jo nopaskel- ! vizuoti jų pasportus. 
be. Dienotvarkis padalintas 
šešias dalis:

specialiais 4 vijos piliečiams, atsisakydama 
Latviai, 

į vakarinę

ti.
niai

6.

tai-

kurie nori keliauti 
Europą, dabar turi plaukti lai
vu aplinkiniu keliu į Vokietiją.

(Lenkai todėl uždarė Lat
viams koridorių, kad Latvijos 
valdžia uždarė lenkų propagan
dos mokyklą Latvijoje, kur vie
toj mokinti vaikus, lenkai tik 

prieš 
no.)Latviją ir v

Perdavė valdžių ariama.

1. Svarstymas apie įvykini- 
nią Cannes rezoliucijose pa
duotų principų, kuriose išdės
toma visas programas.

2. Pastatymas Europos 
kos ant tvirtų pamatų.

3. Būtinos sąlygos, reikalin
gos atsteigimui pasitikėjimo 
nepakenkiant esančioms sutar
timis (Tai yra Francijos reika
lavimas).

4. Finansiniai klausimai.
Ekonominiai ir prekybi- 
klausimai.
Transportacija. .

Italijos valdžia jau išsiunti
nėjo pakvietimus į konferenci
ją visoms Europos valdžioms, 
taipjau Rusijai,, Anglijos ko
lonijoms, Japonijai ir Jungt. 
Valstijoms. Pakvietimas Rusi
jai nestato jokių ypatingų są
lygų, nors to Francija pirmiau 
ir labai reikalavo, ypač kad 
Rusija pripažintų sdcolas ir tal
kininkų interesus Rusijoje.

Manoma, kad Jungtinės Val
stijos sutiks dalyvauti konfe
rencijoje.

DUBLINAS, sausio 16.—Vi
sos valdžios galios Airijoje, 
kokias turėjo taip vadinamoji 
Dublino pilis, tapo šiandie per
duotos Airijos laikinei vald
žiai, kuri tapo įkurta pietinės 
Airijos parlamento, sulig Airi- 
jos-Anglijos taikos sutarties. 
Perdavė valdžią lordas leite
nantas Fitzalan pilies salėje.

Pirmiausia į pilį atvyko Ai
rijos ministeriai, kuriuos susi
rinkusi minia triukšmingai svei 
kino. Paskui atvyko ir lordas. 
Perdavimas valdžios truko 
apie porą valandų laiko.

Darbininkai jau ardo 
užtvaras apie pilį, kurios 
pratiestos apsaugojimui 
nuo atakų. Anglijos
prie pilies pasirodė paskutinį 
kartą, padarė muštrą ir paskui 
apleido pilies kiemą.

Pašto darbininkai perėmė iš 
kareivių pilies telegrafo vielas.

Ir Meksika sausėja.

16. —

smar-

MEXICO CITY, sausio 
Kampanija Meksikoje 
bravorus nuolatos eina 
kyn. Oficialiniuose rateliuose
kalbama, kad taksai ant alaus 
bus pakelti 100 nuoš. Sakoma, 
kad alus Meksikoje yra chemi- 
kaliniai kenksmingas ir ^/aidžia 
paskire komisiją tai ištirti.

Kiek žinoma, prezidentas Ob- 
regonas yra didelis blaivybės 
šalininkas, bet jis vykins pro- 
liibiciją tik laipsniškai, o ne u- 
mai.

vielų 
buvo 
pilies 

sargylni

Gatvekarių darbininkų streikas

RICHMOND, Va., sausio 16. 
— Virginia Railway and Po- 
wer Co. darbininkai — gatve- 
karių ir dirbtuvių —. sustreika
vo šiandie delei nukapojimo al
gos. Streikas apima kelis mie
stus, kur tik tos kompanijos 
gatvekariai operuoja.

Antras kalbėjo draugas P. j nėra buvę o vien tiktai sausio 
Juzeliūnas. Jis plačiai papasa
lioj o apie <larLnninK.ų kovų su 

kapitalistais ne tik čia Ameri
koj, bet ir Europoj, kur darbi
ninkų solidarumas yra didesnis 
negu pas Amerikos darbinin
kus ir todėl jiems geri aus se
kasi kovoti.

Kalbėtojas nurodė susirinku
siems reikalą kreiptis į kitų 
pramonių darbininkus ir prašy
ti pas juos pagalbos šitoj jų 
kovoj su darbininkais. Ypatin
gai, jis sakė, reikia prašyti važ
tos (transporto) darbininkų, 
kad jie atsisakytų išvežti ske- 
bų pagamintus mėsos gami
nius. Jei šita pagalba butų gau
ta, tai streikas butų laimėtas į 
kelias dienas. Klausytojai pri
tarė šitam garsiu rankų ploji
mu.

Užbaigęs prakalbą drg. 
zeliunas padėkojo visiems 
rėmusiems streikininkus, 
tent: Birutei 
streilęininka/ms vakaro 
Raudžiais, biznieriams už pa
aukojimą mėsiškų dalykų, Ar- 
moškai už davimą svetainės 
dykai, o labiausiai “Naujienų“ 
dienraščiui už dėjimą straips
nių, parodančių lietuvių strei
kininkų padėtį So. Omahoje ir 
ypatingai už įdėjimą s t reik i- 
ninkių moterų paveikslų.

Ant galo kalbėtojas priminė 
apie mažą nesusipratimą įvy
kusį (tarpe lietuvių, kuris jam

mėn. X <1. okupacines 
valdžios buvo padaryti 
rinkimai į vadinamąjį 
niaus Seimą.“ Taip pat nesutin
ka su teisybe ir toji pranešimo 
dalis, kur kalbama apie skait-

lenkų
stovų

“Vil-

kiniuose. Lietuviai, nežiūrint 
visų lenkų represijų, verčiančių 
juos balsuoti, rinkimuose ne-

Ju- 
pa- 
bu- 

už parengimą
su už-

■ECOB

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 10 d., užsienio pini-

S kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
25.000 dolerių, bankų buvo skai

toma Amerikos pinigais šiaip:
Anglijos, 1 svaras sterungų—$4.23 

ii Austrijos 100 kronų ........... 3V6c
Belgijos 100 frankų .................$7.89
Danijos 100 kronų .... ......  $20.00
Finų 100 markių ................... $1.88
Francijos 100 frankų .............. $8.24
Italijos 100 lirų ........................ $4.41
Lietuvos 100 auksinų ............... 55c
Lmlcų 1M markių .......................8*4«
Norvegų 100 kronų ........... $15.60

< Olandų 100 guldenų ........... $36.82
Švedų 100 kronų ............... $25.00
šveicarų 100( frankų ..............  $19.45
Vokietijos 100 markių ........... 55c

LONDONAS, sausio 16. — 
Iš Galcutta pranešama, kad 
niekuriosę vietose Bengalijoj 
prasidėjo civilinio neklausimo 
judėjimas formoje susilaikymo 
nuo mokėjimo valdžiai mokes
čių. Delei to buvo ir riaušių.

Jeigu tas judėjimas išsiplė
tos, valdžia neteks didžiumos 
savo pajamų. Kovoti gi su juo, 
ypač Bengalijoj, yra labai $un- 
ku. )

WASHINGTON, sausio 16. 
— Byram, prėzidentas Chica- 
go, Milvvaukee and St. St. 
Paul geležinkelio, liudydamas 
prieš larpvalstijinės prekybos 
komisiją apie važnos kainas, 
tvirtino, kad geležinkeliai jo
kiu budo neišsigali nukapoti 
važmos kainų. Esą reikia dar 
sykį nukapoti darbininkų al
gas, tada gal ir galima bus 
kalbėti apie mažytį nukapoji- 
mą važmos kainų. Girdi, jei 
geležinkeliai butų turėję valią 
jie iškarto butų daug nukapo
ję algas, tiek kiek butų tikę

Taksuos ■svečius.
kitaip.

vo ir dauguma žydų ir baltgu- 
džių. Kadangi lenkų valdžia or
ganizuodama šitą seimą turėjo 
omeny j parodyti jį kaipo gy
ventojų valios reiškėją ir pa
vesti jam spręsti prie ko turi 
priklausyti Vilniaus teritorija 
prie Lenkijos ar prie Lietuvos, 
todėl Lietuvos Vyriausybė, skai 
tydania, kad tie rinkimai, vyk
domi esant ten lenkų kariuo
menės ir lenkų administracijai^ 
ir bo to dar viešpataujant 
žiauriam terorui prieš nelenki
škai kalbančius gyventojus, jo
kiu budu negali būti skaitomi 
leistais, dar pereitų metų gruo
džio mėn. 14 d. buvo įteikusi 
Tautų Sąjungos Tarybos pirmi
ninkui p. Hymansui savo pro
testą prieš tuos rinkimus, kar
tu pareikšdama, kad jei rinki

mai įvyk$, visvien Liet. Vyriau
sybė jų nepripažins ir 
visai nebuvusiais. To protesto 
notos buvo įteiktos taip pat 
Suvienytų Valstybių, Anglijos, 
Francijos ir Italijos vyriausy
bėms.

BERLINIAS, sausio 15. — 
Miesto taryba užgyrė uždėjimą 
specialinių taksų ant važinėto- 
jų, kavinių, restoracijų, šokių 
ir kitų pasilinksminimo vietų 
lankytojų, kurie pasilieka 
vai. nakties. Taksai sieks 
15 iki 100 nuoš. įžangos 
nos, o kur nėra įžangos,
imama 3 markės taksų. Tokis 
taksai Štutgarte į vieną mėnesį 
davė 100,000 markių.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
MN 4 IT .T I E N A S *

Influenza siaučia Anglijoj
LONDONAS, sausio 16. — 

Pastaruoju laiku Anglijoje vėl 
pradėjo labai smarkiai siausti 
influenza, kuri nuolatos vis 
plečiasi/ Mirtingumas irgi ga
na didelis. Pradžioj gruodžio 
90 Anglijos miestų nuo influ- 
enzos mirdavo po 128 žmones į 
savaitę. Dabar gi miršta apie 
250 žmonių.
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NAUJIENŲ
• Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.

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 ir kuopigiausia pinigų per
siuntimų Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENAS PER 
SAVO DU CHICAGOS OFISU.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurių Lietuvos didieji bariai 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, kolcs tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 

t 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 Pinigu Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

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

RRTOGEP0RT0 SKYRIUS
3210 S«. Halsted St., Chicago, III.

" ... *"' 1 1 * 1 *1 ' 't ' »

IH I»>■>,«. JI s .
________________________



Utarninkas, Sausio 17, 1922NA

Ap&oalga

O,

'pDRESPONDENGIJOSį
HART, MICH.

rė Ant. Dambrauskas.

Rožė Luxemburg
Orderiu, kartu su užsakymu.

Šios!

Pastabėlės

I

veik paprasto pločio.

-

i
H

(Tęsinys)

N

s kambarius ir rado radikalus

T

______- -------------- ------ —

i

S

K:

k

1

laik- 
d-ras 
su to

nas buvo duo- 
stovybes reika-

18.00
|7.«0

03
18
76

7-
Įfe.

Tegul jam bus lengva 
šalies žemelė. — Wm. G.

“Požėlos ir Kairiai daro mi
ną, buk jie baisiai pasipiktinę 
krikščionių demokratų žuli- 
kystėmis. O mes paklausime
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UPTON SINCLAIR’O 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

Šcveros Gyduoles užlaiko 
i • seihiynos sveikata.
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DR..A. MONTVID 
Lietsvii Gydytojas ir CUrvrgM 

25 East Waahinfto* Si. 
{Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Telephone Central 3862 
1824 Wabansia Avė.

Valandos i nuo 6 ild 8 vakar* 
Rezidencijas tai. Kedzie 7716
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Che lathaaaiB* Daily New*
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Sustabdyk persišaldymą. 
Sulaikyk kosuli.

Yrą jie tikrai pavoinęi ženklai. Ne
doras ligas su tolin sekančiais pa
sakiniais tankiai gali būti prašalin
tas turont tam tikrus vaistus.

Severa’s
Cough Balsam

(Severo Balzamas nuo kosulį) no 
doda ilgąi viešpatauti paprastam 
kosuliui: sumažin erzinimą gerkli
niu išsišakojimu, palengvin sukepi- 
mo, pradeda skrepliavimą ir padara 
kvėpavimą lengvesni. Kaina 25 ir 
50 centai.— Sovera’s Cold andGrip 
Tablets (Severo Plyškelei nuo Per
sišaldymo ir Gripos) sulaiką persi
šaldymą nededant jam išsivystyti. 
Kaina 50 centai. Visose Aptickoso.

__________________

Ar gavote Severo Kalendorių 
į& 1922 metams. Galema jįjį gauti 
U dykai pas savo Aptiekario/ ar nuo

U laimu Ujimo Kaliai 
ChicagoJ* — paltui 

Motoms -------
Pumri (n<tt . .......................—
Trims mėnesiams ... 
Dri*m mtaesiama ...
Vienam nlneaiul .......

Chlcagoja — par aeliotoj**] 
Viana kopija - . . .......

Savaitei .
ICinasiui ...............———

Suvienytos* Vaiatij*** «• Chicagoj, 
paltu:

Metjknis _ ---------- -------- — >7.00
4.00 
2.00 
1.50 

.75

Naujienos tižia kasdien, (iskirlant 
•tdil dieniu?. Leidiia Naujienų Ben 
Irovf, 1789 3o. H 
(11. — Telefonas i

Subscription Rate*) 
per yaar in Canada. 
p*r y*ar outglde of Chlcag*. 
p*r y*ar tnyChicage. 
p*r copy Z

Entered aa Stcond Claaa Matter 
«įarch 17th. IRM, at t h* Po»t Office 
jf Chicago, /fll., <nd*r th* act of 
tfarcb 2ndz4879.

PuJai met*.......... .......... ......
Trims mėnesiams - . ——
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui ............-

Lietuvon ir kitur uislenlaosaj
(Atpiginta)

Metams........... ..... .......... ..
Pusei ------ - -----

ptoJįS' prieš bolševizmą!

I

■dltor P. Grigaiti*

i73S ISO. HAL8TED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

r«l*phon* Rooaavelt 8508

jungos kerštų, jeigu ji atities. 
kompromisus su lenkais. O 
dabar, kaip matome, apie 
kerštų nėra jokios kalbos; 
Tautų Sųjunga net išsireiškė 
neprielankiai apie lenkų su
darytųjų Vilniaus “seimų”.

Bet tas bergždžias politi
kavimas su Hymansu visgi 
pakenkė Lietuvai. Viena, 
Lietuvos diplomatai savo nu
sileidimais lenkams sustip
rino jų užsispyrimų ir kartu 
susilpnino Lietuvos žmonių 
dvasių (juk net toks lenkų 
priešas, kaip Dr. Šliupas, jau 
buvo pradėjęs šnekėt apie 
reikalingumų pasiduoti lėn- 
kams!). Antra, derybų lai
ku lenkai gavo progos įsi
tvirtinti savo pozicijose Vil
niuje .

Bėda, kad prie Lietuvos 
respublikos vairo tapo pa
statyti tokie žmonės, kurie 
moka kovot tiktai su savo 
liaudim. Visus ilgaskver
nius ir jų sėbrus Lietuva tu
rėtų pasiųsti į Romų arba į 
Varšavų, o valdžių pavesti 
tiems, kurie žino, kaip gin
ti šalies nepriklausomybę.

. tijos pirmininkas, Dr. Levi, 
susipyko su jais, tai Rožės 
'Luxemburg raštai tapo iš
leisti.

Ryto mes supažindinsimez 
“Naujienų” skaitytojus su 
brošiūros turiniu: tuomet vi
si pamatys, kaip biauriai 
šmeižė Rožės Luxemburg 
atmintį tie komunistiški gai
valai, kurie piešė jų, kaipo 
teroro ir diktatūros garbin- 
toją.

Vienas lenkas, kuris vadina 
save “tvirtu Amerikos piliečiu”, 
sakosi tik-ką sugrįžęs iš Lenki
jos ir patyręs tenai, kad Lenki
jos seime tapo įteiktas reikala
vimas ištirti, ar “socialistai ir 
jų vadas Juozapas Pilsudskis” 
yra išdavikai, ar ne.

Tas “pilietis“ išsiuntinėjo 
laikraščiams laišką, bet prašo, 
kad jo vardas nebūtų minimas.

Jisai nurodo, kad tūlas Jonas 
Zamorskis parašęs pamfletą, ku 
riame įrodinėja, kad Pilsudskis 
nusidėjęs prieš savo tėvynę ir 
kad jo valdžia Sasanti diktatoriš
ka. * y

Nepriklausomieji Vokieti- 
pos komunistai (kurie per
nai atsimetė nuo komunistų 
partijos) išleido be galo įdo
mią brošiūrą apie “Rusijos 
Revoliuciją”. Jos autorė 
'yra garsioji Rožė Luxem- 
burg, kuri buvo užmušta, 

sutaikyti Lietuvą su Lenkija karįU su Karoliu Liebknech- 
tu, treji metai ‘atgal, laike 
pirmojo Vokietijos komunis-

Vilniaus 
klausimas 
neišspręstas.

žinoma, kad jisai yra uolus mi- 
litarizmo ir šovinizmo apašta
las. Su socialinio idėjomis ji
sai yra senai at^įsveikinęs. Bet 
tie patriotai, kurie kaltina jį, 
yra aršesni už jį.

—JVL—
KAS TAM DĖDELEI DAROSI?

tų socjal-išdavikų: ar tamste
lės ne sykiu su Purickiais ir 
Vailokaičiais kuiėt^ tą demo
kratiją, ar netręšėte žemės 
demokratiniu mėšlių ar nešu- 
kavot ura — patriotinėj dva
sioj, kad steigiamajam seime 
išganymas Lietuvoj ? Vadi
nasi, sykiu su jais, sykiu su 
didžiausiais darbo žmonių ne- 
vydonais, stiprinot, galvą gul
dei už buržuazinę valstybę — 
tai dabar matot savo bjau
raus darbo dar bjauresnius 
vaisius...”
šitų piktų deklamacijų pras

mė yra tokia: kad suktybės val
stybės įstaigose yra demokrati
nės tvarkos vaisius; o kadangi 
socialdemokratai kovojo už de
mokratinę tvarką, tai ir ant jų 
puola atsakomybė už tas sukty
bes.

šitos savo minties sustiprini
mui, p. Dėdelė tame pačiame 
“Laisvės” straipsnyje dar pridu
ria:

Tautų Sąjutiga, kaip gir
dėt, atsisakė toliaus mėgint 
s “ ’
dėlv Vilniaus, atsisakė net 
daugiaus kištis į tą dalyką.

Taigi visos • tos derybos, sukįlimo.
kurias-vedė Lietuvos atsto-Į Toje brošiūroje Rožė Lux- 
vai su lenkais, tarpininkau- emburg labai aštrSaį kriti. 
jant I al|tŲ Sąjungai, nuėjo kuoja Rusijos bolševizmą. Ji

smerkia bolševikus už Rusi
jos steigiamojo seimo išvai
kymą, ji griežtai atmeta bol
ševikų terorą ir diktatūrą ir 
gina demokratiją.

Straipsniai, iš kurių ^usi-

niekais. Tai rodo, kad Lietu
vos valdžia visai be reikalo 
buvo priėmusi Tautų Sąjun
gą už piršlį, išanksto žino
dama, kad to piršlio simpa
tijos yra lenkų pusėje.

l eisingos gi pozicijos lai- deda ta brošiūra, iki šiol ne
kęsi socialdemokratai, kurie buvo pasirodę spaudoje del- 
jau senai pasakė, kad eiti j į0, kacĮ Vokietijos komunm- 
der \ bas su lenkais neapsimb- tams jie buvo nepatogus. Jie 
ka‘ prikalbino autorę neskelbti

Pautų Sąjungos atsisaky- tų straipsnių laikraščiuose, 
mas kištis į Vilniaus klausi
mą rodo, be to, da ir kitą de
rybų šalininkų klaidą. Lie
tuvos klerikalai, agituodami 
už Hymanso projektą, nuro
dinėja, kad Lietuva užsi
trauks ant savęs Tautų Są- sis Vokietijos komunistų par

“kad nepakenkus Rusijos re
voliucijai” ; o paskui, kuomet 
Rožė Luxemburg žuvo, tai 
jie laikė juos paslėgę nuo 
publikos.

Tiktai dabar, kada buvu-

Juo tolyn, tuo labiaus puola 
protiškai ir doriškai komunis
tiškųjų keikūnų čempionas, Dė
delė.

Ilgą laiką jisai gatviniais žo
džiais^ keikė socialistus už tai, 
kad jie nepritarė, bolševizmo 
“principams”. Bet dabar jau 
patys bolševikai yra atsižadėję 
savo “principų” ir pats Dėdelė, 
sukdamas ten, kur vėjas pučia, 
uždėjo ant jų kryželį. Ko, ro
dos, jisai turėtų smarkauti, 
kuomet pasirodė visos jo “pozi
cijos” bank nitas?

Bet koliotis jisai nepaliauja. 
Priešingai], jo piktžodžiavimas 
tolyn darosi vis aršesnis.

Dėlto kad “Naujienos” iškė
lė aikštėn tą šmugelio skanda
lą, kuriuo susitepė Lietuvos kle
rikalų šulai, tai jisai šaukia 
mums > “žiopliai ir apgavikai

Panašiais keiksmais 
svaidosi ir į Lietuvos
mokratus, kurie įnešė St. Seime 
interpeliaciją dėl šmugelio. Sa
ko: , i

“Rusijoje tokį Purickį go
jaus sušaudytų. Lietuvoj t^ 
kius šašus saugoja demokra
tija. Gink viešpatie, varto! 
terorą prieš buržujus!...”
Taigi išeina, kad Lietuvos so

cialdemokratai yra kalti dėlto, 
kad jie stoja už demokratiją ir 
priešinasi terorui.

Didesnę nesąmonę ir sugalvo
ti yra su|iku. Vienas dalykas, 
šmugelis ir spekuliacija Lietu- 
tuvos vyriausybėje išbujojo ne 
dėlto, kad tenai yra demokrati
ja, o dėlto, kad jos tenai yra la
bai mažai. Kiekvienam, kuris 
bent truputį paklibins savo sme
genis, bus tatai aišku.

Demokratija visų-pinna reiš
kia žodžio laisvę, spaudos lais
vę, organizacijų laisvę ir kitas 
vadinamas “pilietines teises”. 
Pasakykite dabar, kur turi 
diugiaus progos ministeriai ir 
jų!pagelbininkai vogt, šmugelį 
varyt ir daryt kitokias sukty
bes: tenai, kur piliečiai turi tei
sę kritikuot valdžią — ar kub 
jie peturi tos teisės, kur jie gali 
aprašinėt blogus valdininkų 
darbus — ar kur , negali, kur 
jiems yra leista kelti protestus 
prieš ministerių šunybes — ar 
kur neleista? Mums rodosi, 
kad atsakymas į šitą klausimą 
yra pats savaime aišktfs.

Jeigu Lietuvoje butų gyvavu- 
sios tos laisvės, kurias minėjo
me augščiaus (ir už kurias dau
giausia kovojo socialdemokra
tai), tai Purickio, Vailokaičio ir 
kitų šmugelninkų darbeliai se
nai butų buvę išvilkti aikštėn, 
senai jie butų atsidūrę ant kal
tinamųjų suolo. Bet Lietuvoje 
tos laisvės yra suvaržytos: štai, 
Smetonos ir Voldemaro laikraš
tis paėmė aštriaus į nagą šmu- 
gelninkus, ir komendantas jį 
tuojaus uždarė!

Demokratija Lietuvoje gy
vuoja tiktai ant popieros, o 
praktikoje veikia klerikalų dik
tatūra, paremta karo stoViu.

P-as Dėdelė žino tatai labai ge
rai, ir todėl jisai sužiniai meluo 
ja, pasakodamas, kad Lietuvos 
tvaria esanti tokia, kokios rei
kalavo socialdemokratai.

Bet kas daugiausia prisidėjo 
prie to, kad klerikalai taip įsivy
ravo Lietuvoje — ar ne pėdelės 
vienminčiai, korųunistai ? Ar 
Ine jie, boikotuodami St. Seimo 
[rinkimus ir atkalbinėdami nuo 
jų darbininkus, padėjo krikščio
nims demokratams gauti abso
liučią didžiumą Seime? Jeigu 
klerikalai nokontruoliuotų Sei
mo, tai Purickis nebūtų galėjęs 
išsimeluoti Seime; Seimas nebū
tų atmetęs socialdemokratų rei
kalavimo paskirti reviziją Mas
kvos ir Berlyno atstovybėms.

Vienok Dėdelė drįsta tauzyti, 
buk socialdemokratai esą kalti, 
kad klerikalams pavyko uždėti 
savo jungą ant Lietuvos!

Kas dėl šaudymų Rusijoje, tai 
jisai geriaus visai tylėtų. Visi 
žino, kad sovietų valstybėje, ne
žiūrint visų šaudymų, spekulia
cija, kyšių ėmimas, iždo eikvoji
mas ir kitos žulikystės tarpsta 
labiaus, negu kur kitur. Gi ir 
Lietuvos šmugelninkai su kuo 
daugiausia varė savo žulikišką 
biznį, jeigu ne su Maskva!

Jeigu Dėdelė dar turėtų bent 
krislą sveiko proto, tai jisai su
prastų, kad kaip tik diktatūra 
ir teroras yra valstybinio puvi
mo pamatas, nes tenai, kur val
džia gali užimti burną savo kri 
tikam, kur ji gali po bile kokiu 
pretekstu sušaudyt savo priešą, 
tenai nėra galimybės kovoti 
prieš valdininkų žulikystes.

NEKALTAS AVINĖLIS^ 
h — -.. «

Iš Lietuvos Atstovybės Wash- 
ingtone tapo prisiųsta Eltos ži
nia, po antgalviu: “D-ras Puryc- 
kis apie savo atsistatydinimą”, 
kuri skamba taip:

“Išeinančiame Kaune 
raštyje ‘Aidas’ 293 N. 
Puryckis pasikalbėjime
laikraščio bendradarbiu taip 
sako dėl savo atsistatydini
mo: ‘Jau senai subrendo ma
nyje mintis atsisakyti nuo 
užimamos Užsienių Reikalų 
Ministerio vietos. Apie šitą 
savo mintį aš jau ankščiau 
esu kalbėjęs. Dar į kabinetą ei 
damas aš paėmiau iš atitinka,- 
mų asmenų pasižadėjimą raš
tu, kad prabuvęs kabinete 
tris mėnesius, aš turėsiu tei
sės by kokiu laiku pasitrauk
ti. Dabar aš tąja teise ir pa
sinaudojau.

“Vyriausia priežastis, kuri 
mane pastūmėjo paduoti atsi
statydinimo prašymą, ^buvo 
toji padėtis, kuri susidarė po 
d-ro Rosenbaumo kelionės 
Varšuvon, Ministerių kabi
netas pasisakė, kad jis nega- 

. Ii nešti atsakomybės už p.
Rosenbaumo kelionę, kurią 
kabinetas ?sskaįto aiškiai Res
publikai kenksminga. Visą 
atsakomybę kabinetas uždėjo

ant manęs, kaltindamas ma
ne, kad aš žinodamas apie tą 
kelionę nesiėmiau priemonių, 
kad jos neleidus, ir pertai aš 
tapau kaip ii* kaltininku visų 
galimų iš to išeiti pasekmių. 
Tokia tai padėtis ir privertė 
manę paduoti atsistatydini
mo prašymą.“
Bet Purickio sėbrai, stengda

miesi nuimti nuo jo atsakomybę 
dėl šmugelio, aiškino jo atsista
tydinimo priežastį visai kitaip. 
Jie sakė, kad jisai turėjęs pasi
traukti dėlto, kad jisai pritaręs 
Hymaiiso projektui. O vienas 
“Draugo” korespondentas rašei 
kad Purickis^ turėjo trauktis> 
dėl šmugelio skandalo.

Purickis su savo sėbrais, mąs
tyt, nesusitarė, kaip “aiškinti” 
tą dalyką.

O štai ką Tnivusis Lietuvos I 
užsienio reikalų ministeris pasa
koja apii sulaikytuosius Joniš
kyje vagonus. Eltos pranešime 1 
skaitome:

“Buvusia Užsienių Reika
lų Ministeris d-ras Puryckis 
savo pasikalbėjime su laikra
ščio ‘Aido’ bendradarbiu į pa
starojo pastatytą klausimą, 
kokį jis turi sąryšį su paęluo 
tąja socialdemokratų interpe
liacija atsakė: ‘Tai ir paro
dys tardymas, kuris dabar, 
yra vedamas. Kiek man yra 
žinoma, produktai musų 
vyriausybes buvo paža
dėti badaujantiems dar 
vasarą. Bet siuntiniai 
susilaikė, nesant dar nusisto
vėjusiam susįsfekimui. Da
bar kuomet 'musų Atstovas 
Maskvoje an'tru kartu pareiš
kė, kad Lietuvos Vyriausybės 
vardu yra nutarta nusiųsti 
badaujantiems vagoną cuk
raus ir vagoną miltų, aš as
meniškai pareikalavau, kad 
tas butų greičiau pasiųsta. 
Atvykęs tuo tikslu žpiogus iš 
Maskvos greitai visa suren
gė. Miltai, kurie yra apmo
kami išvežamojo muito mo
kesniu, Finansų, Prekybos ir 
Pramones Ministerijos buvo 
nuo to mokesnįo atleisti, iš

 

duodant tapi jtikrą leidimą. 
Trečias gi 
tas musų 
lams. Tame vagone buvo ga
benami jai produktai ir kaž
kokį privatiniai kroviniai pa
prastąja tvarka. Kadangi 
ant tų krovinių nebuvo užlie
ta karjero antspaudu, todėl 
tuo pačiu Ministerija neima 
jų ant savo atsakomybės, ir 
būdami apmokėti pervežamuo
ju tranzito mokesniu, jie ne
gali būti skaitomi kontraban
da. Buvimas gi jų vagone 
vargu bau galėtų būti skaito
mas kaž kuo nelegaliu, nes 
reikia manyti, kad a^enys, 
siuntusieji juos, naudojosi 
tuo vagonu tiktai su tikslu 
greitesnio pristatymo į ski
riamąją vietą.

“Štai kas man yra žinoma 
šioje byloje ir kaip aš vaiz-

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

Petrui prisiminė draugas Apfelis, kuris bu
vo vienu kraštutinių socialistų ir laikinu rym- 
tininku taip kaip ir didžiuma vokiečių. Apfelis 
dirbo kepykloj ir jo veidas buvo tai|) išbalęs, 
kaip toji tašla, kurią jis minkė, bet kuopoje 
jam atsistojus peikti “socialpalriotus”, t. y. 
tuos partijos narius, kurie gelbėjo Anglijos pla- 
nams pasaulį valdyti, rasdavos raudonumo jo 
veiduos. Magivnė pasakė, kad jis tuojaus pa
siusiąs ką-nors pas Apfelį 'pasakyti jam kaize
rio agento vardą, kuris galima prikalbėti au
koti radikalų gynimo fondai). Apfelis, žinoma, 
niųko nežinos, kad tas žmogus yra vokiečių 
agentas; jis nueis pasimatyti su juo ir papra
šys pinigų, o Magivnė ir žvalgai padarys kas 
reikia. Petras pripažino, kad tai yra puiki idė
ja ir pats pasisiūlė nueiti ipas Apfelį; bet žiur-

keveidis vyras tam pasipriešino, kadangi Petras 
yra per brangus, tam ir kad kiek galint reikia 
žiūrėti, kati Apfelis jo neįtartų. '

LVI , ■

PETRAS aplaikė trumpą -raščiuką nuo Ne
lės, kuriame ji sakė,i kad visa yra gerai, 

kad ji užėmė savo naują vietą ir netrukus bus 
sėkmių. Taigi Petras linksmas ėmės savo pa
reigų radikalų protesto vajų gniuždyti. Ištikro, 
buvo baisu žiūrėti į tą seku 
turėjo, nežiūrint valdžios visų 
sirinkimuose stebuklingai 
cirkuliarų, kuriuos jie misi nešdavo ir 
davo pirma negu valdžia galėdavo pasijudinti. 
Darbo Šventykloj, kur darbininkai susirinkda
vo, agitatoriai kasnakt kuo netruko berėkauda- 
mi apie Makoriniko bylą. Negana to, Amerikos 
Mieste buvo mažai skaitomas viencentinis va
karinis laikraštis, kuris šliejos prie darbininkų 
klasės skaitytojų ir atsidėdamas garsino įro
dymus, parondančiūs, kad loji byla buvo “fa
brikacija”. Raudonieji išvydę, kad jų siuntiniai 
yra sulaikoma, sukėlė didelį trukšmą dėlto, ap
simesdami, busią jiems “žodžio laisvė” terūpi.

Tą vakarą buvo rengiama visuotinas susi
rinkimas; Petras Amerikos Miesto “Times” laik
rašty perskaitė vedamąjį pasipiktinimo straip
snį, šaukiantį valdžią neleisti jo. “šalin su Rau
dona Vėliava!” skambėjo vedamojo strdipsnio

antraštė; Petras stebėjos, kaip raudonkraujis, 
šiintanuošimtinis amerikietis galėjo jį skaityti 
ir nesnbrusti ką-nors daryti.

Petras pasakė šitą Magivnei,. kuris tarė: — 
Mes rengiamės ką-nors padaryti; palauk! — Ir 
ištikro, to popiečio laikraščiai padavė žinią, 'kad 
Amerikos Miesto majoras pranešė Auditorijos 
savininkams, kad jie aštriai atsakys prieš įsta
tymą už visus kurstomus ir maištingus išsi
reiškimus tame susirinkime; po to Auditorijos 
savininkai panaikino kontraktą. Be to majoras 
pasakė, kad gatvėse nebūtų jokių susiburia- 
vimų ir kad policija ketina žiūrėti, kad įsta
tymas ir tvarkoj butų apginti. Petras nubėgo į 
Liaudies Tary 
bebeginėjančius ir bejieškančius kitos svetai
nės; kiekvieną kartą Petras prieidavo prie tele
fono ir pranešdavo Magivnei, kokią ‘kitų sve- 
tainę^jiė bando gauti; Magivnė pranešdavo Go- 
fei, o Gote Prekybos Skyriaus sekretoriui ir 
prezidentas to banko, kuris yra davęs paskolą 
ant tos svetaines, arba koncertus duodančios 
Filharmoninės Orkestros direktorių tarybos 
pirmininkas, pasišaukdavo tos svetainės savi
ninką ir prasergėdavo jį, kad jis neduotų jiems 
svetainės.

Tokiu budu Raudonieji neturėjo visuotino 
susirinkimo tą vakarą — ir taipgi per dauge
lį vakarų Amerikos Mieste po to! Gofės kon
tora turėjo surengusi savo pasaką apie vokic-

dinsiu josios esmę. Visą ki
tą parodys tardymas, kuris 
sugebės nustatyti, kiek siun
timo faktas prasilenkė su le- 
gališkumu ir kiek sVirišti su 
tuo asmenys yra kalti ar ne.”
Šita kun. Purickio pasaka aiš

kiai prasilenkia su tiesa. Nes 
užsienio reikalų ministerijos 
pasiteisinime, kuris buvo prisių
stas Seimui, svarstant socialde
mokratų interpeliaciją, ta mini
sterija prisipažino, kad ji buvo 
padariusi sutartį su tam tikrais 
žmonėms, pagal kurią šie turėjo 
nupirkti savo lėšomis du vago
nu dovanų Rusams, o ministe
rija jičms už tai leido gabenti 

i į Maskvą sachariną ir kitus dai
ktas spekuliacijai.

Kažin tečiaus, ar jam seksis 
ir prieš teismą išsimeluoti?

siu metų sausio mėn. 9 d. 
pasimirė čia lietyivis ūkininkas 
Antanas Dambrauskas, pali
kęs moterį su ketvertu vaiku
čių. v-

Pirmiau jis ilgus meteis dir
bo fabrikuose. Sunkus fabri
kų darbas pakirto jo sveikatą, 
tat nusitarė įsitaisyti ūkį, kur 
šviežiame ore tikėjos atgauti 
sveikatą. Bet ta sveikata buvo 
jau taip suardyta, kad ir svei
kas kaimo oras nebepadėjo.

Sausio 13 d. tapo palaidotas 
katalikų kapuose, gražiam 
tuvių. būreliui laidotuvėse

Neseniai Buc’o skraidlauky, 
Paryžiuj sėkmingai tapo išmė
ginta eroplamo /ir automobi- 
liaus konibinuote. Orlaivis ta
po uždėtas ant keturių auto
mobilinių ratų keturiais grei
čiais, atgaliniu veikimu ir va
romąja ašimi nuo 10 arklių 
pajiegos motoro. Žemėje jis bu
vo varomas kaip automobilius, 
o ištiesus sparnus, kilo auk
štyn varomas 300 arklių pa
jiegos motoro. Jis skraidė il
gai, manievruodamas naujovi- 
niu budu ir nusileido geram 
stovy. Jo sparnai tapo sulank-

Neseniai New Yorke tapo 
susikalbėta per telefoną per 
daugiau kaip už trijų mylių 
atstumo iš einančio elektrinio 
tramvajaus. Tas buvo padary
ta panaudojant elektrinio tram
vajaus vielą perdavimui kitos 
srovės, perduodančios kalbą.

čių šnipą ir ant rytojaus visas pirmutinis Ame
rikos Times” laikraščio puslapis buvo . užpil
dytas nuostabom aprašymu to, kaip vokiečių 
valdžios agentas, skaitomas vokiečių vice-kanc- 
lerio giminaičiu, Karlas von Stroeme —< tapo 
suareštuotas Amerikos Mieste; kaip jis, neva 
agentaudamas švedų siuvamomis mašinomis, iš- 
tikrųjų finansine padėjusius dinamito bombas 
Pionierių Liejyklos kompanijos trobose, dabar 
pertaisomose į gamyklą mašininiams šautu
vams dirbti. Trys Stroemės pagelbininkai la
pę suimti su juo drauge; suimta girdi ir dau
gybė popierių, kuriuose yra daug svarbių nu
rodymų, tarp kurių ne mažiausios svarbos yra 
tas, kad lik vakar von Stroeme lapo sugautas 
bevedant jam reikalus su kraštutines Raudo
nųjų pušies vokiečių socialistu, Duonos ir Py
ragų Kepėjų Unijos num. 479 viršininku, Er
nestu Apfeliu. Valdžia turinti diklagrafinį pa
sikalbėjimo rekordą, kur Stroeme paaukojo 
šimtą dolerių Laisvės Gynimo Lygai, organiza
cijai, kurią Raudonieji sutvėrė agitacijai už 
paliuosaviiną suareštuotų aidoblistų, kaltinamų 
dinamitiniu sąmokslu ant Nelsono Akermano 
gyvybės. Be to, buvo įrodyta, kad Apfelis pa
ėmė šituos pinigus ir paskirstė juos tarp ke
lių vokiečių Raudonųjų, kurie atidavė juos gy
nimo fondui, arba suvartojo juos užmokėda
mi už cirkuliarus visuotinam streikui šaukti.

;(Bus daugiau)

W. f;, sevi 
CEO AR RAPf
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

/ VILNIUS.
X Agitatoriai gabenami va

gonais. “Gaz. Kr." Nr. 288 ra
šo, kad bemaž kasdien trauki
nys iš Varšuvos atveža Vil
niun Varšuvos seimų narių 
kuopas agituoti į Vilniaus sei- 
nd|. Atvažiuoja čion net tokių 
seimo partijų narių, kokių 
čionai visai ikišiol nebebuvo, 
kaip pav. skulskiečių, ir pra
deda rinkti pasekėjų.

X Svetimi Vilniuje. Ypatin
gai pastaruoju metu Vilniuje 
tiek atsirado svetimų asmenų, 
kad kur tik eisi visur girdisi 
nepriprasta kalba, ir nematyti 
asmenys ir kostiumai. Visur 
tik girdi: “u nas w Warsza- 
wie, w Poznaniu, w Krako- 
wie”... ir t. t. Ir kas gi stebė-

tino? Kuo ne $skas, Jcas Len
kijoje yra geriausio rodo Vil
niečiams. Pargabeno čion iš 
Siedleckų gelžkeliečius, sukvie
tė Lenkijos studentų kongresą, 
perkėlė čion šventėms kokių 
tai paveikslų parodų, atsiunčia 
seimo narių visokių partijų ir 
luomų. Neminime čion įvairių 
Lenkijos įstaigų, bankų -etc. 
skyrių atidarytų jau pirmiau.

■ J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvy* Advokatas 

Dienomis: Room 511 — 
127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 8096 

Vakarais: 10736 S. Wabaah Ava.
Tel.: Puilman €377. 

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

CANADIAN j,. PAClFIČl’
LIMITEDSTEAMSMIPSii

NAUJA 
TIESI KELIONĖ Iš MONTREAL 

IKI DANZIGO. 
Pagabiausis susinešimas su Pilava, 

Kaunu ir Karaliaučium. 
VISA VANDENIU KELIONĖ 

BE PASIVĖLAVIMO, 
BE PERSĖDIMO. 

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

šie garlaiviai sustos prie HARVE 
ir SOUTHAMPTON.

KAINOS IKI DANŽIGUI pigiau
sios kabinete . .... -—- -------  $200.00
Trečios klesos ................... .—- $110.00

Kaina iki Pilavos.
Trečia klesa.... ......... -............... $135.00

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC 
Railway Trafiko agentas 

40 N. Dearbom St^ Chicago, III.

I LIETUVA

žieminės numažintos kainos galėję 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di 
dėlė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa 
rankamai, moderniško laivo.

V1 Red Star Line
Plaukia kas savaitę

New York į Vigo, Hamburgą ir 
Danzigą

Samland (tik 3-čia klesa) Sausio 19 
New York iki Plymouth’o, Cher- 

bourg’o ir Antverpo 
Finland) .............................. Sausio 7
Lapland) .......................   Sausio 7
Kroonland) Sausio 21
Zeeland)     .............. Sausio 28

American Line
New York iki Plymouth’o, Cher- 
bourg’o, Brunsbuttel ir Hamburgą 
Visa kelionė vandeniu į Lenkiją 
Minnekahda) ..................  Sausio 26
Mongolia) ...................... (Vasario 23

New York į Hamburgą 
Haverford, ..............................  Vas. 9
Sustoja Queenstown į rytus važiuojant

INTERNATIONAL MERCAN- 
TILE MARINE CO., 

120 laivų, 1,300,000 tonų 
Chicago: F. C. Brown, West. Pass 

Manager. 14 North Dearbom St.

1
Dirbi jai ir Importuotojau ge

riausią armonika pasaulyj. Viso
kią gatunką- Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkijams, 
Rašyki angliškai dėl informacija.

Ruatta & SereneJll
817 Blee Island Ate.

BULGARIŠKA KRAUJO 
ARBATA

Milional žmonių vartoja šią arbatą, 
slogų užmušimui; ima ją karštą ei
nant gulti. Ji paliuosuoja užkietėju
sius vidurius, silpną pilvą sutvirtina 
ir inkstus ir prigelbsti kraują išvaly
ti. Prašykit savo vaistininko arba pa
siųsime apdrausta paštu 1 didelį šei- 

• mynai baksą $1.25, arba 3 už $3.15, 
arba 6 už $5.25. Adresas: Marvel 
Product Company, 451 Marvel Build- 
ing, Pittsburgh, Pa.

KRIOKIANTYSIS 
KOSULYS

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

Glessco išskirsto kraujo susimetimą, 
atidaro kvėpavimo pareigas. Prašali
na krupą į 15 minutų. 50c. visose vais
tinėse. .
i 1 -............. . ■' .....  i”-*

Pritruko butų, rekvizuojami 
kambariai, varžomi vietiniai 
gyventojai, kyla brangenybe ir 
t. t. Ir nebesimato galo, kada 
gi tasai importas užsibaigs.

X žydai nepriėmė patalpos.
Iš Pilsudskio, Lenkijos Virši-

niito atsiųstų Vilniuj pinigų 
kultui’os-apšvietos tikslams, žy
dui, jiems skiriamus 300,000 
1. m., atsisakė priimti. Atsisa
kymo priežastis pranešę švieti
mo departamentui.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NT A IT TT P MO

K. GUGIS
ADVOKATAS,
Miesto ofisui

127 N. Dearborn SU, Room 1111-18 
Tel. Central 4411. VaL nuo 9-6

Gyvenimo visto! 
8828 Se. Halsted St.

Valandos: nuo 6 lld 8 v. v. kiekvie
ną vakare, išskyrus utorrfouta Ir 
ketvergę. Nedšlioms nuo 9 iki 12 r.

STREIKAS UŽBAIGTAS
Sufdvesk elektros dratus | savo narna dabar. Kaina stebėtinai 

lema. Pagabua iSmokestio planas ■uteUdaznas, jai norite. Mielai 
tpkainavime suteikiamo.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC C0„ I n c.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, UI.

dabar. Kaina, stebitinai

Į Kodelgi Pigiau jš 
« Atlikti su I 
Įl GASU I 
■igg *' K
Ejjg \ /artojant gašų ekonomiškiau todėl, kadangi g J
SS V kostumeriai perka 100 noušimčiy. kurą, tie- gj5
H šiai nuo išdirbėjo su paprastu perkupčiaus*pelnu. S"

i ! , . SEBGASAS yra 100 nuošimčių kuras, perkamas tie-
■ ĮĮ šiai ir daug vartojamas, nėra atmatų — degant ggj 
■■ nesiaikvoja — už šilumą nereikia mokėti, ko ne-

norite. • , j /
1=; /

:■ Gasas Kur, ir\Kuomet■s (

Jums Jo Reikia
!S Namuose GASAS panaudojamas visokiems šeimyninkes 

reikalavimams, pagabumui,, naudingumui ir ekonomiš- 
kiau, virimui, kepimui, prosinimui, skalbimui ir apšildy
mui. Taupios šeimyninkes žino ekonomijų vartodamos■1 gasų; ji žino, kad tiek užmoka, kiek sudegina, potam kaip

SU jau sudegina. Didžiausis gaso vartojimas namuose la-
bjau pageidaujamas, kad šeimyninkė sumažina Išlaidas,

J|| Palyti visus meter’ių skaitytojus nuo 1 d. vasario 1922 m. 
ir po pirmai, Chicago turės naujas ir žemesnes kainas už■B gasą. Kad sulyginus dalis kiek galima, nuostoliai randa
si iš atžvilgio kainų numažinimo, todėl, Gaso kompanijai 
reikalinga taip dalykus nustatyt, kad nepanešus nuosto
lių ir užganėdinus savo 700,000 kostumerių.
Patarnavimas pirmoj vietoj — Gaso kompanija teikia di- 
džiausį su darbo veiklumu tūkstančių darbininkų dirban- ■g čių kasdieną.
GASAS apšildymui išriša klausimą namų savininkų ir 

i nuomuotojų. Nėra suodžių — nėra dūmų — nėra smar
vės — nėra atmatų. Dirbtuvės savininkui Gasas yra ge
riausiu patarnautoju, taipgi šiluma sumažina lėšas pri
statymo žalių’kuro, atmatos pelenais ir p'riskaitant darbą.
Vien tik Chicagoj 23,422 išdirbystės vartoja gaso patar- . 
navimą. Patikrinimas gaso patarnavimo parankuųias yra 
pagerintas išdirbimas. Atsakomybė pristatymui kuro be 
jokio nesmagumo ir su pageidaujamos vertybės rūpes
tingai aprūpinti visi reikalingi įtaisymai.
Gasas industrialiam vartojimui, visuomet sutinka jūsų 
reikalavimus —- visokiais budais — visuomet — visur.
Gaso patarnavimas tinka, nepaisant ar išdirbystė maži
nami ar didinasi.
GASAS yra urnas sutaupymas pinigų. Tai yra pagabus 
kuras. , .

Galite Geriau Atlikti Su Gasu

The Peoples Gas Light & Coke Co. 'I
122 S. Michigan Avė., Tel.: Wabash 6000

EXTRA! EXTRA!

Visuotinas Išpardavimas
Didžiausia lietuvių krautuvė, Chicagos ^dalyje Roselande. Parsiduoda už 

$65,000.00 įvairiausių tavorų. Susidedančių iš įvairiausių prekių, kaip čeverykų 
visokios rųšies vyrams, moterims, vaikams ir mažiems kūdikėliams.

Didelė daugybė yardinių dalykų kaip medvilnės ir tikrų vilnonių audeklų. 
Vilnonių verpalų ir taip-pat. medvilnėj verpalų. Didelė daugybė šveterių vyrams, 
moterims, mergaitėms ir vaikams. Apatinių marškinių visokios rųšies moterims, 
vyrams, vaikams' ir mergaitėms.

Milžiniška daugybė kelinių vyrams. Del vaikų yra visokios rųšies siutų, over- 
kotų ir mackinaw. <, ’

Didelė daugybė zabovų vaikams taippat stiklinių daiktų, visokių molinių in-\ 
dų, porcelaine, geležinių ir blekinių puodų. Visokių dalykų kokių tik yra ant 
marketo. Viskas parsiduos kuopgiausiai 50c. ant kiekvieno dolerio.

Taigi lietuviai, naudokitės proga, kol dar nėra pervėlu, nes po laikui gailesi- 
tės, nes bus jau per vėlu. 1

NATIONAL DEPARTMENT STORE
10824 Michigan Avė., 1 Chicago, III.

pUROPEAH AMERICAN RUREAUl
FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved,,m G e r i a 11 n! it šių n t Ij^jį pi n 

laivakortes, ir t.t^i6;
NO'I A RIJI SAS 

Iteal Pastate, 1’usknloN, sfes 
liiNiiritiai ir

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

Valandos. 9 iki 6 kasdiena. • ‘
Vakarais: Ular., Ket. ir Stib. iki 9 vakare 

Neit . iki .1 po pietų. ,

JOHN. KUCHĮLNSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd SU kerti Leavitfl SL 
Telephone Canal 2552.

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nes 
7 iki 9 vakare.

Veda visokias bylL< visuose 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius, 
Skolina Pinigus ant piimo morge- 
žiaus ant lengvą išlygą.

V. w. RUTKAUSKAS
Advokatas '

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

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

S. W. BANES
ADVOKATAS

1811 Rector Building 
7* West Monroe Street, Chicago, 

Phone Central 25611 
Rez. 3203 So. Halsted St. 

Yards 1*15. VaL: 6 iki * va*.

TeL Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAU

Lietuvis Advokatu
Kambaris 806, Home Bank BIdg. 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofise vai.: nuo 9 iki 5 ir nee 7 

iki 9 vakare.

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn Sf. 
Randolph 389* 

MAURICE J. GOLAN 
Ros. 1102 S. Ashland Blvd, 

« Seeley 8670

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj.
I ASSOCIATION BLOG.

19 So. La Šalie St. , 
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą
Namų Tei.: Hyde Pariš: 8395

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUftKA

Generalis
KontraktoriOB Įte 

budavotojas. 
Budavojame ir taisėme.

1401 W. 47th St, CHcaga

PUSE KAINOS 
Išpardavimas

MBS. A. MICHNEEKICH 
AKUŠERKA

8101 8. Halsted 8t„ kampa* M M 
Viename name su Dr. Monkeyišium 

Tol. Boulevard 9788
BaiguM Aki- 
Serijos kolegi 
ją; ilga! prak
tikavusi Peni 
silvanljos hoa 
pitalise. Pa- 
sėkmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duc 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kaluoaa mo
torinis ir mar
ginome.

/^DR.HERZMAN^1 IA RMSUOB
KynlkUI 1W 8411 Ba. MaMeJ BL

Vyrams ir vaikinams siutai ir over- 
kotai $20, $25 ir $30, dabar po *10, 
$12.50 ir $15.

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

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

Tamistos pinigų verti, arba pinigai 
grąžinami. s

Atdara kasdieną Iki 9 vai. Ned. iki 
6 vak.

įsteigta 19*2
S. GORDON, 

1415 So. Halsted St

Jaknos Yra
Kelias į Sveikatą.
Jei jaknos gerame stovyj, tai ir visa 
sistema geresne, ^’arterio Mažos Juk
nų Pilės paak> 
stinsr sutingu
sias, neveik
lias jaknas ir 
paliuosuos nuo 
vidurių užkie
tėjimo, diįvo 
nesmagumu, 
neveiklumą

i>
skilvio, sugražins nustota apetitą, 
galvos skaudėjimą ir svaigulį. Tyros 
daržovės. Jums reikia jų.
Mažos Pilės-Maža Doza-Maža Kaina

matu kaipo patyrąa Erdytajaa, tal-
rurgaa Ir akušeris. _ M

•yda aitrias Ir chronlikas HgU*

elektras prietaisus.
Ofisas ir Labaratarljal 1M X*

18th St., natai! Fisk St.
VALANDOS: 1B-11 piata

Ir iw 6 Iki 8 vbL vakarais.

8110 arta Wl

, 051 - Dr»v«r <1M 
GYVENIMAS: MH S. HaUted St. 
VAJU »-18 ryta ii yąL

DR. A. R. BLUMENTH AL
Akiu Specialistas

4649 8. Ashland Are
Kamiaa 47tk 81.

Dienom, 9 ryto Iki 9 yak, 
10 Iki 12

TeL Boulevard B4B1

DR. YUSU
1900 So. Halsted St

Fel. Danai 2118
Ofiso yalandosi nue II ryta Dd 

8 vakaro.
Borfdeneijai 2811 W. 68rl SI.

Tel. Prospect 8466

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8107 ta. Morgan SI., 

Chicago, I1L 
▼AKANDOSt Nue 8 Ud 11 ryti 

Ir nue 5 Ud 8 vakare.

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS
> Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
^Perkėlė savo ofisą į 

$01 SO. ASHLAND AVĖ.
Vali: 10:30 iki 12; .8:30 iki 5 ir 

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

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

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

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

Chicago, Illinois.
' SPECIALISTAS: I 

Moteriškų ir Vyrišką.
Taipgi Chroniškų Ligą. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 18 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedaliomis nuo 10 — 

2 po piet.
Telephone .Yards 687

Canal 257
Naktinis TeL Danai 1118
DR. P. Z. ZALATORIS 
•TDYTOJA8 IR jCHIRBROAS 

▼alandes! 1B iki 12 ryte; 1 Ud 1 pe 
piat 6 Iki 9 vakare. 

Nadlliomis nue 9 iki 18 rytu.
1821 S. Nalsted St., 

Kampas 18 Ir Halsted St

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydė visokias ligas motorą, vai
ką ir vyrą. Specialiai gydė lim- 

panšias, senas ir paslaptin
gas vyrą ligas.

825* So. Halsted St., Chicago.

Tel. Boulevard 216G
Dr.A.J.KARALTUS 

Gydytoju lt GMnugu 
VALANDOS: •—19 »ytG

IB9B Se. Morgą* Strnt, 
Chlcaco, 01.

—< 1J 'I IIĮ.'IHĮ" ■ 6’ 'R" I 1 .......... .
Telephone Van Buron 294

Rog. 1189 Independenco Blvd. Chicag*

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ?

Specialistas Moterišką, Vyrioką, 
Vaiką ir visą chronišką Ilgą

Dftoas: 8854 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drovor 9698 >

Valandos! 1B—11 rytoj I—I p* piet, 
7—8 lak. ModUiomis 1B—12 dmi

T. Puilman 5481

L SHUSHO 
UDSERU
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos. \ 
10929 S. Stote St

Chicago, I1L

DR. CHARLES S£GAU 
Praktikaol* U autai 

Ofisas

CMcago, IlUaois.
. Specialistu džievM

Mtteriik., VytUk.' b

OFISO VALAMDOSl

5 vai. pe piet ir nuo 7 iki 8:81 vai. 
vakare. Nediliomls nue II vaL

t Felefonaa Dresel 888B

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St„ kampas & 

Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 8114 W. 42nd St 

TeL Lafayette 4988.
V*L: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietą.

TeL Austi* 787

DR. MARTA 
DOWIATT-SASS.

K.Hk npife Ii CaUf.raijM b 
VU tfs save praktikavimą pa No.

51.08 W. Harrboa 8L
Yalandesi B—11 kasdieną Ir fr—■ 

Vakaro Išskiriant nedildionlea.

Oi. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashand Av4 
Tel.i Yards 994

.Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedilioj pe 
pietų. Tel.: Oakland 1294

DR. M; STAPULIONIS 
Gydaą be gydaolią ir be operaciją 

8347 'Emerald Are.
9 Iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakari 

Tel.: Boulerard 9897
711 W. 18-ta gat. 2 iki B yak.

- Tel.i Canal 279
■a ........ i .iii —

DR. C. K. KLIAUGA 
DANTISTAS 

IMI ta, Mahted 8t„ Chicago KU.

Phone Canal E57

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. I1L

Telephone Boulevard 5058 j

Dr. A. Juozaitis (!
DENTISTA8

Valandos! nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedšl. pagal sutarimai 
1281 So. Halsted SU Chicago, DL

Telefonas! Boulevard 7141

DR. G. Z, VE2ELIS
Ueievis Dentlętas

art! 47-lta gaivia

PRANEŠIMAS

Dr. C. K. Cherrys
Dentistas ir Radiografas
2^01—W. 22nd St., Kamp. Leavitt

Phone Canal 6222 
įsteigė savo ofiso pilnai aprū

pintą X-spindulių laboratoriją.

Traukiama X-spinHtilių paveiks
lai suradimui įvairių* dantų, galvos 
ir žandų ligų.
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CHICAGOS 
ŽINIOS::

_______

MUNŠAINĖS EPIDEMIJA.
J? 1

Rodos juo daugiau Chicaga 
sausina, juo šlapesnū ji daro
si. Vakar MaxweDo teisine 
teisėjas ir States Attorney J. 
Kučinskas sukaitę darbavosi su 
munšainės tardymais. Kiek pa
laukus prie teisėjo stalo atrodė 
kaip bravore. Ten buvo susta
tyta visa eilė munsainei daryti 
aparatų ir daugybė galionų ir 
butelių sKystimėlio. Matomai 
pereitų šeštadienio ir sekma
dienio šaltas oras darė didelę 
įtekmę žmonėse. Mat kada šal
ta, tai žmonės bando munšainc 
šildytis, kol kartais visai sušą
lą.

Tarpe pamylėjusių munšai- 
nę, rodos, pirmų vietų užima 
lenkai, rusai ir lietuviai; vieni 
jų varo šmugelį, o kiti — to 
šmugelio dirva.

Kaip vakar pasirodė, teisme, 
skystimėlis daug žalos žmo
nėms pridirba; jis suardo šei- 
ininas, sunaikina sveikatų ir 
liagimdo peštines. Kai kurie 
vakar teidlne atrodė kaip kų 
tik iš karo lauko pargrįžę: vie
niems suskaldytos makaulės; 
gi kitiems numuštos nosys, su
daužyti yeidai ir taip užpaišy- 
tos akįs, kad tūli jų nei ma
tyti nebegali.

Lietuviai laimėjo munšainės 
bylų, i

T. Fančulis, gyvenantis po 
numeryje 1707 Canalport 
avė., ir jo du “burdingieriai“ 
buvo suareštuoti už darymų 
munšainės. Policistas surado 
jų namuose užtaisyta munšai- 
nei varyti aparatų, statinę mun 
ša i nes raugo ir apie porų galio
nų baltojo skystimėlio. Vakar 
Maxwello teisme teisėjas juos 
išteisino, nes policistas juos 
buvo suareštavęs be waranto. 
O be vvaranto mat nevalia po- 
licistams niekeno namų kra
tyti. Policistas warantų, sako
si, buvęs įsidėjęs į savo kelinių 
kišenę, bet kad kišenė buvus 
kiaura, tai eidamas Fančulio 
namų kratyti jis jį pametęs...

Tuckero-Darrowo 
debatai.

Pereitų septintadienį Ash
land Auditorijoje pusiau trečia 
valandų po pietų įvyko deba
tai temoje: “Ar socializmas yra 
vienintelė žmonijos pažangos 
viltis?” Teigiamųjų pusę lai
kė »pro tęs tonų bažnyčios kuni
gas Irwin St. John Tucker, ne
igiamųjų garsusis kriminalinis 
teisininkas Clarence Darrow.

Žmonių susirinko ne per dau
giausia — gal kokie keturi 
šimtai. Debatų vedėjas prista
tydamas dcbatuotbjus ir žiūrė
damas į šita palyginti mažų bū
relį svetainėje rado reikalo pa
stebėti šitų faktų ir paklausti 
jo priežasties: ar žmonės ne
jaučia laikų blogumo tiek, kiek 
jo yra priskmtoma ir svarbes
niu daiktu randa linksnių pasi- 
važinėjii|ių, kaip svarbia tema 
debatus, ar neužtenka 55 cen
tų įžangos užsimokėti.

Debatai, nors jie buvo gyvai 
vedami ir davė daug smagumo- 
klausytojams, neišsprendė 
klausimo kaip reikiant, nes ne
igiamoji puse aiškiai paėmė 
viršų ant teigiamosios ir rezul
tate gauta įspūdis, kad sveiko 
proto teorijų įgyvendinimas 
yra neįvykdomas dalykas ir 
kad socializmo pastangos butų 
bergždžios. Bet šito išvado dar 
negalima imti mastu pačiam 
dalykų stoviui. Jis parodo tik 
teigiamosios pusės atstovo silp 
numų ir jei ja butų atstovavęs 
tokis dalykų žinovas, kaip 
prof. Scott Nearing, tai gal vi
sai tas klausimas butų buvęs 
išspręstas kitaip.

Tucker sugebė sustatyti ap-

kaltinimų kapitalizmui, bot jis 
hesugebė savo teorijos apgin
ti. Jis įrodė, kad karai yra 
pragaištingi ir kad kapitalizmo 
tvarkoj jie yra neišvengiami. 
Jis flurodė į praėjusios pasauli
nio karo pragaištingumą ir 
ateinančiojo neišvengiamumų, 
jei darbininkų klasė nesusi
pras. Neišvengiamai turės su
sikibti Franci jos imperializmas 
su Anglijos imperializmu dėl 
Anglijos viešpatavimo Tarpže- 
minėse jurose ir Amerikos im
perializmas su Japonijos impe
rializmu dėl Chinijos rinkų ir 
gamtos turtų. Gi busi niasis^ ka
ras bus vedamas ne šautuvais 
kanuolėmis, o orinėmis torpė- 
domis, deginančiomis £r nuo
dingomis dujomis bei ligų ant- 
krėčiais, kur bus išpusti jama 
ant syk ištisi miestai,* ne tik 
kareiviai, bet ir visi žmones 
gyvuliai ir augalai. Jo žiniomis 
Jungtinės Valstijos dabar turį 
pasidarę orinę torpedų, kurių 
prikrovę pragaištingomis du
jomis galį be žmogaus pasiųsti 
bevieliniu aparatu į Europa 
ir sustabdžius jų ties pageidau
jama vieta, paleisti pragaištin
giausias dujas. Šitame atei
nančiame kare Tucker mato 
ateinantį galutinį išnaikinimų 
ne tik dabartinės civilizacijos, 
o ir visos žmonijos. Taigi iš
gelbėjimui ^monijos nuo šitos 
pragaišties Reikalinga dabarti
nė beprotiška tvarka pakeisti 
sveiko proto tvarka, koperati
nę tvarka, socializmo tvarka, 
kur daiktai bus gaminama ne 
pelnui, o naudai.

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORTAS.

Progresyvių Draugijų veikimas
Teisybes Mylėtojų draugija 

laike savo mėnesinį susirinki
mą š. m. sausio 8 tlieną, Mark 
VVhite Sųuare salėj. Perskai
čius praeito susirinkimo tari
mus ir knygų revizijos rapor
tus priėmus pasirodė, kad 
draugijos turtas siekia virš 
penčių tūkstančių dolerių. 
Draugija turi pirkus serų už 
$1020 statymui svetainės 
Bridgeporte, taipgi pirkus du 
lotu Lietuvių Tautiškose kapi
nėse. Toliau iš protokolo pasi
rodė, kad praeitam susirinkime 
buvo sumanymas draugijos į- 
status pataisyti taip, kad butų 
priimamos ir moterįs į drau
giją; šiame susirinkime tas ir 
buvo beveik vienbalsiai patvir
tinta. Tuo bildu Bridgeporto 
kolionijoj atsiras nors viena 
palaipinė draugija, kur galės 
priklausyti sykiu vyrai, mote
rys ir merginos. Seniai buvo 
laukiama čia tokios draugijos, 
nes kitose kolonijose tokių
draugijų seniai yra. Kurios
merginos ir moterys norėtų
priklausyti. Teisybes Mylėtojų
Draugiją, gali tat ateiti į se
kamą susirinkimą ir prisirašy
ti. Susirinkimai laikomi antrą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
1 valandą po pietų, Mark Whi- 
te Sųuare svetainėje, So. Hal- 
sted tarpe 29-tos ir 30-tos gat
vių. — Teisybę Mylintis.

PRANEŠIMAI.
Kazimierui Butkui ir Marijonai 

Butkaitei, kilusiems iŠ Tauragės, yra 
"Naujienų” ofise laiškas iš Lietuvos 
nuo jų sesers Elzbietos Apolskienės.

Gelbėkim Lietuvos Našlaičius.
Chicagos Komitetas Našlaičiams 

šelpti rengia rankų darbų ir namie 
gamintų valgių bazarą vasario 12 d. 
191'2 m. Mildos abiejose svetainėse. S. 
Halsted ir 32-ros gatvės, šiuumi 
kreipiamės į gerbiamą visuomenę, 
ypatingai Chicagos ir kitų naM’ų ir 
miestelių moteris ir mergaites piclz- 
dami paaukauti pagal savo išgalę ke
lis, arba nors vieną kokį diuesnį ar 
mažesnį 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 lubos), 
arba, kam parankiau.5’, atnešti dieno
je bazaro tiesiai į svetainę, kuu 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.

Draugiškas vakaras su giogramu ir 
vakariene.—Rengia LSS:4 ir 22 Kuo
pos sekmadienį, sausio 22, 1922, Pal
iulio Restorane, 3202 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. Halsted 
St. ir pas narius.

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

Programas bus įvairus ir puikus.
—Rengėjai.

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

—Komitetas A. Klainis.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA PATYRUSIŲ MOTE 
rų skudurų skirstymui. Qera 
alga, nuolatinis darbas.

MILLER & COIIEN
1416 B'lue Island Avė.

REIKIA TIK PATYRUSIŲ llOTE-^ 
rų popierų sortavimul. Nepatyrę, ne- 
atsišaukit. Nuolatinis darbas, sani
tarės darbo aplinkybes ir gera alga.

GUMB1NSKY BROS. CO., 
i- 2261 S. Union Avė.

* AUTOMOBILIAI
ŽIEMINIS AUTOMOBILIUS
Puikus žieminis automobilius 

—sėdau vartotas tik porą mene
sių—parsiduoda už labai žemą 
kainą. Įmokėti reikia tik $350, 
kiti mėnesiniais išmokėjimais.

Kreipkite^ į Naujienas, 1739 
So. HalstKftT St. Klausikte vedėjo.

NAMAI-ZEME.
REIKALINGA MERGINA DIRBTI 

už baro ir nešioti gėrymus. Mokestis 
gera, valgis ir kambaris. Atsišaukit: 

MARTIN SHALKAUSKAS
4839 Ogden Avė. and 48th Ct.

Tol.: Cicero 226

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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 kitokių nelaimių. Kreipkitės. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO.

808 W. 33 PI. arti Halsted St.

' VYRŲ REIKIA: ŠOFERIŲ DIDE 
Ičn Taxi Co. Gali padaryti $150 į 
savaitę. Kapitalo reikia $400. Iš,mo
kinsime veltui. Nuolatinis darbas, ge
ra alga; biznis Chicagoj. Bukie patsai 
bosu. Diamond Taxi Agency. 82 W. 
VVashington St. Room 525.

JIEŠKO DARBININKO
Reikalingas paprastas darbininkas 

prie abelno darbo į bekąmę. Mokestis 
$ 18.0d j savaitę. Norinčiam yra gera 
proga išmokti duonkepio darbo ir biz
nio.

4435 S. Halsted St.

PARDAVIMUI namas South Sido 
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, fumace heat ir 
geras beismantas. Kreipkitės prie 
savininko

4948 So. Laflin St.
Tol.: Yards 6627.

2826 Emerald Avė. 2% aukštų mu
lkis 6 ir 7 kambarių namas, gara- 
dŽ’us. $7,500.

10808 S. Troy St., Mt. Greenwood, 
5 kambarių modemiška muro bunga- 
|ow; lotas 125x125. $1,500 cash rei
kia, kaina $6,500. Kreipkitės prie sa
vininkų.

K OCH & CO. MORTGAGE 
BANKERS, 

2603 S. Halsted St
REIKIA GREITAI PIRMOS 

klesos inteligentiško bučerio.
Atsišaukite, : <

219 E. 115-th St.

Darbininko Draugas 

PAIN-EXPELLER 
Valzbaženklls užreg, 3. V. Pat. Ofisą.

Garsas per daugiau kaip 
50 metų.

Tėmyk Įkaro (Anchor) Vaizbaženklį.

Dr. Carter
Akys, Ausys, Ndsis, 

Gerklė
Mano reputacija kaipo 

akiu žinovo
Patys save apsisau- 
gojat, kuomet atei
nat pas mane akinių. 
Jus ateinat pas akių 
žinovą. Koiielgi ne
pasinaudot akių ži
novo patarimu kuo
met daugiau ne kai
nuoja? Mano pagel- 
ba su patyrimrr. Eg

zaminuoju akis ir pritaikau akinius 
per pastarus

24 METUS PRIE STATE ST.
Nevilkinkite, bet ateikite akių 

saugiam egzaminavimui, kas nie
ko nekainuos. Busite linksmi at- 
Bję. Aplankysite okulisto patarna
vimą. Akims suteiksiu geriausią pa
tarnavimą. Duokit joms tai.

Franklin 0. Carter, M. D.
Akys, Aausys, Nosis, 

Gerklė
120 S. State St., 2-os lubos

Chicago, III. x
Tėmykit į sukančią šviesą 

Vai.: 9iki 6—Ned.: 10 iki 12.

( Apgarsini inas) ■

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS 
KAPINĖS

Laikys savo visuotiną meti
nį susirinkimą sekmadienį, 
sausio 22 d., pildos salėj, 12- 
tą vai. dienos. Kkviečiami 
lotų savininkai ir dr-jų at
stovai susirinkti, nes tai svar 
bus bus mitingas. Be kita 
ko bus rinkimas penkių glo
bėjų 6-šiems metams laiko.

Valdyba.

Federal Bond & Land Company

Darrow į šitų baisų Tucke- 
ro nupiešta žudymo vaizdų ra
miai atsakė: lai žudo; geriau 
mirti urnai ir lengva mirtimi 
nuo dujų, kaip po ilgų kentėji
mų ligoninėse. Praėjusia pa
saulinis karas, nors jis mums 
yra baisus, mes mes su juo 
neapsipratę, nepadarė to išnai
kinimo, kurį kas metai padaro 
džiova, vėžio liga ir kitos li
gos. Kol žmonija neturi budo 
šitoms ligoms išnaikinti, tol 
nėra protinga rūpintis * karų 
naikinimu; neprotinga ne tik 
dėlto, kad karas sumažina 
mirštantiems kentėjimus, o ir 
dėlto, kad mes negalim jų iš
naikinti. Žmogus, jo numany
mu, yra tik mašina, kuri vi
suomet ir visur vadovaujasi 
ne protu, bet jausmais, pagim- 
domais orutinių apystovų. Ko
kiu jis buvo priešistoriniais 
laikais, tokiu jis yra dabar; jis 
kovojo ir kovos, kol jo prigim
tis nepakitęs. Todėl socialistai 
kaip jis sako, kalbėdami, kad 
jie panaikins pra gaišti ilguo
sius karus pakeisdami neišmin
tingu kapitalizmo tvarkų socia
listine tvarka, pasiima padary
ti negalimus daiktus ir tuomi 
prilygsta kunigams, žadantiems 
dangų žmonijai.

Šitų l)arrowo priekaištų so
cialistams Tucker nei nebandė 
sumušti. Ar Darrovvo tvirtini
mai yra nesumušami, galima 
butų spręsti tik tąsyk, jei prieš 
jį šitame klausime butų atsis
tojęs mokslo žmogus, o ne ku
nigas. Tucker savo debatuose 
vadovavosi daugiau jausmais, 
kaip protu ir lodei debatai išė
jo šlubi. — Reporteris.

T0WN OF LAKE.
Pereitą septintadienį, sausio 

15 dieną, School Hali svetainė
je, prie 48 ir Hanover gat., te
atrališko kliubo “Lietuva“ rū
pesčiu suvaidinta trijų veiks
mų komedija “Audra Giedro
je“. Lošimas pavyko gerai. 
Stasiulis — Kupečio rolėje, P. 
Kudelaitė — Agnės rolėje ir 
P. Virbickas — senio Barta- 
šiaus Žolėje vaidino labai ge
rai. Visi kiti taipgi atliko savo 
roles neblogai, žodžiu loši
mas nusisekė gerai. Publika 
turėjo juokų iki ausiu. Po loši
mui tęsėsi šokiai ir jaunimas 
gražiai šoko, daugiausiai lietu
viškus šokius. Tik gaila, kad 
iš priežasties streiko neperdau- 
giausiai publikos atsilankė, nes 
skerdyklų streikas jau septin
ta savaitė 'kaip tęsiasi ir dau
giausiai paliečia šią koloniją. 
Bet šis kliubas nežiūri uždar
bio, tik stengiasi užganėdinti 
publiką, ir lavinti ir paltinti 
lietuvių dailę. Tai yra1 kliubo 
užduotis. Dabar girdėjau, kad 
jau pradėjo kliubas rengtis 
prie vakaro, kuris žada įvykti 
kovo 19, bus statoma * scenoje 
veikalas “Brangi Alena.“

— K. N. buvęs.

Cicero. — L. L. P. Bonų vietinės 
prakalbos su progrdmu įvyks sausio 
17 d., Šv. 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 atsi
imti bor.ų in išgirsti prakalbų apie 
Lietuvą. / 
—L. L. P. Bonų stoties Valdyba.

PRANEŠAME, KAI) “NAUJIENŲ” 
DIDYSIS KONCERTAS šįmet bus 
Kovo-March 19,1922. Draugijos ir 
Kliubai malonės nerengti tą dieną jo
kių pramogų.

—Naujienų Koncerto Rengėjai.

ASMENŲ JIESKOJIMaT
JIEŠKAU savo brolį Povilą Šlepetį. 

Iš Lietuvos kaimo Žemgalių, Andrie- 
javo valsčiaus, Kretingos apskričio. 
Girdėjau gyvena Chicagoj. Malonėsit 
atsišaukti arba kas žinot meldžiu pra 
nešti. Adresas: Juozapas Slepetis, 
2001 Canalport Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU SAVO BROLIŲ VIN- 
cento ir Petro Ambrazevičių, Suval
kų rėd., Mariampolės apskr., Moko- 
lų valsč., Gižų par., Barsukinės ‘kai
mo. Malonės patys atsišaukti, arba 
žinanti teiksis pranešti. Uršulė Am- 
brazevičienė-Bradauskienč 208 13-th 
St',- Moundsville, W. Va.

ĮVAIRUS SKEIBIMAU
NORIU GAUTI VAIKĄ AR 

mergaitę auginimui, nuo 3 metų 
arba senesnį. Atsišąukite tele
fonu Canal 2037 Miss Goff.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 

groserriė, visokių tautų kolonijoj. Biz
nis senas ir geras. Parduosiu pigiai. 
Priežastį pardavimo pathsit ant vie
tos.

4722 W. 47th St.
Lafayette 5864

PARDAVIMUI SALIUNAS 
gera vieta. Uždaryta <lel perei
tų metų laisnių; parduosiu pi
giai — visi fixture’ ai savinin
ko. Atsišaukite

602 W. 14-th st 
--------------------------------- k----- 4’ i

PARDAVIMUI BUčERNfi IR GRO 
šerne syetimtabčių apgyventa. Nemo
kantį biznio išmokinsiu.

1003 E. 55th St.
Tel. Midway 2821.

BEVEIK Už PU

“MIRGA“ SCENOJE.

Siunčia pinigus j Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paštą, 
Čekiais ar telegramai^.
Parduoda laivakortes į visą pasauli.
Parduoda namus, žemes, farmas ir bondsus.

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

Chicago. Cicero.
______________________________________________________V

Sulakame Kūne Tvirta Dvasia

REUMATIZMAS
Išpurtę muskulai, perviariantis skaue 
m a s 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 j 

vidurius ir trynimui 
POLO

Pereitą sekmadienį, * sausio 
15, D. A. Parap. Svetainėje, 
prie 18-tos ir Union avė., rū
pesčiu S. L. R. K. A. 101 kuo
pos suvaidinta keturių veiks
mų istorijinė drama — trage
dija “Mirga.“ Veikalas perstatė 
Vytauto laikus ir tų laikų žmo
nių pasišventimą už tėvynę. 
Veikiamieji asmenys, J. Macas, 
M. Balsiene ir J. Balsis, vaidi
no neblogai, kiti kiek prasčiau.

Publikos, priskaitant vaikus, 
buvo vidutiniškai. Tik daugu
mas laike perstatymo elgėsi 
tikrai kaip Maxwello bei Jef- 
fersono gatvių šmugelninkai.

— Ten buvęs.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS KAMBARIS INTE- 

ligontiškam vaikinui 1 ar 2. Mylėčia, 
kad mokėtų skambint ant kokio mu- 
zikalio instrumento, o jei ne, tai ir 
taip gerai. Garu apšildoma, maudy
nė, elektra. z
5548 S. Harper Avė. 2-os lubos 
Tel. Dąrchester 9300.

ISRENDAVOJIMUI
PARANDAVOJIMUI 6 KAMBA- 

riai tinka ofisui ar mokyklai gyveni
mui. Stymo šiluma, elektros šviesos 
ir visi kiti paskutinės mados paran- 
kumai, pigiai.

3214 S. Halsted St.
Kreipkitės 3343 S. Halsted Str. J. 

Burbas. Tel. Boulevard 2469.

Pardavimui didelė bučemė lietuvių 
kolonijoj, biznis išdirbtas per ilgus 
metus. Rendos $35 į mėnesį. Lysas 
2 su viršum metų, 4 kambariai pra
gyvenimui. Kaina tik $1,450.00. Mo
kėta virš $2,000.00. Priežastis par
davimo labai svarbi, todėl parduodu 
labai pigiai. Nemokantį biznio išmo
kinsiu. Nepraleiskit šios progos. Pir
mutinis laimės. Atsišaukit tuoj: 808 
W. 38rd PI. Arti Halsted St. Klaus
kit J. Namon.

■..................... ...................................................-......- ' .............................. . ■»--------------

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

943 W. 33 St.

PARDAVIMUI galiūnas (soft 
drinks Parlor) priegtam randasi 5 
maudynei kambariai. Muro namas, 5 
kambarių . pragyvenimas užpakalyj 
saliuno ir 2 flatai viršuj saliuno. Sa
vininkas važiuoja sąvo tėvynėn. Kreip 
kitėsl524 Arnold St., Chicago Heig- 
hts, III.

PARDAVIMUI SALIUNO 
fixtures labai prieinama kaina. 
Savininką galima matyt visada. 
Jim Andrcws, 902 W. 38th PI. 
Tek: Yards 5216 
_______________ i__________ i i

JIESKO PARTNERIŲ.

DIDELIS LOTŲ IŠPARDAVIMAS.
Ix)tai 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 j mėnesį. Rezidencijos lotai ant 
50-to PI. po $5004 reikia įnešti $75.- 
00 ir po $5.00 į mėnesį, su visais į- 
taisymais. Kaip lotas bus išmokėtas, 
mes pastatysime namą. Kreipkitės į 
musų ofisą.

5133 So. Halsted ‘St
Vakarais iki 9 valandai. •

Pardavimui 2 lotai, 60 pėdų pločio, 
.ant kampo, gražioj vietoj, aplinkui 
apgyventa. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant automobiliaus. 
Atsišaukite: Ą. WlLLIAMS 

3328’S. Halsted St.

PARDAVIMUI LOTAS; LABAI 
geroj vietoj lietuvių kolonijoj, 3314 
S. Emerald Avė. Tinkamas pasiūly
mas bus priimtas. Kreipkitės prie 
savininko.

S. M. SKUDAS
1911 Canalport Avė.

MOKYKLOf

M0KlN Kl S

Design ir pasisiūti sau
drapanas.

Mokiname: patrinų padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakarais. <

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti aiuvama mašiną. Maliną va
ro auglta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Principais®

JOS F. KASNICKA
190 North State St.

| Kampas Lake St. 4-fĮ.

Kam tai kentėt per daugelį metą, kuomet gali išsigydyt į kelias savaites?
Savo specialiu gydymu stučkinės kirmėlės, esu iš

gydęs daugelį žmonių, kurie jau buvo nustoję išsigydy- 
nao vilties. Tūkstančiai ypatų kenčiančių nuo stučkinės 
kirmėlės nežino, kad tai ta liga, todėl ima vaistus nuo ki
tos ligos. Todėl tas gydymas nieko nepagelbsti.

Stučkinės kirmėlės symptomai
Žmonės kenčianti nuo šios baisios ligos turi seka

mus eymptomus: pilvo skaudėjimas, jautimas, kad kas 
lipa gerklėj, stoka apetito, galvos skaudėjimas/ vidurių 
uikietėjimas, krutinės skaudėjimas. Jei turi vieną iŠ mi
nėtų symptomų, turit tuoj pamatyt mane, o aš išgydy
siu j tfUmpiausj laiką, kaip galimas. Gydau visokias vyrų 
ir moterų , su pagelba vėliausiu elektrikiniu jran- į 
Jdu.

SAPOMtMDL

PARDAVIMUI SALIUNAS LABAI 
pigiai. Biznis išdirbtas, randasi prie 
dirbtuvių. Geram žmogui gera vieta. 
Turi būt perduota į trumpą laiką. 

1558 S. Western Avė.
’ PARDAVIMUI SALIUNAS TAR- 
pe lietuvių ir kitų tautų. 5 metų lys- 
tas, laisnis užmokėtas, yra pragyveni
mas, renda pigi. Pardavimo priežas
tis, sunku vienam apsidirbti, turiu 
mažus vaikus, o partneris išvažiavo 
Lietuvon. 1715 W. 46th St .

P-l»s E. KAZLAUSKAITftS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

J
Mokina: kirpti, aluti, pritaikyti Ir 

desinuoti drabužius moterims ir 
vaikams.

Klesoa: dienomia ir vakarais
Specialus Instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

GOWN DĘSIGNING 
Room 402, 69 E. Adams SU 

Tel:. Harrison 1421. Chicago.

DR. SCHWEERS
1645 W. 47th St., Chicago.

STIPRI ALCHOLINfi SMETONA 
;aip stebėtinai veikia, kad urnai pra
šalina visokį skausmą nuo persidirbi- 
mo ir nuovargio muskulų, sustingimą 
sąnarių girkštelėjimo skausmą, strė
nų dieglį ir slogas. Kiekvienas, kuris 
vartojo jį, — sako, kad nieko gores
nio nėra. Todėl, vartokit ir jus, o ne
reikės ilgiau kęsti. Kaina už puodą 
35c. Nueikit šiandien pas savo vais
tininką ir prašykit Polo Sapomental, 
neimkit substitutų. Jei negalėtumėt 
;en gauti, rašykit mums prisiunčiant 
pinigus iškalno.

Polo Chemical Co.
2824 W. Chicago Avė, 

Chicago, III,

................. IBI

Pranešimai
Miko Petrausko koncertas, kurį ren

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

Lietuvių Tautiškų Kapinių laikyta
me susirinkime sausio 1 d. Kapinių 
globėjų tapo nutarta laikyti visuoti
ną susirinkimą sausio mžn. 22, 12 val- 
dienos Mildos sv«t. 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. — Raginiu Valdyba*

Dar yra proga 
kelioms ypatoms 
prisidėti pinigais 
ir darbu prie mu
sų naujo patento 
išdirbinėjimo. 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 draugams
darbus ant visa
dos. Kreipkitės 

ypatiškai ar per^laišką' į mus. Tik- 
ką tveriame dirbtuvę.
FOUNTAIN PAINT BRUSH MFG. 

CO
1623 Blue Island Avė.

PARDAVIMUI rakandai, playeris 
pianas, odos ir velouro gyvenimo kam 
barių setas, walnut valgojomo kam
bario setas, misinginė lova, kaurai ir 
miegkambario setai, dreseris, pasta
toma ant grindų lempa buffet ir t.t. 
Parduosime pigiai ant syk ar atski
rai. Kreipkitės 4959 Prairę Avė. 
Apt. L Tel.: Oakland 5925.

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ RA- 
kandai, mažai dėvėti, 2 gori setai, 
fruntinio ir vidurinio kambariai, 2 
karpetai su mašina karpetų valymui ir 
kiti daiktai reikalingi gyvenime. Par
duosiu už pusę kainos visus kartu 
arba atskirai. Ant 2-rų lubų nuo už
pakalio. 2956 S. Emerald Ava.*

/— ...... ........................ *
i Mokinkis dressmaking. 
Braižymo, siuvimo — Dienomia ar 

vakarais.
Specialia vakarinis klesos blz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimul 
sau dresės.

* VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES

2497 Madison Street, 
6205 S. Halsted St

Kreipkitės ypatiškai arba raly- i 
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, plrnrfninki. Is
--------------■■■■■ ---------------- — _  -... 1- __

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

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

Sunaudokite liuosus vakarus pnsl- 
mokinimui. Mokestis prieinama.

Waitches Preparatory School, 
4509 So. Ashland Ave^ 

Chicago, III. |
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